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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
หุ้นสามัญ 

ทนุจดทะเบียน   2,244,000,000 บาท 
ทนุเรียกช าระแล้ว   2,244,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นสามญั   4,488,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ            0.50 บาท 
ราคาหุ้น                             85.25 บาท 

 
หุ้นกู้ไม่มีประกนัและไม่ด้อยสทิธิ 1 

 
ช่ือหุ้นกู้ อันดับ จ านวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ 

 เครดติ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงนิต้น ก าหนด 31 ธ.ค. 2560 
 ตราสารหนี ้        

CPN18OA AA 500 12/10/2554 7 ทกุๆ 3 เดือน เม่ือครบก าหนด 12/10/2561 500 

CPN21OA AA 300 12/10/2554 10 ทกุๆ 3 เดือน เม่ือครบก าหนด 12/10/2564 300 

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

CPN221A AA 1,000 02/06/2558 6.6 ครัง้เดียว เม่ือครบก าหนด 12/01/2565 1,000 

CPN188A AA 1,000 06/08/2558 3 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบก าหนด 06/08/2561 1,400 

CPN208A2 AA 1,400 06/08/2558 5 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้  
ครบก าหนด 3 ปี 

06/08/2563 1,400 

CPN21DA2 AA 800 16/12/2558 6 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้  
ครบก าหนด 4 ปี 

16/12/2564 800 

CPN22DA2 
 

AA 600 16/12/2558 7 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้  
ครบก าหนด 5 ปี 

16/12/2565 600 

หมายเหต:ุ   1 อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ถวัเฉลี่ยร้อยละ 3.19 ต่อปี 
  2 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดหรือบางสว่นในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ นบัแตว่นัที่หุ้นกู้ครบก าหนดนบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้  
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การด ารงสถานะทางการเงนิตามข้อก าหนดสิทธิ การด ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2560 
1. จ านวนรวมของหนีส้ินตอ่จ านวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เทา่ 0.88 เท่า 

2. จ านวนรวมของเงินกู้ ยืมตอ่จ านวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น   
       2.1 ก่อนหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไม่เกิน 1.75 เทา่ 0.15 เท่า 
       2.2 หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไม่เกิน 1.75 เทา่ 0.07 เท่า 
3. จ านวนรวมของสินทรัพย์หลงัจากหกัภาระผกูพนัตอ่เงินกู้ ยืม      
     ท่ีไม่มีหลกัประกนั                           

ไม่ต ่ากวา่ 1.50 เท่า 9.70 เท่า 

 
ผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 4,488,000,000 100.00 
ผู้ถอืหุ้นในประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,916,000,314 42.69 
      - บคุคลธรรมดา 1,341,143,817 29.88 
             รวม 3,257,144,131 72.57 
ผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ     
       - นิติบคุคล 1,203,171,719 26.81 
      - บคุคลธรรมดา 27,684,150 0.62 
               รวม 1,230,855,869 27.43 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้* 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั 1,176,343,960 26.21 
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 278,776,776 6.21 
3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 115,426,500 2.57 
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 101,146,396 2.25 
5 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 92,490,020 2.06 
6 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,344,160 1.72 
7 ส านกังานประกนัสงัคม 70,229,300 1.57 
8 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC ** 63,846,911 1.42 
9 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ** 61,850,648 1.38 
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ** 55,692,408 1.24 
 รวม 2,093,147,079 46.63 
หมายเหต ุ:  * รายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
** นายทะเบียนไมส่ามารถแจกแจงรายชื่อผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อยา่งไรก็ตาม Nominee Account ดงักลา่วไมมี่พฤติการณ์ที่มีอิทธิพล
ตอ่การก าหนดนโยบายและการจดัการของบริษัทฯ 
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 กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ  

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั และบคุคลในตระกูลจิราธิวฒัน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 53 เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากมีผู้ แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 11 ทา่น 

 
 ข้อจ ากัดการถอืครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 

บริษัทฯ มีข้อจ ากัดการถือครองหลกัทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 มีบคุคลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 27.43 ของทนุช าระแล้ว 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของงบการเงิน

รวม หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ 

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่าย
จะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดการถอืหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 นายปรีชา เอกคณุากูล กรรมการ

กรรมการผู้ จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

13 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่

สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

17,199,200     -                    17,199,200     -                    -                    -                    17,199,200     -                    17,199,200     0.38                            

14 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ สายงานปฏบิตัิการ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

15 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ 

สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสี่ยง

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

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

สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

การเปล่ียนแปลงจ านวนการถอืหุ้น

เพิ่ม / (ลด) ในปี 2560

จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
หมายเหต ุ: 1 ถือหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและ/หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

แผนผังองค์กร 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างระดับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่  เพื่อให้มีการ

แบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 
- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน 

 
รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
1.  ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ์ 1   

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

 
หมายเหต:ุ 
1  บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศภุชยั พานิชภกัดิ์ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศกัดิ์ของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2559 เพ่ือให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2  กรรมการที่เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ หรือกรณีที่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีตา่ง ๆ หรือการยื่นงบการเงินตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอ านาจข้างต้นคน
ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 3 คน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ข้อบงัคบับริษัทฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ของบริษัทฯ    

3) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสตัย์  และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งเต็มที่ 

4) กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นได้ แตต้่องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของ
บริษัทฯ โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 
บริษัท 

5) กรรมการต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อนัจะก่อให้เกิดการบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใด ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

 

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

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมพ่อดี ให้ออกจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
2) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่
ครบก าหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้  
 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ  

2.1)    ตาย 
2.2)   ลาออก  
2.3)   ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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2.4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกจากต าแหนง่ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

2.5)   ศาลมีค าสัง่ให้ออก  
3) กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 
4) กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่ เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวม

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที่
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่
เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดงักล่าวครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการ
ดงักลา่วให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส าคัญ 4 

ประการคือ 

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

และมีจริยธรรม (Ethic) 
1.3) การปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.4) การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

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

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยัง่ยืน ตลอดจนสอดคล้องกบัการสร้าง
คณุคา่ตอ่กิจการ ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

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

4) พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสมปลอดภยั 

5) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ รวมทัง้คณุสมบตัิ ที่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 
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6) พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ 

7) จดัให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา เทา่เทียมกนั และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

8) จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
9) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

10) จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและสนบัสนนุให้มีการสื่อสารไปสูท่กุคนในบริษัทฯ ให้ได้
รับทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั   

11) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
12) จดัให้มีกระบวนการที่ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสยั

เก่ียวกบัรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

13) จดัให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการ
บริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

14) จดัให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และก ากบัดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูที่มีประสทิธิผลเป็นประจ าทกุปี 

15) จดัให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

16) ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

17) พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

18) ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ  
ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

19) ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้
มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล 

20) ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตามระบบการรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 
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21) จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ 
23) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1) ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2) ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

3) พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีมาตรการดแูลให้เร่ืองที่
ส าคญัและเป็นไปตามอ านาจด าเนินการได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็น
ส าคญัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ตลอดจนสง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีดลุยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อยา่ง
อิสระ 

5) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจัดการและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

6) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7) ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท

แตล่ะคนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วน
เก่ียวข้องหรือมีสว่นได้สว่นเสยีกบัการตดัสนิใจของผู้บริหาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่า
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. รายละเอียดมีดงันี ้

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้ 

กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยแบง่เบาภาระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ช่วยพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญัเฉพาะเร่ืองตามที่ได้รับมอบหมาย 
และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาตดัสนิใจเร่ืองส าคญัในบางเร่ืองตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้อ านาจไว้ โครงสร้างกรรมการชดุยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน ซึง่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของ
บริษัทฯ  

- กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 

- กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 1 จบการศกึษาด้านบญัชี   

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการ 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
2545-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2553-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อีซี่บาย จ ากดั (มหาชน) 

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

3. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการ 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
2558-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการ 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
2559-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2555-2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารเกียรตินาคิน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยส าคัญที่ เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่ว ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานและความถกูต้อง
ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลู 

3. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่เก่ียวข้อง หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทจุริตรายงานทางการเงิน 

6. พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและส านกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
นัน้ 

7. สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธิผล รวมถึงการเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของส านกัตรวจสอบภายใน และอนมุตัิกฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน 
9. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลกิจ้าง รวมทัง้ในการ

ก าหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าหน่วยงานนีท้ าหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ 

10. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและอตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผู้อนมุตัิ 

11. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผล
การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของส านัก
ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการจดัการทางการเงิน 

13. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มี
ความสมัพนัธ์ที่เกือ้กลูกนั ไมซ่ า้ซ้อน 

14. สอบทานผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานยงัคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 
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15. พิจารณาการจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในขาด
ทกัษะบางอย่างที่จ าเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

16. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจ าทุกปี 
รวมทัง้การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
(External Quality Review) อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี 

17. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ โดย
ค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และ
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมา 
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 

18. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

19. เสนอแนะให้ผู้ สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ 

20. สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชีที่จัดท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน้ 

21. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
22. รับทราบจากผู้สอบบญัชีโดยไมช่กัช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการหรือบคุคล

ซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 
309, 310, 311, 312 ห รื อ ม า ต ร า  313 ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ 
เมื่อผู้สอบบญัชีได้พบ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไมช่กัช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้น
ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

23. สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

24. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการและติดตามกรณีของการไมป่ฏิบตัิตาม 
25. สอบทานประเด็นท่ีตรวจพบโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลภายนอกและข้อสงัเกตจากผู้ตรวจสอบ 
26. สอบทานกระบวนการสือ่สารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบตัิตาม 
27. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจดัการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกบัประเด็นส าคญัในการปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 
28. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา 

อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 
29. สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดท าโดยบริษัทฯ ที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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30. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

31. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
รายการหรือการกระท าดงักลา่ว ได้แก่ 
31.1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
31.2)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
31.3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
32. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท าที่เข้าลกัษณะ

ตามข้อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคน
ใดคนหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามที่กลา่วข้างต้นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

33. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันา 

34. ให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจ าของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

35. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับ
รายงานนัน้ 

36. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสทิธิผล 

37. หารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความ
เสีย่งทกุด้าน รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

38. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

39. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
40. สอบทานกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไว้ และเสนอ

ให้พิจารณาปรับเปลีย่นหากมีความจ าเป็น 
41. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
42. ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็น

การกระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการ
ด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

43. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 2 คน  
- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 คน 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

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

 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาทา่นอื่นหารือกนัอยา่งเต็มที่ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร และสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

2. ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซื่อสตัย์ 
โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่น ๆ  

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลา
อยา่งเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. จดัให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
7. พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านการบริหารทนุมนษุย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ให้มีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยง
กบัผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยค านงึถึงการเพิ่มมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว   

2. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  

3. พิจารณาการก าหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทน 
  

หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ 
1) สามารถแต่งตัง้ที่ปรึกษาประจ า และ/หรือวา่จ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจ าเป็นและสมควร  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนสามารถพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 

2) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และน าเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน  
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 
รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

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

   
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

1. ก ากบัดแูลนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้าง และกรอบการพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทกุประเภทและทกุระดบัของ
องค์กร 

2. ประเมินประสทิธิผลของการบริหารความเสีย่งที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ในองค์กร 
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3. พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นชอบต่อระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความ
เสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้  

5. รับทราบถึงความเสีย่งที่ส าคญั ๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายบริหารได้ตอบสนองตอ่ความเสีย่งอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
6. มีสว่นร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งประจ าปีขององค์กร 
7. ให้ทิศทางและแนวทางการดแูลงานบริหารความเสีย่งแก่ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
8. ก ากบัดแูลการก าหนดเป้าหมายในการวดัผลการปฏิบตัิงานและดชันีตวัชีว้ดัความเสีย่งที่ส าคญั 
9. รับทราบรายงานแนวโน้มความเสีย่งขององค์กรและท าให้แนใ่จวา่กลยทุธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองตอ่ประเด็น

เก่ียวกบัความเสีย่งที่ได้หยิบยกขึน้ 
10. ท าให้มัน่ใจว่าการพิจารณาว่าเร่ืองใดมีสาระส าคญันัน้ ควรพิจารณาจากผลกระทบด้านการเงินและคณุภาพต่อผู้

ถือหุ้นขององค์กร ทัง้ผลกระทบที่เกิดขึน้ในทนัที และที่เกิดขึน้ในระยะยาว  
11. รายงานกิจกรรมตา่ง ๆ ของการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้  
12. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสงูและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย
งานหลกั ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมาจากคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง ควบคุม
การพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจให้เป็นไปตาม
แนวทางมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ  สอบทานการวดัผลการปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สื่อสารและจัดการในเร่ืองการจัดตัง้และ
รักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดบัขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
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สรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการนโยบาย
ความเส่ียง 

1. นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ ประธาน - - - 
2. นายไพฑรูย์  ทวีผล กรรมการ ประธาน - ประธาน 

3. นายการุณ  กิตตสิถาพร กรรมการ กรรมการ ประธาน - 
4. นางโชตกิา  สวนานนท์  กรรมการ กรรมการ กรรมการ - 
5. นายวีรวฒัน์  ชตุเิชษฐพงศ์ กรรมการ กรรมการ - - 

6. นายสุทธิเกียรต ิ จิราธิวฒัน์ กรรมการ - - - 
7. นายสุทธิศกัดิ ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ - ท่ีปรึกษา - 
8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ - กรรมการ - 

9. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ กรรมการ - - กรรมการ 
10. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ - ท่ีปรึกษา กรรมการ 
11. นายปรีชา  เอกคณุากลู กรรมการ - - กรรมการ 
 
เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อช่วย
สนบัสนุนการท างานที่เก่ียวข้องให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาวอมัพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประว ัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานกุารบริษัท
ดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้  
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง  
5. ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. เป็นศนูย์กลางการติดตอ่สือ่สารข้อมลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 
7. ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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8. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 

9. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
10. จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดงันี ้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

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

2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ 
3) ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
4) พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทนุและจ าหน่ายทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
5) ประเมินโอกาสและความเสี่ยงตลอดจนปัจจยัที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่

คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบริษัท 
6) สนบัสนนุให้มีการผนกึก าลงัทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอ่รองและการแขง่ขนั 
7) สร้างเสริมความสมัพนัธ์ตลอดจนบริหารจดัการเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
8) จดัหาเงินทนุรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
9) พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพฒันาบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
10) วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 
11) ด าเนินการหรืออนมุตัิรายการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
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โครงสร้างระดับจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ดงันี ้

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการจัดการ 
1. นายปรีชา  เอกคณุากลู 1  ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน์ 1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์ 1  กรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 
4. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานปฏิบติัการ 
5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
6. นางปณิดา  สขุศรีดากลุ  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัย์สิน 
7. พนัตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชยั   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ  
8. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
9. เรืออากาศเอกกรี เดชชยั    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยั 
10. ดร.ณฐักิตติ์  ตัง้พลูสนิธนา  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
11. นายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
12. นายชาติ  จิราธิวฒัน์    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขาย  
13. นายบนุชาน  กลุวทญัญ ู   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขาย 
หมายเหต:ุ 
1  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารล าดบัที่ 1-5 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวตัิและประสบการณ์
ปรากฏในหวัข้อ “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  
1. จดัท าและน าเสนอแผนกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ  
2. จดัท าและน าเสนองบประมาณประจ าปี (Annual Estimate) 
3. อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเสนอรายการลงทนุหรือรายการอื่น ๆ ที่ส าคญัแก่คณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิภายใต้ระเบียบอ านาจอนมุตัิด าเนินการหรือระเบียบ ข้อบงัคบัอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ  

4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่ าง
สม ่าเสมอ 

6. พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
7. รายงานการแต่งตัง้ผู้ บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้ จัดการใหญ่ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
8. คณะกรรมการจดัการอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบคุคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้ 
9. สง่เสริมให้พนกังานและผู้บริหารพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง 
10. วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
11. ด าเนินการหรืออนมุตัิรายการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว 

ๆ ไป 
 
โครงสร้างการด าเนินงานเพื่อความยั่งยนื 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1) น านโยบาย กรอบการควบคมุไปด าเนินการปฏิบตัิ และติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรให้เป็นไปตามข้อก าหนด ทิศทางและนโยบายที่ระบไุว้  

2) มีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง โดยในปี 2560 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ 

 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนด าเนินงาน ข้อก าหนด ระบบมาตรฐาน 
แนวทางในการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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2) มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จาก
ทกุสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 6 
ครัง้ 

 
คณะกรรมการด้านสภาพภมิูอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การด าเนิ นงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และสาธารณปูโภค สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจดัการของเสยี  
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุอย่างเป็น
ระบบและยัง่ยืน  

2) มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเป็น
ประธาน มีผู้บริหารจากสายงานดงักล่าวและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นกรรมการ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยในปี 2560 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 
3 ครัง้ 

 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1) ขบัเคลื่อนและยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  

2) มีผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ ผู้บริหารจากสายงานสนบัสนนุ และพนกังานปฏิบตัิการเป็นกรรมการ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2560 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 12 ครัง้ 

 
คณะกรรมการซีเอสอาร์ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1)  พิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานด้านกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางการสร้างคุณค่า
ร่วมกบัชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยี รวมไปถึงพิจารณาอนมุตัิการด าเนินกิจกรรมและโครงการจิตอาสาของพนกังาน 

2)  มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้บริหารจากสายงานสนับสนุน เป็นกรรมการพิจารณาหลัก 
รวมทัง้มีกรรมการท่านอื่น ๆ หมนุเวียนตามประเภทกิจกรรม และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยในปี 2560 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 2 ครัง้ 

 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัแผนงานดแูลพฒันาและสร้างความผกูพนับุคลากร
อยา่งใกล้ชิด พร้อมทัง้ถ่ายทอดอยา่งเป็นล าดบัชัน้  
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2) มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่เป็นกรรมการ มีผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการฯ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยในปี 2560 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 13 ครัง้ 

 
 
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนมีการน าผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจ าทกุปี 

  ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 
2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 มีวงเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีอัตรา
โครงสร้างคา่ตอบแทนดงันี ้
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 ประเภทค่าตอบแทน จ านวนเงนิ (บาท) 
1. ค่าตอบแทนประจ าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)  

 - ประธานกรรมการ 165,000 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 133,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 103,000 

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

 - ประธานกรรมการ 60,000 

 - กรรมการ 42,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 50,000 
4. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 35,000 

 - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และที่ปรึกษา 30,000 

5. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 35,000 

 - กรรมการนโยบายความเสีย่ง 30,000 

วงเงนิที่ขออนุมัติจากผู้ถอืหุ้น 14,000,000 

หมายเหต:ุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารง
ต าแหน่งตา่ง ๆ ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
ค่าตอบแทนประจ าไตรมาสและค่าเบีย้ประชุมในปี 2560 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 10,712,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น รายละเอียด
การเข้าร่วมประชมุและคา่ตอบแทนกรรมการมีดงันี ้  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

รวม

(บาท)

รายช่ือกรรมการ

1. นายสทุธิชยั จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 8/8 - -  - 647,000 480,000  - - - 1,127,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 8/8 11/11 - 3/3 532,000 336,000 715,000 - 95,000 1,678,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ 8/8 11/11 2/2  - 412,000 336,000 550,000 95,000 - 1,393,000

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ 7/8 10/11 1/2  - 412,000 294,000 500,000 30,000 - 1,236,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

5. นายวีรวัฒน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ 7/8 10/11 -  - 412,000 294,000 500,000 - - 1,206,000

กรรมการตรวจสอบ

6. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/8 - -  - 340,000 336,000  - - - 676,000

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเส่ียง

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เส่ียง

ประชุม 3 ครัง้

ค่าตอบแทน

รายไตรมาส

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน

ต าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 8 ครัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครัง้

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 2 ครัง้
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รวม

(บาท)

รายช่ือกรรมการ

7. นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/8 - 2/2  - 340,000 336,000  - 55,000 - 731,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

8. นายสทุธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/8 - 2/2  - 340,000 294,000  - 55,000 - 689,000

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

9. นายกอบชยั จิราธิวัฒน์ กรรมการ 4/8 - - 3/3 340,000 168,000  - - 85,000 593,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/8 - 1/2 3/3 340,000 252,000  - 30,000 85,000 707,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

11. นายปรีชา เอกคณุากูล กรรมการ 8/8 - -  - 340,000 336,000  - - - 676,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

4,455,000 3,462,000 2,265,000 265,000 265,000 10,712,000

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเส่ียง

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เส่ียง

ประชุม 3 ครัง้

ค่าตอบแทน

รายไตรมาส

รวม

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน

ต าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 8 ครัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครัง้

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 2 ครัง้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้ CEO และผู้บริหารสร้าง
ความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

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

• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายบคุคลเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อน าผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงใน
รูปแบบของเงินเดือนและโบนสั  
 
ส าหรับคา่ตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2560 มีดงันี ้

• เงนิเดือนและโบนัส 
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส ส าหรับผู้ บริหารจ านวน 15 คน รวมทัง้สิน้ 
160,146,064 บาท    

• เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 15 คน รวมทัง้สิน้ 8,590,130 บาท 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการ 

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางตา่ง ๆ 

ดงันี ้ 
• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ

การพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเสนอและขัน้ตอนการ
พิจารณา ทัง้นี ้ในปี 2560 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

• พิจารณาจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงาน 
อื่น ๆ ท่ีมีการจดัท าข้อมลูดงักลา่ว 
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• ช่องทางอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรอง

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

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

• ส าหรับการเสนอแตง่ตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต.  ก าหนด 
• พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม (Board Skill 

Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
• พิจารณาความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการทัง้เพศและอาย ุ(Board Diversity) 
• พิจารณาบทบาทความเป็นผู้น า วิสยัทศัน์ จริยธรรม และความซื่อสตัย์ 
• พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)  

จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

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

หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพงึมี ให้ประธานที่ประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ  ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้
บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้สิน้ 4 ทา่น ได้แก่ 
1.  นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ  
2.  นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
3.  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร /  

   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
4.  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร / กรรมการนโยบายความเสีย่ง / 

   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ทัง้นี  ้ถึงแม้ว่านายไพฑูรย์ ทวีผล จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็น
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อย่างดี สนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จและเติบโตอย่างต่อ เนื่อง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนมีความเห็นวา่นายไพฑรูย์ ทวีผล สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอให้พิจารณาขยายวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของนายไพฑรูย์ ทวีผล ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตัง้นายสุทธิชัย จิราธิวฒัน์ นายไพฑูรย์ ทวีผล นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ และนาย
ปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกหนึง่วาระ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จดัให้มีการพบปะกนัระหวา่งกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ

มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการน าเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เป้าหมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2. สรุปโครงสร้าง แผนผงัองค์กรและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
3. สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
5. สรุปนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
6. สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ  เพื่อให้

กรรมการใหมไ่ด้มีพืน้ฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้ส านกัเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและน าสง่เอกสารแก่กรรมการใหมด่งันี ้
1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนือ้หาประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการก ากับดแูล

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

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

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

ทัง้นี ้ในปี 2560 ไมม่ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เนื่องจากไมม่ีการแตง่ตัง้กรรมการรายใดที่เป็นกรรมการใหม ่ 
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การสรรหาผู้บริหาร 

• การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม  มี

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยการ
คดัเลอืกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กร 

 
แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและแผนการพัฒนาผู้ บริหารระดับสูง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและเสริมสร้างบคุลากรให้มี
ความพร้อมสบืทอดงานในต าแหนง่ที่ส าคญั โดยมีแนวทางด าเนินการดงันี ้

• คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ฯ ร่วมกันวางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานส าหรับผู้ บริหาร
ระดบัสงูในต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีการก าหนดทกัษะ ความรู้
ความสามารถ และศกัยภาพของบคุคลที่จะเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 

• กรรมการผู้จดัการใหญ่ฯ จะคอยก ากบัดแูลการอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดต าแหนง่งาน
ด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมนุเวียนงาน เพื่อเสริมสร้างทกัษะที่จ าเป็นและ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารส าหรับการสบืทอดต าแหนง่งาน  

• กรรมการผู้จดัการใหญ่ฯ มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูและรายงานผลการพฒันาตาม
แผนพฒันารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นผู้ สืบทอดต าแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผลการด าเนินงานเก่ียวกับแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงูให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

 
8.3 บุคลากร 

บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 4,658 คน ในปี 2560 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนกังานสอดคล้องกบัทิศ
ทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
รวมทัง้มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหวัข้อ “การบริหารจดัการและสร้าง
ความผกูพนักบับคุลากร” ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนยัส าคญั  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในปี 2560 ถือเป็นปีที่ CPN น าคา่นิยมองค์กรจากกลุม่เซ็นทรัล I●CARE ซึง่ประยกุต์และพฒันาจากค่านิยมของ 
CPN เดิมมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบทัง้ในกระบวนการสรรหา การดูแลพนกังาน การประเมินผลการปฎิบตัิงานและการ
พฒันาบุคลากร โดยบริษัทฯ มีการทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารภายในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพฒันาองค์กร 
เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและรองรับการดแูลพนกังานได้อย่างทัว่ถึงและครบทกุด้าน ตามกลยทุธ์ “การเป็นองค์กรในหวัใจ
พนกังาน หรือ Employer of Choice” 1 โดยมุ่งเน้นด้าน คือ การดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถ การดูแล รักษาและพฒันา
บคุลากร  และการสร้างวฒันธรรมการท างานสูก่ารเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง ทนัสมัยและคลอ่งตวั บนพืน้ฐานการดแูลผู้มีสว่น
ได้เสยีตามหลกับรรษัทภิบาล และนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน 2 

 

 

                                                 
1 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.cpn.co.th / การพฒันาสู่ความยัง่ยืน / การดูแลผูมี้ส่วนได้เสีย / การบริหารจดัการและสร้างความผูกพนักบับุคลากร / การบริหารจดัการและผล
การด าเนินงาน   
2 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.cpn.co.th / การพัฒนาอย่างยัง่ยืน / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี / นโยบายและแนวทางปฏิบติั / นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน   
 

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Employee_Engagement
http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Employee_Engagement
http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
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การสรรหาและว่าจ้าง 

CPN ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการบคุลากรในด้านการจดัการอตัราก าลงั การสรรหาและว่าจ้างพนกังาน 
การประเมินผลปฏิบตัิงานโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล เปิดโอกาสให้กบัทกุคนโดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐานของแต่ละปัจเจกบคุคล 
ให้ความเสมอภาคและความเทา่เทียมทัง้การวา่จ้าง และการประเมินผลงาน รวมไปถึงการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะให้บคุลากรได้มีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กร เพื่อให้บคุลากรท างานอย่างเต็มความสามารถอยา่งมีความสขุ มี
ความผกูพนั และภมูิใจในองค์กร  

ในปี 2560 CPN ได้ว่าจ้างพนกังานใหม่จ านวนทัง้สิน้ 988 คน โดยเปิดรับสมคัรพนกังานใหม่ที่มีภูมิล าเนาตาม
ภมูิภาค 

 
แบง่เป็นพนกังานในช่วงอายตุ ่ากวา่ 30 ปี หรือคนรุ่นมิลเลนเนียล จ านวน 598 คน สง่ผลให้สดัสว่นพนกังานอายรุะหวา่ง 18-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 ของพนักงานทัง้หมด เพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวน 96 คนซึ่งเป็นไปตามแผนการสรรหาและ
วา่จ้างพนกังานท่ีเจาะกลุม่คนรุ่นใหมย่คุมิลเลนเนียล โดยเน้นกระบวนการสรรหาผ่านสือ่สงัคมออนไลน์และแพลต็ฟอร์มการ
สรรหา เช่น LinkedIn Facebook รวมไปถึงช่องทางการสรรหาออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล ส าหรับการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กรตามนโยบายสนบัสนุน
การหมุนเวียนงานและการโอนย้ายงานกลบัภูมิล าเนาเดิมนัน้ พบว่ามีจ านวนพนักงานขอโอน ย้ายทัง้สิน้จ านวน 76 คน 
เฉพาะการขอโอนย้ายไปยังโครงการใหม่ 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 37 ของจ านวนพนกังานทัง้หมดในโครงการ  

ทัง้นี ้จากการวางแผนจดัการอตัราก าลงัคนรายสาขาและตามลกัษณะงาน พบวา่ CPN ยงัมีความเสีย่งในการเติม
ก าลงัคน ในงานช่างระบบไฟฟ้า งานการตลาด และงานในระดบัจดัการและบริหาร จึงได้ก าหนดแผนงานสรรหาว่าจ้างและ
พฒันาบคุลากรตามลกัษณะงาน อาทิ 

(1) โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการท างานจริง 
โดย CPN ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้สงู (ปวส.) เข้าปฏิบตัิงานจริงกบั CPN ควบคู่กบัการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีเป็น
เวลา 3 ปี นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง พร้อมประยกุต์ประสบการณ์ที่ได้
ในการเรียนกับอาจารย์ประจ ารายวิชาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ตรงกับการไปใช้จริงในอตุสาหกรรม  ทัง้นี ้
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CPN ได้ก าหนดเงินเดือนและสวสัดิการให้กบันกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการดงักลา่วแตกตา่งในบางรายละเอียดจาก
พนกังานทัว่ไป เช่น ยกเว้นการเข้าเวรแบบกะ เนื่องจากนกัศึกษายงัต้องไปเข้าเรียนบางรายวิชาในห้องเรียน  และ
ให้สวสัดิการการลาช่วงสอบ เป็นต้น ปัจจบุนัมีจ านวนนกัศกึษาในโครงการดงักลา่วแล้วทัง้สิน้ 14 คน  

(2) โครงการนกัการตลาดรุ่นใหม่ หรือ Marketing Next GEN คือ โครงการรับสมคัรนกัศึกษาจบใหมอ่ายไุมเ่กิน 27 ปี 
ที่มีศกัยภาพและรักในงานการตลาด เข้าท างานแบบฝึกอบรมและเรียนรู้ในงาน (On the Job Training: OJT) โดย
การสงัเกตการท างานของพนกังานที่มีความช านาญและลงมือปฏิบตัิจริง พร้อมเรียนรู้วิชาการตลาดจากบคุลากร 
CPN รุ่นพี่ที่ช านาญงาน ผ่านการอบรมวิชาการตลาดพืน้ฐาน 8 วิชา มีกระบวนการทดสอบศกัยภาพเพื่อประเมิน
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบโดยการน าเสนอโครงการจริง  รวมทัง้มีการหมนุเวียนงานไป
ประจ าที่สาขา และส านกังานใหญ่  ในปี 2560 CPN รับพนกังานจากโครงการดงักลา่วแล้วทัง้สิน้จ านวน 16 คน  

(3) โครงการผู้ บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group Management Associate (MA) คือโครงการสร้าง
ผู้บริหารรุ่นใหมแ่บบเร่งรัด ให้ทดลองค้นหาจดุมุง่หมายและความต้องการในชีวติการท างาน โดยสามารถเลอืกที่จะ
เติบโตในกลุ่มค้าปลีก กลุ่มบริหารอสังหาริมทรัพย์  และกลุ่มการบริหารแบรนด์ และสามารถเก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากการหมนุเวียนงานไปบริษัทอื่นภายใต้สายธุรกิจเดียวกนัได้ในกลุม่เซ็นทรัล ซึง่ตรงกบัไลฟ์สไตล์
ของบณัฑิตจบใหม ่หรือนกัศกึษาปริญญาโทที่มีประสบการณ์การท างานไมเ่กิน 5 ปี ที่ต้องการค้นหาสิง่ที่ใช่ส าหรับ
ตวัเอง มีความท้าทายที่อยากจะเติบโตในสายงานเฉพาะที่ชอบ โดยในปี 2560 CPN รับบุคลากรจากโครงการ
ดงักลา่ว รวมที่บรรจเุป็นพนกังาน CPN และอยูร่ะหวา่งการหมนุเวียนงานในบริษัทแล้วทัง้สิน้ 7 คน 

(4) โครงการผู้จดัการทัว่ไปฝึกหดั หรือ General Manager Trainee คือโครงการรับสมคัรและพฒันาผู้บริหารในระดบั
ผู้จดัการศูนย์การค้า เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ CPN โดยกระบวนการรับสมคัรแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง 
คือ รับสมคัรจากบคุลากรภายใน รับสมคัรจากบคุลากรในกลุม่บริษัทเซ็นทรัลที่มีลกัษณะธุรกิจใกล้เคียงกนั และ
เปิดรับสมคัรใหม ่ซึ่งผู้ที่สนใจในโครงการดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการคดักรอง 3 รูปแบบคือ การสอบข้อเขียน 
การสอบสมัภาษณ์และการสอบประเมินภาวะผู้น า ภายหลงัผ่านการคดัเลอืกบคุลากรจะได้รับการพฒันาอบรมใน
รูปแบบห้องเรียนจ านวน 20 หลกัสูตรทัง้ในด้านความรู้เร่ืองงาน กระบวนการและการพัฒนาภาวะผู้น า และ
รูปแบบการลงปฎิบตัิหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จดัการทัว่ไปประจ าสาขาเป็นพ่ีเลีย้งสอนงาน  

(5) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ คือ โครงการตอ่อายกุารท างานของบคุลากรท่ีใกล้เกษียณเป็นรายปี หรือ
ราย 2 ปี ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกนัทัง้ฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง โดยมีแนวทางการต่อ
อายกุารท างานออกไปจนถึงอาย ุ65 ปี ซึง่ปัจจบุนัมีบคุลากรในโครงการดงักลา่วจ านวน 9 คน 

สวสัดิการและผลตอบแทน 

CPN ก าหนดสวสัดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและแข่งขนัได้กับตลาดแรงงานทัว่ไป โดยท าการส ารวจและ
เทียบเคียงกับองค์กรชัน้น าในตลาดแรงงาน รวมทัง้ในธุรกิจเดียวกนัและในกลุม่เซ็นทรัลเป็นประจ าทกุปี เพื่อน ามาทบทวน
และปรับปรุงหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัความคาดหวงั
ของบคุลากรรุ่นใหม่และการก าหนดค่าตอบแทนแบบยืดหยุ่นให้กบัพนกังานบางกลุม่ให้เหมาะสมและตรงกบัลกัษณะงาน
มากขึน้ ทัง้นี ้ความแตกตา่งทางเพศไมส่ง่ผลตอ่การก าหนดคา่ตอบแทนและการเลือ่นต าแหนง่ของพนกังาน นอกจากนี ้CPN 
ยงัได้ก าหนดสวสัดิการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกบับคลุากร (ไมร่วมพนกังานสญัญาจ้าง) ได้แก่ สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลทัง้



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  โครงสร้างการจดัการ 
 

8 - 31 
 

กรณีผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก เงินช่วยเหลอืการศกึษาบตุรธิดาของพนกังาน และพนกังานท่ีมีความประสงค์จะศึกษาตอ่ เงิน
ช่วยเหลอืการสมรส เงินช่วยเหลอืกรณีท าศพบคุคลในครอบครัว เงินกู้ฉกุเฉินกรณีจ าเป็นเร่งดว่นส าหรับพนกังาน เป็นต้น  

CPN ยังคงด าเนินการประเมินพนักงานตามเดิม คือ แบ่งการประเมินผลงานพนักงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ประเมินผลการปฎิบัติงานรายปี และประเมินผลพฤติกรรมรายคร่ึงปี  โดยในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามการประเมินผลงานตามดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร ระดบัฝ่าย และระดบัแผนกลดหลัน่
ตามล าดบัชัน้ ควบคูก่บัการพิจารณาผลการประเมนิพฤติกรรม ท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมองค์กร I●CARE โดยน าผลประเมินที่
ได้มาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัประจ าปี  

 
CPN น าผลการส ารวจและเทียบเคียงในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการ พิจารณาร่วมกบัข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

จากการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านช่องทางการรับฟังเสียงต่างๆ มาวิเคราะห์และท าแผนปรับปรุงสวัสดิการและ
ผลตอบแทนเสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบัองค์กรเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ทางสมัคม เศรษฐกิจ ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร และอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมไม่ละเมิดต่อ
กฎระเบียบและข้อกฎหมายด้านแรงงาน โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการปรับเพิ่มสวสัดิการต่างๆ ให้ทดัเทียมและไม่ด้อยไป
กว่าบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลและธุรกิจใกล้เคียง อีกทัง้เพิ่มสวสัดิการบางรายการ เช่น สวสัดิการคา่โทรศพัท์มือถือให้ตรงตาม
ความจ าเป็นแก่บคุลากรท่ีท างานนอกสถานที่ เป็นต้น 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานในปี 2560 เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ข้อ 29 คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 

CPN ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานเป็นส าคญั โดยก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 3 ให้พนกังาน รวมไปถึงคู่ค้ามีหน้าที่รับผิดชอบและค านึงถึงความปลอดภยัทัง้ต่อตนเอง เพื่อน
ร่วมงานและลกูค้าตามกฏหมายและตามมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHAS 18001 และ
วางระบบให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน ISO 45001 และจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ทัง้ในระดับองค์กรและในระดับสาขา

                                                 
3 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.cpn.co.th / การพฒันาสู่ความยัง่ยืน / การก ากบัดูแลกิจการที่ดี / นโยบายและแนวทางปฏิบติั / นโยบายการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
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ตามล าดบั โดยในปี 2560 มีจ านวนพนกังานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทัง้สิน้ 376 คน โดยแยกเป็นตวัแทนนายจ้างจ านวน 
188 คน และเป็นตวัแทนลกูจ้างจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 8.07  ของพนกังานทัง้หมด  

ในปี 2560 CPN ได้น าระบบ Office 365 ซึ่งเป็นระบบที่รวมรวมระบบต่าง ๆ เอาไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) 
เพื่อให้ใช้บริการสารสนเทศในท่ีเดียวกนั สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชนัออฟฟิศ (MS Office) และเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน
ผา่นบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยลอ็กอินเข้าระบบเพียงครัง้เดียวทัง้ผ่านการท างานท่ีบ้าน และการท างานในตา่งสาขา อีกทัง้
เพิ่มพืน้ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ได้มากขึน้ และแบ่งปันข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ โดยเพิ่ม ระบบความ
ปลอดภยัของข้อมูลระดับสงู สามารถป้องกันข้อมูลร่ัวไหลและเอกสารสญูหายได้ เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์การ
ท างานของบคุลากรปัจจุบนัที่มีทัง้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าอยู่รวมกนั เนื่องจากผู้ ใช้ไม่ต้องปรับเปลีย่นพฤติกรรมหรือเรียนรู้
ใหมม่ากนกั และเป็นการรองรับระบบการท างานแบบโมบาย คือ เปลีย่นทกุสถานท่ีเป็นท่ีท างานได้ ซึง่สอดคล้องกบัแผนการ
ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมการท างานสู่ “การเป็นสมาร์ทออฟฟิศ” ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานของบุคลากรให้ทนัสมยั คลอ่งตวั เข้ากบัไลฟ์สไตล์และช่วงอายุที่หลากหลายของพนกังาน โดยในปี 2560 เป็นช่วง
การเก็บข้อมูลและส ารวจความต้องการของพนกังานที่คาดหวงัต่อสถานที่ท างาน และออกแบบสถานที่ให้เพียงพอและ
เหมาะสม โดยเพิ่มพืน้ที่การท างานร่วมกนั (Co-working space) และปรับเปลีย่นโต๊ะท างานเป็นแบบโมบาย รวมไปถึงการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลเิคชนัมาปรับใช้ในการลงเวลางาน การจองห้องประชุม และการท าหนงัสืออนมุตัิ
ภายในตา่งๆ เป็นต้น 

การสร้างความผูกพนัองค์กร  

CPN จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานหลากหลายช่องทาง  4 เพื่อรับฟังความเห็น 
ข้อเสนอแนะ และประเมินความผกูพนัของบคุลากรท่ีมตีอ่องค์กรในแตล่ะปี โดยในปี 2560 ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นและ
ความผูกพันของพนักงานผ่าน “โครงการพลังแห่งเสียง-Power of Voice” พร้อมกันกับทุกบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่ง
ด าเนินการประเมินตามกรอบการประเมินความผกูพนัของพนกังานสูก่ารเป็นการเป็นองค์กรในหวัใจพนกังาน (Employer of 
Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยขัน้พืน้ฐาน 4 หมวด และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด โดยในปี 2560 มีพนกังานที่ร่วมท าแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 ของจ านวน
พนกังานทัง้หมด  

ผลการประเมินความผูกพันและปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความผูกพนัจะถูกน าไปวิเคราะห์และพฒันาแผนงาน
ยกระดบัความผกูพนัของบุคลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารสงูสดุของแต่ละฝ่าย จากนัน้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบัสายงานและระดบัสาขาซึง่ท าหน้าที่กลัน่กรองทัง้แผนงานยกระดบัความผกูพนั
ของบคุลากร และเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ระดบัองค์กรตอ่ไป  

ในปี 2560 CPN ได้ก าหนดให้เป็นปีแห่งการสร้างวัฒนธรรมในการท างานแบบร่วมมือกัน  หรือ Power of 
Collaboration โดยแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการปรับกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกันให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกนั ซึ่งหนึง่ในนัน้คือแผนการด าเนินงานในการสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือเป็นน า้
หนึ่งใจเดียวกัน ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความร่วมมือนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมวนัครอบครัว การจัดกิจกรรม

                                                 
4 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.cpn.co.th / การพฒันาสู่ความยัง่ยืน / การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน / การมีส่วนร่วมและการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียหลกัที่ส าคญั / พนกังาน   

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Stakeholders_Engagement
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สนัทนาการนอกเวลาในช่วงเย็นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์พนกังานท่ีมีความชอบแตกต่างกนั เช่น กิจกรรมโยคะ 
ท าขนมเค้ก ชกมวย นวดเพื่อคลายอาการออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น รวมไปถึงการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการ
สือ่สารภายในองค์กร ทัง้วารสารพนกังาน-Admired สือ่โปสเตอร์-Admired Plus สือ่วิทยเุสยีงตามสาย-CPN Radio และสื่อ
โทรทศัน์ภายในองค์กร-CPN Channel และสือ่สงัคมออนไลน์และแอปพลเิคชนั “ซีพีเอ็นเจน-วี หรือ CPN Gen-WE”  

นอกเหนือจากการสร้างวฒันธรรมในการท างานแบบร่วมมือกนั CPN ได้มุ่งเน้นที่จะปลกูฝังพฤติกรรมตามหลกั
บรรษัทภิบาลในเร่ือง “ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ” ผ่านผู้น าต้นแบบ หรือ SD Champion จ านวน 11 ท่าน ในบทบาทผู้ผลกัดนัและ
สื่อสารสร้างแรงบนัดาลใจผ่านเร่ืองราวและคติประจ าใจในเร่ืองความซื่อสตัย์ และความมีน า้ใจหมุนเวียนกนัทกุเดือนเป็น
เวลา 11 เดือน และเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการส่งคติประจ าใจของตนเองในเร่ืองซื่อสตัย์ และมีน า้ใจผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ด้วยเช่นกนั รวมไปถึงการจดัอบรมเชิงปฏิบตัการในเร่ืองหลกับรรษัทภิบาล เน้นการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่น
และการติดสินบนหวัข้อ “แฉหรือเฉย” เพื่อให้พนกังานเข้าใจหลกัการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและร่วมกนัเป็น
เครือขา่ยในการสงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณ์ที่เข้าขา่ยการประพฤติมิชอบ ซึง่ผลการประเมินคะแนนความเข้าใจใน
หลกับรรษัทภิบาลประจ าปี 2560 พบวา่ เพิ่มขึน้จากปี 2559 ที่ร้อยละ 6   

การพฒันาบคุลากร 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ CPN จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training: 
OJT) และการให้ค าแนะน าของผู้บงัคบับญัชาเพื่อเพิ่มประสทิธิผลของการพฒันาทกัษะและความสามารถในการท างานของ
พนกังาน โดยแบ่งสดัสว่นเป็นการพฒันาแบบเรียนรู้จากหน้างานจริงร้อยละ 70 เรียนรู้จากการสอนโดยหวัหน้างานร้อยละ 
20 และเรียนรู้จากในห้องเรียนร้อยละ 10 หรือ 70:20:10 ตามล าดบั และก าหนดหลกัสตูรการพัฒนาออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการบริหารและจดัการ (2) ความรู้เฉพาะสายงาน (3) การพฒันาความเป็นผู้น า และ (4) อ่ืนๆ โดยในปี 
2560 ด าเนินการตามแผนการจัดการอบรมทัง้สิน้ 378 หลกัสูตร มีบุคลากรเข้าอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ทัง้การอบรมใน
ห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากปี 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการ
ฝึกอบรมโดยรวมเทา่กบัร้อยละ 92 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปี 2559 และจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ของบคุลากร CPN เทา่กบั 
25.41 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  

 
CPN ยงัเน้นพัฒนาบุคลากรโดยการรับฟังการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้ เช่ียวชาญและมากประสบการณ์ภายใน

องค์กรและภายในกลุ่มเซ็นทรัล ดงันัน้ในปี 2560 จึงมีการจัดการบรรยายเชิงแบ่งปันประสบการณ์ดงักล่าวจ านวน 5 ครัง้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง Thailand 4.0 จึงต้องมีเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า รวมถึงสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลกูค้า อาทิ การบรรยายหวัข้อ Digital Disruption and The Next Revolution in Retail and 
E-Commerce  เพื่อตอ่ยอดแนวคิดใหม่ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ CPN, Innovation Workshop Sharing 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  โครงสร้างการจดัการ 
 

8 - 34 
 

โดยผู้ เช่ียวชาญจากแต่ละประเภทธุรกิจ  และ เวทีอภิปรายโดยกรรมการผู้ จัดการใหญ่จากแต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือกลุ่ม
เซ็นทรัล หรือ CEO Sharing Forum เป็นต้น 

ในปี 2560 CPN ได้ด าเนินการปรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการเติบโตในสายงาน หรือแผนการ
พฒันาผู้น าระดบักลาง โดยเร่ิมน าร่องในกลุม่บคุลากรที่มีศกัยภาพสงูและความสามารถโดดเดน่ตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานถึง
ระดบัผู้จดัการอาวโุส เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและการเกษียณอายขุองพนกังานในระดบัผู้จดัการ
ขึน้ไป โดยมีการคดัเลือกและประเมินสมรรถนะผู้น าแบบ 360 องศา และวางแผนแผนการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ
รายบุคคล (Individual Career Development Plan หรือ ICDP) ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการพัฒนา
รายบคุคล ทุก ๆ 6 เดือน นอกจากนัน้ยงัรวมไปถึงการเตรียมผู้บงัคบับญัชาบคุลากรกลุม่ศกัยภาพสงูดงักลา่ว ให้พร้อมใน
การสอนงานและร่วมพฒันาบคุลากรกลุม่ดงักลา่วให้บรรลเุป้าหมายตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพท่ีได้วางไว้อีกด้วย  

การพฒันานวตักรรมภายในองค์กร 

CPN ให้ความส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินการและการสร้างนวตักรรมภายในองค์กร โดยจัด
กิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแตล่ะสายงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บคุลากรของ CPN มีสว่นร่วมในการน าเสนอ
กระบวนการในการปรับปรุงและเกิดแนวคิดที่แปลกใหมใ่นการท างาน หนึง่ในโครงการด้านการพฒันานวตักรรมที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 8 ปี ตัง้แต่ปี 2552 คือ “โครงการดรีมทีม” ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวตักรรมภายใน
องค์กรที่โดดเดน่ ท าได้จริง และเห็นผล สง่เสริมกระบวนการคิดร่วมกนัระหวา่งกลุม่คนท างาน ภายใต้กรอบแนวคิดแบบวงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งย่อมาจาก Plan-วางแผน, Do-ปฏิบัติ, Check-ตรวจสอบ และ Act-การด าเนินการให้
เหมาะสม  ในปี 2560 มีกลุ่มดรีมทีมทัง้สิน้จ านวน 71 กลุ่ม สมาชิกทัง้สิน้จ านวน 611 คน กระจายอยู่ในทุกสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของพนกังานทัง้หมด เน้นการพฒันานวตักรรมในด้านลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยดัพลงังาน และเพิ่ม
ความพึงพอใจของลกูค้าและร้านค้า มีการก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน ซึง่ผลจากการด าเนินโครงการพบว่า 
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าพลงังานไฟฟ้า น า้ประปา และค่าบ ารุงรักษา รวมไปถึงการลดต้นทุน
วตัถดุิบ คิดเป็นมลูคา่กวา่ 2.40 ล้านบาทตอ่ปี 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการเสมอมา ด้วยเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ยืนได้ โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนได้มีการก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิอยูเ่สมอ เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรของบริษัทฯ   
 
หลักบรรษัทภบิาล 

บริษัทฯ ก าหนดหลกับรรษัทภิบาลไว้ทัง้หมด 6 ประการ เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย       
➢ ซื่อสตัย์ สจุริต  

➢ เปิดกว้าง โปร่งใส  

➢ ให้ความเสมอภาค  

➢ ให้ความเป็นธรรม  

➢ ยดึมัน่ค าสญัญา  

➢ ใสใ่จดแูลสงัคม 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการดแูลและรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี  ้

• มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซบัซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ และไม่มี
โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน  

• ดแูลและสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติได้รับสทิธิพืน้ฐานและการปฏิบตัิในการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขาย
หรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าท า
รายการที่ส าคัญ สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่ง
ก าไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 

• เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค านงึถึงความเทา่เทียมกนัในการรับรู้ขา่วสาร ระยะเวลาการใช้
สทิธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดงักลา่ว โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริษัทฯ หรือปิดกัน้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ยดึหลกัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียม โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

• มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเกี่ยวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ เพื่อป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียด

เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน”  

• น าเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้ น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครัง้ และมีการ

เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีก าหนด รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน

หวัข้อ “การก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์”  

• ด าเนินการตามหลกัการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้น รายละเอียดมี
ดงัตอ่ไปนี ้

 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยน าหลกัการที่เก่ียวข้องมา
ปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จัดขึน้ในวนัจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์

บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง

ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 270 ราย และผู้ รับมอบฉันทะจ านวน  

1,352 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 83.64  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

4,488,000,000 หุ้น มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 10 คน จากกรรมการทัง้หมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยประธาน

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมอยา่ง

ครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินการประชมุมีดงันี ้

 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

• ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ยมีสว่นในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัที่ 23 กนัยายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 รวมถึงการให้

สิทธิผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวนัประชุม โดยหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาเก่ียวกบัการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
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• จดัท าจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 17 มีนาคม 2560 ลว่งหน้าก่อน
วนัประชุมมากกว่า 30 วนั และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 
วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ  

• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 
1) วาระการแตง่ตัง้กรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอแตง่ตัง้ ได้แก่ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ ต าแหนง่ใน

บริษัทฯ การศึกษา การอบรม/ สมัมนาหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์ การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและ
กิจการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่ และการเข้าร่วม
ประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การท า
รายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ต าแหนง่และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี จ านวนปีที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี 
โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอื่น  

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินท่ีขออนมุตัิ เปรียบเทียบกบั
จ านวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

• ไม่มีการแจกเอกสารที่มี ข้อมูลส าคัญในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลีย่นแปลงข้อมลูที่ส าคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

• อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ่ง
ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้นไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายช่ือพร้อมประวตัิของกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้
ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉนัทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นจ านวน
รวม 1,732 ราย มอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
- มอบอ านาจให้นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1,253 ราย 
- มอบอ านาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จ านวน 280 ราย 
- มอบอ านาจให้นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการตรวจสอบ จ านวน 199 ราย 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

• ก าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง โดยได้น าระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพื่อความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

• ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเท่ากบัหนึ่งเสียง ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั 
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• ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบ 

• น าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดท าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร 

• ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลใน
วาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

• มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบทกุวาระตามล าดบั  

• ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดบัวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใส ตาม
ข้อกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

• ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่
ยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอยา่งเตม็ที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ บริหารระดบัสงู และ
ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 

• น าสง่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัประชุม ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่
ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

• ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับใน
รูปแบบแผน่ VCD ได้ที่ส านกัเลขานกุารบริษัท 

• ให้ความส าคญักบัคณุภาพของรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึสาระส าคญัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
- รายช่ือพร้อมต าแหนง่ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

- สทิธิและวิธีการในการออกเสยีงลงคะแนน และการใช้บตัรลงคะแนน 

- ค าถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และค าชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ  

- มติที่ประชมุและผลของคะแนนเสยีงในทกุวาระท่ีมกีารลงคะแนนเสยีงอยา่งชดัเจน 

• จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชมุ และน าสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 

• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ ในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัการประชมุภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้  

• เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ  AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ร่วมกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดย
หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม 
และภายหลงัวนัประชมุ 
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3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายโดยยดึหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยั่งยืน มีการก าหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้มีสว่นได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถอืหุ้น 

• สร้างการเติบโตอยา่งมีคณุภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ  

• เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็นโดยเทา่เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริง  

• ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กลา่วไว้ในหวัข้อ “สิทธิของผู้ ถือหุ้น” 
และ “การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั” 

พนักงาน 

• ก าหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของพนกังาน  

• ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนให้ความเคารพในสทิธิมนษุยชนตอ่พนกังานทกุระดบัเสมอมา 

• สง่เสริมความรู้พนกังาน จดัอบรมในหวัข้อต่าง ๆ ที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการท างาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมใน
หวัข้อเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน หลกัสตูรด้านสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการก ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต แก่พนักงานและ
พนกังานใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

• เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัด้วยความเป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี ้บริษัทฯ สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานหรือ
ตวัแทนพนกังานในการน าเสนอข้อมลูแก่ผู้มีอ านาจในการตดัสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพชีวิต
การท างานเพื่อให้เกิดการพฒันาร่วมกนั 

• ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดบั โดยก าหนดโครงสร้าง
คา่ตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนสั ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “การบริหารจัดการเพื่อ
ความยัง่ยืน”  

• จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามความสมคัรใจของพนกังาน เพื่อสนบัสนุนให้พนกังานมีเงินทุนส ารองในยาม
เกษียณหรือลาออก 

• จดัให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมคัรใจของพนกังาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนพนกังานในพิธี
ฌาปนกิจ 
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ร้านค้าและลูกค้า 

• สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภยัต่อสขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน 
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีส านักส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผู้
ควบคมุดแูลการให้บริการร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุสาขา โดยปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท างาน
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัร้านค้าอยา่งสม ่าเสมอ  

• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการจดัท า
สือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่น าภาพหรือเนือ้หาที่ก่อให้เกิดทศันคติที่ไมด่ี การแบ่งแยกในสงัคม 
หรือคา่นิยมที่ไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของบริษัทฯ 

• พฒันาบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการและประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า โดยเจ้าหน้าที่ร้ านค้า
สมัพนัธ์จะเดินเยี่ยมร้านค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนตา่ง ๆ จากร้านค้าในแต่ละ
วัน  รวมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
สอบถามหรือแนะน าผู้ใช้บริการได้ทนัที   

• ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อบริษัทฯ จะเปิด
ศนูย์การค้าใหม่หรือศนูย์การค้าที่ปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบตัิต่าง ๆ 
และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาคณุภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการแล้วจะมีการจัด
ประชมุร้านค้าไตรมาสละ 1 ครัง้  

• ส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเนื่องทกุปี เพื่อทราบความต้องการของ ร้านค้าและ
ลกูค้าอยา่งแท้จริง และน ามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการท่ีเป็นเลศิของบริษัทฯ  

คู่ ค้า 

• ปฏิบตัิกบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  

• พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกนัและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน  

• สร้างความร่วมมอืกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

• ก าหนดขัน้ตอนและเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง ตามระเบียบการพฒันา
โครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยการคดัเลือกคูค้่าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวด
ราคา หรือการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงาน
จัดซือ้กลาง (Pool Procurement) ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจัดซือ้จัดจ้างจะด าเนินการอย่างโปร่งใส ให้
สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ โดยจะต้องผ่านการคดักรองคณุสมบตัิผู้ที่จะเข้ามา
เป็นคูค้่าโดยการประเมิน Pre-Qualification 

• จดังานประชมุคูค้่า (Supplier Information Meeting) เพื่อพบปะและสือ่สารแผนกลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้คูค้่ารับทราบและด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน  

 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  การก ากบัดแูลกิจการ  

9-7 
 

เจ้าหนี ้

• ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไม่น าเงิน
ไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคมุให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งิน
กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือข้อก าหนดสทิธิ มีการรายงานผล
การปฏิบตัิตามเง่ือนไขให้กบัเจ้าหนีรั้บทราบอยา่งตอ่เนื่องเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไมเ่คยมีประวตัิผิดนดัช าระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ต่อเจ้าหนี ้ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ท าให้เจ้าหนีก้ังวลใจเร่ืองความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแกบ่ริษัทยอ่ยตามโครงสร้างการถือหุ้นเทา่นัน้ มิได้ให้การช่วยเหลอืทางการเงิน
แก่บริษัทท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า 

• ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม และไมก่ระท าการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทาง
การค้า มุ่งสง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนข้อมลูที่เป็นประโยชน์กบัธุรกิจด้านพฒันาและบริหารศนูย์การค้า
ในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีสว่นช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาติ
ให้ยัง่ยืน 

• การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึง่ในความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดยีวกนั โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ 
เป็นสมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคมตัง้แตปี่ 2541  

• เผยแพร่ข้อมลูของสมาคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 
การจดัท าเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจดัสมัมนาของสมาคม เพื่อให้ความรู้และข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัธุรกิจ
ศนูย์การค้าที่เป็นประโยชน์และทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่สาธารณชน เป็นต้น 

• จัดตัง้คณะท างานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตัง้แตปี่ 2558 

• ด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

• ผลกัดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้ นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยว และการสนับสนุนการซือ้สินค้า
ภายในประเทศของคนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถึงภาคประชาสงัคม และสมาคมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• เข้าร่วมเป็นคณะท างานในโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของภาคธรุกิจศนูย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลงัประชารัฐ เช่น คณะท างานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE 1 ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและ
คณุวฒุิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สนิ ระยะที่ 2 เป็นต้น 

หมายเหต:ุ 
1 การทอ่งเที่ยวในรูปแบบ Meetings, Incentives, Conferences, and Events 
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สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่า

กฎหมายก าหนด เช่น คิดค้นหรือน านวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคาร

ส านกังาน ตลอดจนดแูลป้องกนัมิให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของสงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้าน

การศกึษา การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิง่แวดล้อม  

• ให้ความส าคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมเป็น

เครือขา่ยในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม 

ภาครัฐ 

• ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนมุง่มัน่ด าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ ไมว่า่จะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

ภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

• ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมตอ่ต้านการทจุริต 

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม 

• ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปลีย่นข้อมลูกบัองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสงัคม เพื่อร่วมกนัพฒันาสงัคมและ

ประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงก าหนดเ ป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติไว้ โดยก าหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี
ประสทิธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในส านกังานและสถานประกอบการ เพื่อป้องกนัและควบคมุความเสีย่ง
ที่อาจก่อให้เกิดความสญูเสียอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบตัิงาน ทรัพย์สนิสญูหาย
หรือเสยีหาย การปฏิบตัิงานไมถ่กูวิธี และความผิดพลาดอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กฎหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบั
ทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด โดยก ากับให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบตัิงานว่าไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น 
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ

และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการ
ปฏิบตัิให้สงูกวา่ข้อก าหนดตามกฎหมาย เช่น การศกึษาและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในช่วงระหวา่งศกึษาความเป็นไปได้
ในการพฒันาโครงการจนกระทัง่พฒันาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักลา่วส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมในพืน้ที่นัน้ ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมายในประเทศที่เข้า
ไปลงทนุ เพื่อให้การลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส 

บริษัทฯ สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการลว่ง
ละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก 
ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่
เลือกปฏิบตัิ ไมแ่บ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสง่เสริมให้มี
การเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คูค้่า และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต ่ากว่าอตัราที่
กฎหมายก าหนด เป็นต้น  
 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ผา่นกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบด้วย หอการค้าไทย หอการค้าร่วม
ต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งท าหน้าที่
เป็นเลขานกุาร โดยได้รับการตอ่อายกุารรับรองเมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยได้ด าเนินการในด้านตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้

 
การอบรมและการสื่อสาร 
- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยบรรจุไว้เป็นสว่นหนึ่งในจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการของบริษัทฯ และการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ
ภาครัฐในการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยน าจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนศกึษาท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามอยา่งสม ่าเสมอ   

- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานผ่านการปฐมนิเทศ การอบรม การอบรมผา่นระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมทัง้สือ่ประชาสมัพนัธ์อื่น ๆ เช่น วารสาร ADMIRED และป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็น
ต้น การด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2560 มีดงันี ้ 

o การปรับปรุงเนือ้หาและแบบทดสอบในการปฐมนิเทศ และบทเรียน E-Learning หลกัสตูร “CPN 
Code of Conduct” ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีการปรับปรุงในปี 2560 
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o การจัดอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “แฉหรือเฉย” ส าหรับผู้ บริหารและ
พนกังาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต คดีความที่เกิดขึน้จริงทัง้
ในประเทศและระดบัองค์กร รวมถึงบทลงโทษจากค าพิพากษา ซึง่เป็นหลกัสตูรที่จะจดัอยา่งตอ่เนื่อง
ทกุปี 

o การรณรงค์ค่านิยมองค์กร “ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ” โดยสื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมีน า้ใจ 

- การจัดท าแบบประเมินตนเองด้านการก ากับดูแลกิจการส าหรับผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และระดบัการปฏิบตัิตามของผู้บริหารและพนกังาน  ดงันี ้

o การประเมินตนเองตามหลกับรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
วดัระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาแนวทางการสง่เสริมและการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูล
กิจการ     

o การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) โดยมีวตัถุประสงค์ในการวดัระดบัการปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยการยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมองค์กร 

o การสื่อสารนโยบายที่เก่ียวข้องอยา่งต่อเนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวญั ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
อีเมล เว็บไซต์บริษัท ป้ายประชาสมัพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ รายการ CPN Radio ซึ่งเป็นรายการวิทยุ
ภายในส านกังานใหญ่ เป็นต้น เพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนกังานทกุคนอย่างทัว่ถึง ตลอดจนส่ง
จดหมายแจ้งไปยงัลกูค้าและคูค้่าของบริษัทฯ ทกุรายให้รับทราบและถือปฏิบตัิด้วย       

 
การขยายความร่วมมือไปยงัคู่ ค้าของบริษัทฯ  
- การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า ในงานประชุมคู่ค้า (Supplier Information Meeting) 

และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากกฎหมายที่เก่ียวข้องด้านแรงงาน และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทกุรายด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและสามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนั 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายที่เก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ มาตรการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตัิของคูค้่า  
 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ที่มีข้อสงสยัหรือข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่มาตามช่องทางดงันี ้
  

• กรณีที่ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทจุริตต่อหน้าที่   สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส 
หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุปประเด็นส าคัญให้คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดย
เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว้ ส าหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้

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

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

อีเมล: CEO@cpn.co.th 
 

ส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลกูค้า หรือบุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ โดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลบั จะ
เปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผู้ แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ทัง้นี ้กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิพนกังาน 
ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ 
และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นกัลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เช่ือถือได้
และเพียงพอต่อการตดัสินใจอย่างสม ่าเสมอ ผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยงัไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มี
แนวทางในการดแูลรักษาข้อมลูภายในให้จ ากดัเฉพาะบคุคลที่จ าเป็น  
 
 
 
 

mailto:whistleblower@cpn.co.th
mailto:CEO@cpn.co.th
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบตัิงานของสว่นงานนกั

ลงทนุสมัพนัธ์เป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อก าหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯ และได้ก าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องกับงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด 

สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลู
ที่ไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสมัพนัธ์อนัดีต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บคุคล
ทัว่ไป และผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถกูต้อง ครบถ้วน สม ่าเสมอ และทนัเวลา และเป็นไปตามที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด นอกจากนีส้่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้ท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ ถือหุ้นสถาบนั ผู้ ถือหุ้น
บคุคล นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ท่ีมีต่อการด าเนินงานของสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าข้อมลูที่
ได้มาวิเคราะห์ พฒันา และปรับปรุงนโยบาย การปฏิบตัิงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล 

สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และท างานใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงูเพื่อ
ก าหนดนโยบายและแผนงานประจ าไตรมาสและประจ าปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบตัิงานและพฒันางานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ให้เทา่เทียมกบับริษัทจดทะเบียนชัน้น าระดบัภมูิภาค โดยมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานและข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนต่อผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. 
หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 
(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ  

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานงบ
การเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ผลการด าเนินงานย้อนหลงั ข้อมูล
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมลูโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่  หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการ  ข่าวสารแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ปฏิทินทางการเงินส าหรับนกัลงทนุ (IR’s Events 
and Calendar) เอกสารขา่วแจ้งสือ่มวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารน าเสนอ (IR Presentation) ที่ใช้ในการพบปะนกั
ลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น  ในปี 2560 มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์กวา่ 14,143 ครัง้ตอ่เดือน โดยเข้าเยี่ยมชมข้อมลูโดยเฉลี่ย 
118,285 ครัง้ตอ่เดือน และมีผู้สนใจลงทะเบียนรับขา่วสารอิเลก็ทรอนิกส์จากสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 
4,142 คน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ
รายปีของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อหลกีเลีย่งการให้ข้อมูลที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้บริหารระดับสงูของบริษัทฯ ให้ความส าคญักับการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วม

กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนกัลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (CEO Forum)  งานประชุม

http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx)


 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  การก ากบัดแูลกิจการ  

9-13 
 

ร่วมกับนักลงทุน  งานประกาศผลประกอบการประจ าไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เป็นต้น  นอกจากนี ้ ผู้บริหารยงัได้รับเชิญจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งในปี 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 30-40 คนต่อไตรมาส  โดยมีการถ่ายถอด
สดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (Opportunity Day Webcast Live) และเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางเว็บไซต์สามารถสง่
ค าถามและผู้บริหารสามารถตอบข้อซกัถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวีดิทศัน์ของงานแถลงผลการด าเนินงาน
ประจ าไตรมาสจะเผยแพร่ในเว็บไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อให้นกัลงทนุสามารถดขู้อมลูย้อนหลงัได้อยา่งทั่วถึง  

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์หลายรูปแบบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูและสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องในโอกาสตา่งๆ ดงันี  ้

รูปแบบการเข้าพบ 
จ านวน
ครัง้ 

จ านวน
บริษัท 

จ านวน
ราย 

1. การพบให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวั (One-on-One Meetings) 66 80 160 
2. การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Calls) 10 11 12 
3. การจดัพบนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุกลุม่ยอ่ย  
    (CEO Forum and Analyst Briefing) 

5 54 213 

4. บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 4 - 108 
5. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 8 109 230 
6. การเดินทางไปพบปะผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  
    (Non-Deal Roadshows) 

7 80 112 

7. การพานกัลงทนุสถาบนัเยี่ยมชมศนูย์การค้า (Site Visits) 16 34 49 
รวม 144 368 884 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดย
จดหมาย หรือติดตอ่ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดย

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทัง้หมด 11 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 
3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระ
ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนด สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่าง
เต็มที่ 

mailto:ir@cpn.co.th
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ทัง้นี ้เพื่อให้การก ากบัดแูลองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงในทกุมิติและสอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 
จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ”  
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดนโยบายเก่ียวกับความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ใน
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือ
คณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่น ๆ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทในฐานะผู้น าองค์กรท่ีต้องก ากบัดแูลให้องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี โดยมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจ ริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวงั (Duty of Care) มี
ความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกล
ยทุธ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมใน
การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นต้น โดยมีการติดตามและก ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการน ากลยุทธ์และ
นโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั ตลอดจนเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อช่วยขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมนวตักรรมในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ก ากบัดแูลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ก ากบัดแูลระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ให้
มีความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั      

ทัง้นี ้กลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุคนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย
ในระดบัผู้บริหารจะสือ่สารผา่นการประชมุ Annual Management Committee และการประชมุ Management Information 
Meeting เป็นประจ าทกุปี เป็นต้น ส าหรับในระดบัพนกังานทัง้ในสว่นของส านกังานใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการ
บงัคบับญัชาตามล าดบั และโดยสื่อต่าง ๆ ท่ีแผนกสื่อสารภายในองค์กร ( Internal Communication) จดัท าขึน้อย่างทัว่ถึง 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่ก าหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทกุไตรมาส 
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บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง

ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้ นที่มิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ โครงสร้างดงักลา่ว
มีความเหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยสง่เสริมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายมาโดยตลอด 

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดงักล่าวให้
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิง
สร้างสรรค์และเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการให้บริษัทฯ มีการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็น

อปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 
บริษัท  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่อาจไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนัน้ต้องไมเ่ป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทัง้นี  ้ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ด ารงต าแหนง่กรรมการใน CPN บริษัทเดียวเทา่นัน้  
 

การจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดว่ากรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้
ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร 
และในปีที่กรรมการอิสระดงักลา่วครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้  
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ คณะกรรมการบริษัท
จึงร่วมกันก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ  6 ครัง้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครัง้ สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะคิดเป็นร้อย
ละ 89.77   

• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุมก่อน
การประชุมแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

• เลขานกุารบริษัทจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่สง่ผล
กระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ โดยระบุ
วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 
เลขานกุารบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

• ในระหว่างการประชมุ ประธานในที่ประชุมได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่ส าคญั อีก
ทัง้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทุกครัง้ 

• ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสยีจะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ และงดออกเสยีงในวาระนัน้ 

• คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 
ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมตัิมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด 

• เมื่อมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญั ฝ่ายจดัการ
จะน ารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น ความ
คืบหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสงัคมที่
เก่ียวข้องหรือมีโอกาสเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 

• ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นส าคญัตา่ง ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการบริหารจดัการท่ีดีรองรับ
กบัการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันี ้ 
-  ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การออกแบบศนูย์การค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหต ุ

การติดป้ายหรือสญัลกัษณ์ในจุดที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตุ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย 
การป้องกนัและด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตเุพลงิไหม้ เป็นต้น 

-  ด้ าน เทค โน โลยี สารสน เทศ  อาทิ  Smart Technology, Disruptive Technology, Cyber Crime, Cyber 
Security และ IT Governance เป็นต้น 

-  ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลงังาน อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การออกแบบอาคาร 
รวมทัง้การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ประหยดัพลงังาน เป็นต้น     

-  ด้านสงัคม อาทิ โครงสร้างประชากรผู้สงูอาย ุการออกแบบศูนย์การค้าที่ค านึงถึงผู้สงูอายุ การอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ การจัดการด้านจราจร การมีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ลกูค้าและช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดั และการจัดเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอ เป็นต้น     

- ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก าลงัเปลีย่นแปลง 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  การก ากบัดแูลกิจการ  

9-17 
 

• เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
ในท่ีปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคูก่บัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

• ในกรณีที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัทจะ
เป็นผู้ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สดุ 

• เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอยา่งตอ่เนื่องทกุเดือน 

• คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2560 มีการจดัประชุม 2 
ครัง้ ในเดือนสิงหาคมและตลุาคม เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ประจ าปี 2561 และประเด็นที่ส าคญัตา่ง ๆ ทาง
ธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จดัการรับทราบเพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

• คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทุกครัง้ที่มีการประชุม 
เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการจัดประชุมให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งผล
ประเมินประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉลีย่ในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 98.47  

• คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคญั 
ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่า เสมอ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิที่ดีและเป็นปัจจบุนั 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

• หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะน าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ผลการประเมินจะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่
และการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ต่อไป ทัง้นี ้แบบประเมิน
แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเห็นหรือระดบัการด าเนินการใน 5 หวัข้อประเมิน ได้แก่  
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุและการท าหน้าที่ของกรรมการ 
4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษส าหรับการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการหรือการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

• กระบวนการในการประเมิน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ น้ปี และเป็นผู้
รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจ า
ทกุปี  
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2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

• หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพฒันาการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมินที่สอดคล้องกบั
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบตัร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท 
แนวปฏิบตัิที่ดีของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ 
2) การก าหนดกลยทุธ์ การก ากบัดแูล และติดตามการด าเนินงาน 
3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

• กระบวนการในการประเมิน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้
รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจ า
ทกุปี  

 
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย  1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2)  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ 3)  คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผล
ประเมินมาพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ในการสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” สรุปได้ดงันี ้

 
การประเมินการปฏิบตัิงาน ผลประเมิน (%) 

คณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ) 98.32 
2. คณะกรรมการบริษัท (รายบคุคล) 96.60 

คณะกรรมการชุดย่อย  

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 97.66 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 99.43 
5. คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง 95.63 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO 
• หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 
หมวดที่ 1 การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วยหวัข้อการประเมิน 10 หวัข้อ ได้แก่  
1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8) การสบืทอดต าแหนง่ 
9) ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ 
10) คณุลกัษณะสว่นตวั 
หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึน้ โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี ้

 

• กระบวนการในการประเมิน 
CEO มีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนมุตัิ
ในแต่ละปี หลงัจากนัน้ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน 
CEO รวมทัง้จัดสง่แบบประเมินดงักลา่วให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบและ
เป็นข้อมูลในการพฒันาศกัยภาพของ CEO ต่อไป โดยผลการประเมินประจ าปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 97.30 
ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ”  
  
ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามล าดบั 

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 
เลขานกุารบริษัทมีสว่นสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาความรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท าหน้าที่

ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสมัพนัธ์และประสานงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ โดยรายละเอียดเก่ียวกับการอบรม
สมัมนาของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานกุารบริษัท” 
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2560 
 

รายชื่อกรรมการ รายละเอียด 
นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ - สมัมนา Chairman Dinner ครัง้ที่ 2/2017 จดัโดยสถาบนั IOD  
นายไพฑรูย์  ทวีผล - สมัมนา Chairman Dinner ครัง้ที่ 2/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 

- สมัมนา Independent Director Forum ครัง้ที่ 1/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา Director Breakfast Talk ครัง้ที่ 4/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา National Director Conference  ครัง้ที่ 1/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา CAC Conference ครัง้ที่ 1/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against 
Corruption จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา Forum ครัง้ที่ 2/2017 ในหวัข้อ “Sustainability Strategy: Key Blueprint 
for Business Growth” จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหวัข้อ “Sustainable Development 
Goals” จดัโดย CPN   
- เข้ารับฟังการบรรยายพเิศษในหวัข้อ "Thailand & SEA Economic Outlook” จดั
โดย CPN ร่วมกบั Credit Suisse AG ประเทศสงิคโปร์  

นายการุณ  กิตติสถาพร - สมัมนา Independent Director Forum ครัง้ที่ 1/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- สมัมนา Director Breakfast Talk ครัง้ที่ 4/2017 จดัโดยสถาบนั IOD 
- เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหัวข้อ “Sustainable Development 
Goals” จดัโดย CPN   

นางโชติกา  สวนานนท์ - หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น
ที่  18/2017 โดยสถาบนั IOD 
- สมัมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ด ในการก ากับดูแลการป้องกันและ
รับมือภยัไซเบอร์” จดัโดยส านกังานก.ล.ต. ร่วมกบักลุม่พนัธมิตรซอฟต์แวร์ บีเอสเอ 

นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  - เข้าร่วมงานเสวนาสร้างความรู้ด้าน Cyber Resilience จดัโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  

นายปรีชา  เอกคณุากลู - เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหัวข้อ “Sustainable Development 
Goals” จดัโดย CPN 
- เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand & SEA Economic Outlook” จัด
โดย CPN ร่วมกบั Credit Suisse AG ประเทศสงิคโปร์ 
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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Advanced Audit Committee Program 

(AACP) √ √

Audit Committee Program (ACP) √ √ √

Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP) √ √

Chief Financial Officer (CFO) √

Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) √ √

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

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

Financial Institutions Governance 

Program (FGP) √

Financial Statements for Directors (FSD) √

Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) √ √ √

Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR) √ √

Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM) √ √

Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR) √ √ √

Chartered Director Class (R-CDC) √

Role of the Compensation Committee 

(RCC) √ √

Role of Chairman Program (RCP) √ √ √

Risk Management Committee Program 

(RMP) √

หลกัสูตรการอบรม            รายชือ่กรรมการ

 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

• กลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : บริษัทฯ ก าหนดระบบการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านกฎ 
ระเบียบ นโยบาย และข้อบงัคบัต่าง ๆ เช่น อ านาจด าเนินการ แนวปฏิบตัิ และกระบวนการท างานที่ชดัเจน ตลอดจนมีระบบ
การรายงานเป็นล าดบัขัน้ต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องโดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็น
ระยะ เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายระยะยาวที่วางไว้และเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม ได้แก่ ข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และการท ารายการส าคญั โดยรายการดงักลา่วจะต้องมีการเปิดเผยอยา่งถกูต้องครบถ้วน และไมข่ดั
กบัหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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• การจัดท าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้
ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ ร่วมทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้ ร่วมทุนจัดท า Shareholders’ Agreement 
ก าหนดรายละเอียดที่ส าคญัเก่ียวกับการลงทนุไว้อย่างชดัเจนและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องตรงกนัทุกฝ่าย 
อาทิ สดัสว่นการลงทนุ อ านาจการควบคมุ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน การจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น     

การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยตุิธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  

• การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่มี
สาระส าคญั และยงัไมไ่ด้เปิดเผยสารสนเทศตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ อื่น และยึดถือปฏิบตัิตามนโยบาย
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

• การถอืหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แตเ่พื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคูส่มรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา  1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อย
กว่า 48 ชัว่โมง ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีการซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในท่ีกลา่วข้างต้น
นี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

• การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบั
จากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานข้อมูลการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 
 
การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หลีกเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง
หรือบคุคล/นิติบคุคลที่เก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสยีจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีส าคญัหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัท
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อนมุตัิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

• การรายงานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการที่เก่ียวโยงกนั ในรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม เป็นประจ าทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการท า
ธุรกรรมที่เก่ียวโยงกนัในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัสง่แบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

• การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้อง: มีการรายงานครัง้แรกภายใน 30 วนั
นบัจากวนัเข้าด ารงต าแหนง่ในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี ส าหรับกรณีที่ระหว่างปี กรรมการ
หรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลที่มีความเก่ียวข้องจ าเป็นต้องเข้าท าธุรกรรมใด ๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกัษณะของ
สญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นได้เสยีของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย: กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
ของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมี
สว่นได้เสยีให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระท าความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบั
การใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

 
การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ท่ีก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และก าหนดให้
มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยการด าเนินการท่ีส าคญัในปี 2560 มีดงันี ้    

• การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 และ 5/2560 มีมติ
อนมุตัิการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และกฎบตัรคณะกรรมการจดัการ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวปฏิบตัิ และ
การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั ตลอดจนหลกั CG Code 

•  การทบทวนนโยบายที่ส าคัญต่าง ๆ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2560 มีมติอนมุตัิการปรับปรุง
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และมาตรการต่อต้านการทจุริต ให้สอดคล้องกบัหลกั CG Code และแนว
ปฏิบตัิที่ดีในการตอ่ต้านการทจุริต   

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลกัปฏิบตัิที่ยงัไม่สามารถหรือยงัมิได้น าไปปรับใช้ โดยได้บนัทึกไว้
เป็นสว่นหนึง่ของมติคณะกรรมการแล้ว 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 บริษัทปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนแนวปฏิบตัิที่ดีอื่น ๆ ทัง้ที่เป็นหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการ
ภายในประเทศ เช่น หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โครงการประเมินการก ากบั
ดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) โครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เช่น หลกัเกณฑ์ของ 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นต้น โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อหลกั
ดงันี ้

• การบริหารจดัการเพื่อความยัง่ยืน  

• ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

• โครงสร้างการจดัการ  

• การก ากบัดแูลกิจการ  

• การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

• คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  

CPN ยดึถือและด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาลตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ในปี 2523 จากนัน้ได้มีการพฒันาตาม
ระบบมาตรฐานสากลมุ่งเน้นในเร่ืองความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผสมผสานกบัแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ค านึงถึง
เกณฑ์ตามดชันีความยัง่ยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม อีกทัง้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และให้ความส าคญักับผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และตัง้แต่ปี 2558 
เป็นต้นมา  CPN ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (UN-Sustainable Development Goals–SDGs) ตามกรอบ
สหประชาชาติในกระบวนการก าหนดประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืนโดยมุ่งเน้นในเป้าหมายที่สอดคล้องกบับริบทการ
ด าเนินธุรกิจ และสามารถผลกัดนัให้เห็นผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

การด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

CPN ด าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียและสงัคม
โดยรวม” เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน และ
หน่วยงานหลกัที่ท าหน้าที่รับผิดชอบและน าเสนอผลการด าเนินงาน รวมทัง้มอบหมายให้ผู้บริหารของ CPN ในฐานะผู้น าด้าน
ความยัง่ยืน (SD Champion) ท าหน้าที่สง่เสริมสนบัสนุนให้การขบัเคลื่อนพนัธกิจบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลกา
ด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นประจ าทกุไตรมาส ตามกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอยา่ง
ยัง่ยืน 

(รายละเอียดการด าเนินงานด้านการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน สามารถอา่นเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ าปี 2560) 
 

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการ  

CPN ยืดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่ อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น
ศูนย์กลางในการใช้ชีวิต ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ โดยค านึงถึงความทันสมัย ความสะดวก 
ปลอดภยั ดีต่อสขุภาพ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแผนการด าเนินงานแบ่งตามสายงานตลอดห่วงโซ่คณุค่า ซึ่ง
แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

1. การพฒันาศูนย์การคา้ทีต่อบสนองทกุไลฟ์สไตล์  
2. การใหบ้ริการทีเ่ป็นเลิศ  
3. การปฏิบติังานทีเ่ป็นเลิศ  

 
บริบทด้านความยั่งยนื 

หนึ่งในความท้าทายของการด าเนินธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า คือ การรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ไลฟ์สไตล์การพกัอาศยัในอาคารสงูหรือคอนโดมิเนียม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่าน
ระบบออนไลน์ รวมไปถึงความท้าทายจากนวตักรรมทางเทคโนโลยี  ขณะเดียวกนัก็เป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
ทางด้านการตลาดสมยัใหม่ ทัง้ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การให้บ ริการ และการมอบประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ และเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยีดงักลา่วมาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ ทนัท่วงที 
และตรงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึน้ นอกจากนัน้ ปัจจยัจากการกระจายรายได้ ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล
และเอกชนท่ีสร้างเมืองขนาดย่อมกระจายตามภมูิภาค และเมืองท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็นทัง้ความท้าทายและโอกาสในการ
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ด าเนินธุรกิจของ CPN ดงัได้ก าหนดปัจจยัดงักลา่ว เป็นหนึ่งในปัจจยัความเสี่ยงและประเด็นด้านความยัง่ยืนขององค์กร โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาศนูย์การค้าสูก่ารเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต พลกิบทบาทของศนูย์การค้าจากสถานท่ีจบัจ่าย
ใช้สอยสูก่ารเป็นสถานท่ีที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของคนทกุยคุ ทกุสมยั ทกุวยั และทกุไลฟ์สไตล์ ด้วยการน านวตักรรม
มาใช้ในการพฒันาศนูย์การค้าและบริการ บนพืน้ฐานของความสะดวก ปลอดภยั ดีตอ่สขุภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม   

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์  

จากแนวทางการด าเนินงานท่ียดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 1  สง่ผลให้ CPN สามารถน าผลการวิจยัและแนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาจัดสรรสดัส่วนและองค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่ โดยมีเป้าหมายในการ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ด้วยแผนการลดและเพิ่มสดัสว่นองค์ประกอบของโซนต่าง ๆ ให้ทนัต่อความ
ต้องการของลกูค้า และแนวโน้มการบริโภคที่เปลีย่นไป ซึง่ในการด าเนินการดงักลา่วนัน้ CPN ได้ริเร่ิมทดลองพฒันาโซนใหม ่ๆ 
ในศนูย์การค้าที่มีการปรับปรุงครัง้ใหญ่ และในศนูย์การค้าเปิดใหม่ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา อีกทัง้จากความส าเร็จของโครงการ
น าร่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่เป็นอตัลกัษณ์ใหม่ของแบรนด์เซ็นทรัลเฟสติวลั ส่งผลให้ CPN ระบุให้การ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มโซนใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ให้กับศูนย์การค้า โดยในปี 2560 
CPN ได้ก าหนดแผนงานในการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และบริการใหม ่แบง่ออกเป็น  

(1) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวสมัยใหม่ ได้แก่ การออกแบบบรรยากาศแบบผสมผสานทัง้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ทัง้เป็นสนามเด็กเล่น อีกทัง้เป็นที่ ร่ืนรมย์ของทุกคนในครอบครัว โดยค านึงถึงความสะดวก 
ปลอดภยั และดีตอ่สขุภาพทัง้ตอ่เด็กเลก็และผู้สงูอาย ุได้แก่ 

1) สนามเด็กเลน่ในร่ม ที่แตกต่างตามอตัลกัษณ์เฉพาะของแต่ละศนูย์การค้า เช่น เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 
ที่พฒันาสนามเด็กเลน่กระบะทรายละเอียดขนาดใหญ่ที่มีเชือกแมงมมุให้เด็กได้ปีนป่าย และรับแสงแดด
ออ่นๆ ไปพร้อมกนั ซึง่มีการท าความสะอาดทรายละเอียดทกุวนัเพื่อสขุอนามยั  

2) การพฒันาห้องน า้ส าหรับเด็กโดยเฉพาะแยกออกจากห้องน า้ผู้ ใหญ่ เพื่อสร้างสขุนิสยัในการใช้ห้องน า้ด้วย
ตนเองในเด็กเลก็ ซึง่เร่ิมน าร่องแหง่แรกที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 

3) พืน้ที่ส าหรับสนัทนาการร่วมกนัและสวนสนุกส าหรับเด็ก เช่น สวนน า้ลอยฟ้าโพโรโระ บนดาดฟ้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา  Fun Planet ทีเ่ซ็นทรัลพลาซา ล าปาง และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา เป็นต้น 
 

(2) เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การพฒันาโซนอาหารที่ผสมผสานร้านอาหารหลาก
สไตล์ แบ่งโซนตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมทัง้ร้านอาหารแบบซือ้กลบัและเพิ่มสดัสว่นร้านอาหารในศนูย์การค้า
มากขึน้ เช่น โซนฟู้ ดวิลล์ โซนร้านอาหารในศูนย์การค้าส่วนที่ไม่ติดเคร่ืองปรับอากาศที่เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์  
โซนฟู้ ดพาทิโอ โซนร้านอาหารแบบผสมผสานเบ็ดเสร็จ ที่รวมศูนย์อาหาร -ฟู้ ดพาร์ค ร้านอาหารรายย่อย และ
ร้านอาหารซือ้กลบั ไว้ในโซนเดียวกัน ซึ่งน าร่องแห่งแรกที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา  และโซนอาหารทะเลสดใหม่ที่
ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรอาหารทะเลสด ๆ ให้ผู้ประกอบการท าการปรุงเพื่อรับประทานได้ทนัที ซึ่งน าร่องที่เซ็นทรัล
พลาซา มหาชยั 
 

                                                 
1 รายละเอียดเพ่ิมเติม  www.cpn.co.th / การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ /    

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Innovation_Operation_Excellence
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(3) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ของกลุ่มคนที่มีความรัก ความชอบ และสไตล์ที่คล้าย ๆ กัน ได้แก่  
1) พืน้ที่ส าหรับการท างานร่วมกนั หรือ Co-working Space เป็นพืน้ที่ส าหรับหาแรงบนัดาลใจของคนรุ่นใหม ่

ที่ต้องการหาสถานท่ีเพื่อนัง่ท างาน หรือเลอืกสรรอา่นหนงัสอื ฟังเพลง พร้อมชมงานศิลปะ อีกทัง้ยงัสามารถ
พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ หรือใช้เวลาในการท างานอดิเรกที่รัก ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกซือ้หนงัสือ 
อปุกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส าหรับงานอดิเรกไปพร้อมกัน  ซึ่งเร่ิมน าร่องใน
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และปรับประยกุต์ให้เหมาะสมกบัความต้องการของศนูย์การค้าอื่น เช่น เซ็นทรัล
พลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นต้น 

2) พืน้ที่ส าหรับออกก าลงักายเพื่อสขุภาพที่ดี  โดยเน้นพฒันาพืน้ที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าที่รัก
สขุภาพ และชอบออกก าลงักาย เช่น การพัฒนาลู่วิ่งบนดาดฟ้าที่เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และพัฒนา
สวนสาธารณะพร้อมลูว่ิ่งและเลนจกัรยานท่ีเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา 

3) พืน้ที่และกิจกรรมทางการตลาดตามเทรนด์ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักสขุภาพ รักสตัว์ และรัก
เสยีงดนตรี เช่น โซน Pet Park ส าหรับผู้ รักสนุขั และ Bike Lane ส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบการขี่จกัรยานท่ีเซ็นทรัล
เฟสติวลั อีสต์วิลล์ การจัดมหกรรมคอนเสิรต์เมโลดี ้ออฟไลฟ์ เฟสติวลั เทศกาลดนตรีใจกลางกรุงเทพฯ ที่
ใหญ่ที่สดุ ทัง้ยงัมีเวทีเสวนา ที่ให้คนรักในเสียงดนตรีได้มาพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดที่เซ็นทรัลเวิลด์  การ
จัดงานไทยแลนด์สมายแจ๊สส าหรับผู้ ช่ืนชอบในดนตรีแจ๊ส หมุนเวียนจัดตามสาขาของ CPN 10 แห่งทั่ว
ประเทศ เป็นต้น  
 

(4)  เพื่อตอบสนองต่อลักษณะการด าเนินชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไป ได้แก่  
1) การพฒันาโซนมาร์เก็ต-มาร์เก็ต เพื่อน าเสนอทางเลือกให้กับคนในชุมชนในการจบัจ่ายใช้สอยในรูปแบบ

ตลาดนดับาซาร์ ประกอบด้วย ร้านกิจการขนาดเล็กที่ขายสินค้าในราคาคุ้มค่า ทัง้สินค้าแฮนด์เมด สินค้า
ท้องถ่ิน หรือสินค้าไลฟ์สไตล์ อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนให้มีช่องทางในการ
จ าหนา่ยสนิค้า โดยจดัสรรพืน้ท่ีนอกอาคารส าหรับขายของหลากหลายชนิด ทัง้อาหารและแฟชัน่ในราคาที่
คุ้มค่า มีการเสนอรูปแบบสญัญาเช่าที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม ปัจจุบันได้เปิดให้บริการที่เซ็นทรัลพลาซา 
ระยอง เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลมารีนา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา 
มหาชยั 

2) การพัฒนาศูนย์ราชการร่วม โดยจัดสรรพืน้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการงานธุรกรรมของ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เปิดให้บริการทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ (ยกเว้นบางบริการมีก าหนดวนัให้บริการ) 
งานท่ีเปิดให้บริการ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ เช่น การท าบตัรประชาชน รับขึน้ทะเบียนผู้ ต้องการฝึกอาชีพ / 
ผู้ ว่างงาน การช าระภาษี รวมภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ การจด
ทะเบียนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น  ปัจจุบันได้เปิดให้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั  
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2. การให้บริการที่เป็นเลิศ  

CPN มุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยก าหนดให้มีการส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี ในทุกสาขาที่เปิดให้บริการตามปกติแบบครบรอบปี ในการนีไ้ด้มีการก าหนดให้ประเด็น
ทางด้านความสะดวกและความปลอดภยัของลกูค้าเป็นประเด็นส าคญัในการรับฟังความคดิเห็น และรับข้อเสนอแนะเพื่อน าผล
ที่ได้กลบัมาพฒันา และท าแผนงานร่วมกนัระหวา่งสายงานพฒันาธุรกิจและสายงานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
นอกเหนือจากนัน้ ยงัเน้นในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความมัน่ใจในเร่ือง
ความปลอดภัยให้กับลกูค้าและผู้ ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยในปี 2560 CPN ได้ก าหนดแผนงานในการพัฒนาและสร้าง
ประสบการณ์ให้กบัลกูค้าด้วยการให้บริการท่ีเป็นเลศิ ดงันี ้

(1)  การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
หนึ่งในความท้าทายของการด าเนินธุรกิจพฒันาศูนย์การค้า คือ การบริหารจดัการเร่ืองการจราจร ทัง้การเดินทาง
มายงัศนูย์การค้าและการจราจรภายในโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดกบัชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึ่ง
พฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ ยงัประสงค์จะเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตวั ทัง้รถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า 
โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดัที่ระบบการขนสง่สาธารณะยงัไมเ่อือ้อ านวยในบางเส้นทาง ดงันัน้ เพื่อเป็นการตอบสนองตอ่
การเดินทางของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม CPN ได้ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนสง่และจราจร
ภายในศนูย์การค้า ดงันี ้ 

1) ก าหนดพืน้ท่ีช่องจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มากกวา่กฎหมายก าหนด 2.5 เทา่เป็นอยา่งน้อย 
2) ให้บริการพืน้ท่ีจอดรถส าหรับสภุาพสตรี ในทกุโครงการ 
3) ให้บริการระบบจอดรถอจัฉริยะหรือระบบแนะน าที่จอดรถแจ้งช่องจอดที่ว่างให้กบัผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า

ทัง้สิน้ 13 แหง่ ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหวัเมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดั 
4) ให้บริการน ารถไปจอดที่ช่องจอด ในศนูย์การค้าที่การจราจรหนาแนน่ โดยเปิดให้บริการดงักลา่วที่เซ็นทรัล

เวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์   
5) ร่วมกบัหน่วยงานขนสง่สว่นภมูิภาคและท้องถ่ินในการจดัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ ด้านหน้าโครงการ 

ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และเซ็นทรัลพลาซา  สุ
ราษฎร์ธานี 

6) ร่วมกับภาคเอกชนในการอ านวยความสะดวกด้านบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยเฉพาะในเขต
การจราจรหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา บาง
นา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยร่วมมือกับ 
Grab Taxi ในการให้บริการเรียกรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) โดยมีมาตรการขึน้ทะเบียนรถที่ปฏิเสธ
ผู้โดยสารไมใ่ห้เข้ามาให้บริการในโครงการ  

7) ในปี 2560 CPN เร่ิมเปิดให้บริการช่องจอดรถชาร์จไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ และตัง้
เป้าขยายผลไปยงัโครงการอื่น ๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดัรวม 20 แหง่ ภายในปี 2561 

8) ในปี 2560 CPN ได้พฒันาโครงการผู้จัดการและผู้ เช่ียวชาญด้านการจราจร โดยต่อยอดจากการใช้ระบบ
จัดการการจราจรแบบทันที  เพื่อช่วยจัดการการจราจรภายในโครงการและบริเวณโดยรอบให้มี
ประสิทธิภาพ และบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรในภาพรวม โดยน าร่องในศนูย์การค้า 9 โครงการ เพื่อ
ศกึษาและพฒันาปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกบัแต่ละพืน้ที่ที่มีบริบทแตกต่างกนัไป เพื่อด าเนินการ
จริงจงัในปี 2561 
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9) ในปี 2560 ได้น าระบบจ่ายเงินคา่ที่จอดรถแบบอตัโนมตัิ มาทดลองใช้ในบางจุดทางออกของเซ็นทรัลเวิลด์ 
เพื่อเป็นการเร่งระบายการจราจรภายในและอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการ 
 

(2) การให้ความส าคัญและเพิ่มความม่ันใจในด้านความปลอดภยั 
ในสว่นมาตรการดแูลรักษาความปลอดภยัให้กบัลกูค้านัน้ CPN ได้ด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั OHAS 18001 และวางระบบให้สอดคล้องกบัร่างมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนา

มยัในการท างาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety)2 โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้าทัง้ในแง่

ชีวิตและทรัพย์สินของลกูค้า  มีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัตามผลการประเมินสถานการณ์ความ
ปลอดภยัด้วยระบบ Color-Code Condition 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัปลอดภยั-สเีขียว ระดบัป้องกนั-น า้เงิน ระดบัเสีย่ง-
เหลือง ระดบัสงู-ส้ม และระดบัรุนแรง -แดง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภยัของ
ศูนย์การค้าและของร้านค้าตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2560 โครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
สถานการณ์ป้องกนั ยกเว้นโครงการในพืน้ท่ีสุม่เสีย่งจะปรับเปลีย่นตามการะประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลา 
นอกเหนือจากการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกบัร้านค้าและผู้ เช่าอาคารจ านวนอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปีในทกุโครงการ 
CPN ยงัจดัให้มีการอบรมครัวร้อนส าหรับร้านค้ากลุม่ร้านอาหารเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการอบรมพร้อมแขง่ขนั
ความพร้อมของทีมดับเพลิงเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2560 ได้สร้างเครือข่ายทีมดับเพลิงร่วมกับศูนย์การค้าใน
ละแวกใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทยด้วยกัน เช่น ทีมดบัเพลิงเซ็นทรัลพลาซา บางนา ร่วมกบัทีม
ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และศนูย์การค้าเมกะ บางนา เป็นต้น 
 
ในส่วนการรักษาความปลอดภัยประจ าวนัในพืน้ที่ มีการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทคู่ค้าที่
ด าเนินงานถกูต้องตามพระราชบญัญัติ พระราชบญัญัติธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 และไมจ่ ากดัสทิธิใน
การวา่จ้างแรงงานพืน้เมืองอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในบางพืน้ท่ีที่เหมาะสม โดยในปี 2560 CPN ได้ร่วมกบับริษัทท่ี
ปรึกษาด้านความปลอดภยัและคู่ค้า ในการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือนาฬิกาอาชญากรรม หรือนาฬิกาบนัทึกเหตใุนการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดในแต่ละช่วงเวลา และวางแผนการป้องกนัและการวางก าลงัคนได้ตรงจุดและตรงเวลาได้
อย่างเหมาะสม  อีกทัง้มีการน าอปุกรณ์และเคร่ืองมือด้านความปลอดภยัทัง้ต่อทรัพย์สินและชีวิตมาให้บริการ เช่น 
ติดตัง้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television/ CCTV) จ านวน 6,645 ตัว ในทุกโครงการ และติดตัง้
อปุกรณ์ช่วยชีวิต-เคร่ืองกระตุ้นหวัใจอตัโนมตัิ (AED) จ านวน 11 เคร่ือง ในเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็ นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
นอกจากนัน้ยังมีการจัดอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทัง้บุคลากร CPN และคู่ค้าเพิ่มเติมในเร่ืองการเป็น
ผู้อ านวยการแผนเผชิญเหต ุและการอบรมเจ้าหน้าที่พิสจูน์ซากวตัถรุะเบิด 
 
 
 

                                                 
2 รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยั ใน www.cpn.co.th/การพฒันาสคูวามยัง่ยืน / การก ากบัดแูล

กิจการที่ดี / นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ / นโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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(3) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ 
CPN ได้ก าหนดหนึ่งในกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืน คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Solution) เพื่อรองรับ
และอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้าของ CPN โดยในปี 2560 CPN ได้น านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใช้โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์ทัง้กบัลกูค้าและร้านค้าไปพร้อมกนั อาทิ 

1) ด้านการสื่อสาร  
การประยุกต์สื่อออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ทัง้ช่องทางการสื่อสารและเนือ้หาที่สื่อสารออกไปให้มี
คุณภาพและตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2560 CPN ได้ร่วมกับพันธมิตรทางการสื่อสาร
การตลาดและผู้สร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์หลากหลายรายในการสร้างเนือ้หาและสื่อสารผ่าน
ช่องทางของพนัธมิตรเหลา่นัน้ เพื่อสื่อเนือ้หาทางการตลาดให้ตรงและเหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับสารมากที่สดุ 
ทัง้ในรูปแบบสื่อภาพผ่านอินสตาแกรม เฟสบุ๊ ก หรือสื่อในรูปแบบคลิป ผ่านสื่อดิจิทลัช่องทางต่าง ๆ ที่มี
ผู้ติดตามอย่างกว้างขวาง โดยแบ่งเป็นในระดบัท้องถ่ิน ในระดบัประเทศ และในตา่งประเทศเพื่อสือ่สารถึง
กลุม่นกัท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของ 
CPN เอง คือ CPNLife ผ่านทางยูทูบ เฟสบุ๊ ก และอินสตาแกรม โดยในปี 2560 CPN ได้ทดลองเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารออนไลน์โซเชียลมีเดียผ่านทางแอปพลิเคชนัไลน์ (Line) อีกหนึ่งช่องทาง โดยทดลองในช่วง
เปิดเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 

2) ด้านการให้บริการช าระเงนิ  

•  บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ เพื่อตอบรับพฤติกรรมของลกูค้าในสงัคมไร้เงินสด โดยเฉพาะลกูค้าที่เป็น
นกัท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเพิ่มมากขึน้ โดย CPN ร่วมกบัร้านค้ารายยอ่ย ในการจดัให้บริการการช าระเงิน
ผ่านระบบ Alipay และ WeChat ในศูนย์การค้าที่ตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9  เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ  เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช 

•  บริการช าระเงินผ่าน QR Code เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาล โดย CPN 
ร่วมกับร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ร้านค้ารายย่อย และธนาคารที่พร้อมในการด าเนินการด้าน QR 
Payment ให้บริการช าระเงินผ่านการสแกน QR Code ด้วยโทรศพัท์มือถือ ซึ่งเร่ิมน าร่องที่เซ็นทรัล
เวิลด์  เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 และเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

•  ทดลองให้บริการช าระเงินด้วยบัตรแรบบิท ในโซนศูนย์อาหาร-ฟู้ ดพาร์ค น าร่องที่เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 

3) ด้านการมอบประสบการณ์ 

•  CPN บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าด้วยระบบบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า ผา่นหลากหลายเคร่ืองมือ
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงกบัความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลกูค้ามากที่สดุ โดยในปี 2560 CPN 
ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านระบบบริหารความสมัพันธ์ลูกค้าผ่านบตัรเดอะวนั
การ์ด (The 1 Card -T1C) โปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สามารถสะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซือ้
สนิค้าและบริการจากธุรกิจในกลุม่เซ็นทรัล (ข้อมลูเพิ่มเติม www.the-1-card.com) โดยขยายผลให้
ลกูค้าที่เป็นสมาชิกเดอะวนัการ์ดสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับ 
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CPN ได้ในทกุวนั ทกุเวลา รวมไปถึงการแลกรับของรางวลัหรือสทิธ์ิในการรับประสบการณ์แบบพิเศษ
ในกิจกรรมทางการตลาดที่พิเศษแบบเฉพาะเจาะจงตามไลฟ์สไตล์ของลกูค้า เช่น กิจกรรม “Your 
Food/ Your Taste” ส าหรับกลุ่มลกูค้าที่เป็นพนกังานออฟฟิศ กิจกรรม “ได้ดีเพราะมีเพื่อน” ส าหรับ
กลุม่ลกูค้านกัศกึษา กิจกรรม “Traveller Privilege” ส าหรับกลุม่ลกูค้านกัทอ่งเที่ยว เป็นต้น  

•  ในส่วนของการบริหารธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้านัน้ นอกจากบริการฟรี Wi-Fi ให้
ผู้ ใช้บริการ ในปี 2560 CPN ได้ศึกษาการน าระบบเพจจิง้ มาใช้ในโซนศูนย์อาหารเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ลกูค้าในการเรียกใช้บริการจากพนกังาน ซึ่งคาดว่าจะทดลองในศูนย์การค้าน าร่อง 5 
แหง่ ภายในปี 2561 

•  การพฒันาการให้บริการลกูค้าในโครงการ Smart Customer Service (Smart CS) ซึ่งพฒันาระบบ
ข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น ข้อมูลผังร้านค้าในแต่ละชัน้ แบ่งตามประเภทการ
ให้บริการ รวมไปถึงจุดบริการต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า เช่น จุดรับบริการรถเข็นผู้สงูอายุ  จุดบริการ
รถเข็นเด็ก จุดบริการแลกของ จุดบริการแจ้งของหาย จุดบริการชาร์จโทรศพัท์มือถือ จุดบริการห้อง
ปฐมพยาบาล เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมลูและค าแนะน า
แก่ลกูค้า 

3. การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

CPN มุ่งมัน่ในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐานสากล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด โดยก าหนดมุมมองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานเป็นหนึ่งในมุมมอง 5 ด้านในการติดตามแผนกลยุทธ์ระดบัองค์กร โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทกุจุดของการให้บริการ ทัง้ตอ่ลกูค้าและร้านค้า ควบคู่ไปกบัการน าระบบการบริหารจดัการในระดบัสากลมา
ประยกุต์ใช้ และน านวตักรรมทางเทคโนโลยีมาเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน และการให้บริการ  

(1)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกจุดของการให้บริการ อาทิ 
ผู้จัดการศูนย์การค้า  

เพื่อให้การบริหารศูนย์การค้าเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน   CPN จึงก าหนดให้
ผู้จดัการศนูย์การค้าทกุคนต้องผ่านการอบรมการใช้คู่มือมาตรฐานในการบริหารศนูย์การค้าของ CPN ซึ่ง
พฒันาระบบการบริหารและจดัการศนูย์การค้า เพื่อเพิ่มมลูคา่และประสทิธิภาพการด าเนินงานศนูย์การค้า
อย่างต่อเนื่อง ตามระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล Malcolm Baldrige National Quality 
Award และระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ  

แผนกให้บริการลูกค้า  

CPN ก าหนดให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง รวมถึงพนักงานทูตสมัพันธ์ เข้าอบรมหลกัสูตรการ
พฒันาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ รวมไปถึงได้รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านการพฒันาบคุลกิภาพและทกัษะ เช่น มารยาททางธุรกิจ
ในการให้บริการ การให้บริการด้วยแนวคิดเชิงบวก ทักษะภาษาองักฤษ และทักษะเบือ้งต้นในการปฐม
พยาบาล รวมทัง้การป๊ัมหวัใจเพื่อช่วยชีวิต 
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แผนกร้านค้าสัมพันธ์  

CPN ก าหนดหลักสูตรร้านค้าสัมพัน ธ์  ห รือ Tenant Service: TS Efficacy Enhancement Training 
Course ซึ่งเป็นหลกัสตูรในการพฒันาพนกังานร้านค้าสมัพนัธ์ให้เป็นดัง่เพื่อนคู่คิดส าหรับร้านค้าในการ
บริหารธุรกิจ โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะครอบคลมุมาตรฐานการให้บริการตามระบบบริหารคุณภาพองค์กร 
ตามข้อก าหนดของ ISO 9001 และเพิ่มเติมในสว่นหลกัสตูรการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ 
การจดัร้าน การวิเคราะห์ต้นทนุ การจดัท ารายงานการขาย การสร้างความสมัพนัธ์และการเจรจาตอ่รอง ซึ่ง
อบรมและให้ความรู้โดยวิทยากรภายในและท าการประเมินความส าเร็จของหลกัสตูร โดยประเมินความรู้
และทักษะภายหลงัการเรียนรู้โดยการท าแบบทดสอบ และการประเมินความพึงพอใจของร้านค้าภาย
หลงัจากการได้ปฏิบตัิจริงของพนกังาน 

ผู้ว่าจ้างภายนอก เช่น พนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

CPN ด าเนินโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้กับคู่ค้าทราบถึงความคาดหวังและ
มาตรฐานการให้บริการของ CPN ผ่านระบบ e-Learning และมีระบบประเมิน Staff Grading Checklist 
ซึง่เป็นกลไกการประเมินระดบัความสามารถในการให้บริการของพนกังานของคู่ค้า เพื่อให้พนกังานของคู่
ค้าเกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานตามที่ CPN ก าหนดไว้ 

(2) การน าระบบการบริหารจัดการในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ 

ในปี 2560 CPN เร่ิมด าเนินการน าระบบมาตรฐานการบริหารจดัการศนูย์การค้าด้านการให้บริการร้านค้าและลกูค้า 
หรือ “ระบบบริหารคณุภาพองค์กร ตามข้อก าหนดของ ISO 9001” ที่พฒันาตามแนวทางมาตรฐานการให้บริการ ISO 
9001 มาใช้ในการบริหารศนูย์การค้าและให้บริการลกูค้า โดยกระบวนการด าเนินงานรวมไปถึงขัน้ตอนการติดตาม
ยงัคงรูปแบบของ ISO 9001 ไว้ทัง้หมด มีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด โดยคณะท างานคณุภาพประจ าสาขา ประกอบด้วย หวัหน้าทีม (Project Leader) ผู้ รับผิดชอบประสานงาน 
(ISO-Coordinator) และผู้ตรวจสอบภายใน (ISO-Auditor)  นอกจากนัน้ ยงัมีการสุม่ตรวจคณุภาพการให้บริการราย
ปี โดยหน่วยงานบริหารคุณภาพในอีกขัน้หนึ่ง ซึ่งจะรายงานวิธีการปฏิบตัิการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR-Corrective 
Action Request) รายสาขา และรวบรวมวิเคราะห์ผลลพัธ์ที่ได้ตามระบบในภาพรวม รายงานต่อผู้บริหารสงูสดุของ
สาขา และของสายงานปฏิบตัิการได้รับทราบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพฒันากระบวนการให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ไว้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  และในแต่ละสาขาได้ก าหนดบัญชีในการตรวจรายวันของแต่ละแผนก (Division 
Checklist) เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่แตล่ะแผนกต้องยึดถือและท าการตรวจหน้างานทกุวนั อีกทัง้มีการสุม่ตรวจเฉพาะ
ด้านโดยทีมงานเฉพาะกิจ เช่น การตรวจภาพลกัษณ์ ความสวยงาม และความปลอดภยั เป็นต้น 

CPN ริเร่ิมน ามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการอย่างยัง่ยืน หรือ ISO 20121 
Event Sustainability Management System ที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง รวมถึงการรักษาความปลอดภยัและการจัดการขยะ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
จัดการพืน้ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ โดยในปี 2560 CPN ได้ขอรับรอง ISO 20121 เพิ่มอีก 2 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์
ประชุมบีซีซีฮอลล์ ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และศนูย์ประชมุหาดใหญ่ฮอลล์ ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวลั หาดใหญ่  
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(3)  การน านวัตกรรมทางเทคโนโลยมีาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ในปี 2560 CPN ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการท างาน โดยการพัฒนาระบบ CPN 
Workspace ซึ่งเป็นการต่อยอดระบบการท างานภายในให้เป็น Web Application และใช้กระบวนการท างาน
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Workflow) ซึ่งเช่ือมโยงกับระบบปฏิบัติงานหลักของ CPN (Enterprise Resource Planning 
System) ท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และระบบยังช่วยในการ
ควบคมุการขออนมุตัิภายในตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิด าเนินการท่ีได้ก าหนดไว้ 

ในสว่นของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมลูสารสนเทศในการบริหารจดัการศนูย์การค้า CPN ได้ใช้ข้อมลูร้านค้า
และลกูค้าที่มาใช้บริการศนูย์การค้าในการวิเคราะห์ วางผงัร้านค้า และการขายพืน้ที่และสื่อในศูนย์การค้า รวมทัง้
พฒันาระบบสมาร์ทเซล (Smart Sale) เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัในการน าเสนอขายพืน้ที่ให้กบัร้านค้า โดยผ่านอปุกรณ์
แท็บเลตที่เช่ือมโยงกบัระบบปฏิบตัิงานสว่นกลาง ซึง่ท าให้ข้อมลูตา่ง ๆ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัได้ทนัที 

นอกจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตัิงานดงัที่กลา่วมาแล้ว CPN ยงัได้พฒันาระบบการให้บริการร้านค้า ที่
เป็น Web Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การแจ้งและติดตามงานของร้านค้า จากเดิมที่ร้านค้า
จะแจ้งผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลร้านค้าเป็นหลักและหน่วยงานดูแลร้านค้าจึงแจ้งเร่ืองต่อไปยังเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งระบบที่พฒันาขึน้ใหม่นี ้ร้านค้าจะสามารถกรอกข้อมูลแจ้งงานเข้าระบบ โดยระบบจะสง่ข้อมูลการ
แจ้งงานไปยงัผู้ปฏิบตัิงานโดยตรงได้ทนัที ในขณะที่ร้านค้าสามารถดคูวามคืบหน้าของการให้บริการได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ นอกจากนี ้ระบบจะช่วยรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการที่ประเมินโดยร้านค้า เพื่อให้
หนว่ยงานท่ีดแูลร้านค้าสามารถน าไปใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป 

ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยนืเชิงผลิตภณัฑ์และบริการ 
หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 

ตวัชีว้ดัด้าน
ความยัง่ยืน 

• ก าหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper)” เป็น
ตวัชีว้ดัระดบัองค์กร เป้าหมายอยู่ในช่วงร้อยละ 82-84 

• ใน ปี  2560 CPN ได้ คะแนนความพึ งพ อใจขอ งลู ก ค้ า 
(Shopper) ท่ีระดับร้อยละ 83 (มากกว่าปี 2559 ท่ีร้อยละ 
2.5) 

• ก าหนด “คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Shopper)” เป็นตวัชีว้ดั
ระดบัองค์กร เป้าหมายท่ีระดบัร้อย
ละ 85 

 

การพฒันา
ศนูย์การค้าท่ี
ตอบสนองทกุ
ไลฟ์สไตล์  

• ด าเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่ 4 โครงการ เปิด
ให้บริการแล้ว 2 โครงการ คือเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และปรับปรุงศูนย์การค้า 2 
โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3  

• ด าเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวตักรรมผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ โดยติดตามความคืบหน้าผ่านแผนกลยุทธ์ใน
มุมมอง 5 ด้าน 3 และได้พัฒนารูปแบบจุดหมายใหม่ตาม
แผนงานดงักล่าว จ านวน 27 จดุหมาย ใน 10 สาขา  

• ด าเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์
ใหม่  3 โครงการ และป รับป รุง
ศนูย์การค้า 5 โครงการ 

• ด าเนินงานตามแผนงานในการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ตาม 8 รูปแบบใหม่ให้
ไ ด้ ต าม เป้ าห ม าย จ าน วน  20 
จดุหมาย 

                                                 
3
 การติดตามแผนกลยทุธ์ในมมุมอง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) มมุมองดา้นการเติบโตขององค์กร (2) มมุมองดา้นการสร้างคณุค่าแบรนด์ (3) มมุมองดา้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (4) มมุมองดา้นกระบวนการภายใน  (5) มมุมองดา้นบคุลากร 
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หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
การให้บริการท่ี
เป็นเลิศ  

• ด าเนินงานตามแผนงานยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการ
ศนูย์การค้าด้านการให้บริการสู่ “ระบบบริหารคณุภาพองค์กร 
ตามข้อก าหนดของ ISO 9001” ท่ีพัฒนาตามแนวทาง
มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 มาใช้ในการบริหาร
ศนูย์การค้าจ านวน 30 สาขา  

• ด าเนินงานตามแผนงานในการสร้างประสบการณ์ให้กับ
ลกูค้า โดยตดิตามความคืบหน้าผ่านแผนกลยทุธ์ในมมุมอง 5 
ด้าน 3  และได้บรรลุการด าเนินงานตามแผนงานดงักล่าวใน
การพัฒนาบริการท่ีเป็นเลิศจ านวน 53 บริการใหม่ ใน 28 
สาขา  

• ใน ปี  2560  CPN ได้คะแนนความพึ งพอใจของลูก ค้ า 
(Shopper) เฉพาะหมวดความสะดวก ท่ีระดับร้อยละ 81 
(มากกว่าปี 2559 อยู่ร้อยละ 1.3) และความปลอดภยัท่ีระดบั
ร้อยละ 79 (มากกวา่ปี 2559 อยู่ร้อยละ 1.3)  

• ด าเนินงานตามแผนงานในการ
ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
และการมอบประสบการณ์ เหนือ
ค วาม ค าด หม าย ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า 
แบ่งเป็นการพฒันากฎบตัรด้านการ
ให้บ ริการ  และการป รับป รุงสิ่ ง
อ านวยความสะดวกท่ี มีอยู่ ให้ดี
ยิ่งขึน้ โดยติดตามผ่านแผนกลยุทธ์
ในมมุมอง 5 ด้าน 3 

การประยกุต์ ใช้
เทคโนโลยี 
ดจิิทลั  

• ด าเนินงานตามแผนการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 40  โดยสามารถเพิ่มยอดการเข้าถึง
ข้อมลูของลกูค้าได้เพิ่มขึน้ 1.5 เทา่ เทียบกบัปีท่ีแล้ว 

• ด าเนินการตามแผนงานมอบประสบการณ์พิเศษผ่านเดอะ
วนัการ์ดส่งผลให้สามารถสร้างสมัพนัธ์อันดีกบัลูกค้าได้เกิน
กว่าท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ทัง้ในแง่ยอดขายของร้านค้าท่ีร่วม
รายการเพิ่มขึน้ ยอดสมาชิกเพิ่มขึน้กว่าท่ีตัง้ เป้าหมายไว้ท่ี
ร้อยละ 5.6 (มากกว่าปี 2559 ท่ีร้อยละ 30) และยอดการ
แลกรับของรางวลัผ่านโปรแกรม เดอะวนัการ์ดแอปพลิเคชนั 
QR Code คิดเป็นร้อยละ 56 ของการแลกรับรางวัลทัง้
โปรแกรม 

• พัฒนากลยุทธ์ทางดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยขยายผลสู่ การน า
เทคโน โล ยีมาใช้ เพ่ื อ เพิ่ ม ความ
สะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้ อ งก ารขอ งผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย ใ ห้
ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบ ริห ารอ าค าร  ระบ บแล ะ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ  
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การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN ให้ความส าคญักับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งหวงัที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ยืน ทัง้ในการ
พฒันานวตักรรมร่วมกัน การแสดงความรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดี 
ภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน ซึ่งมีการก าหนดแผนการด าเนินงานแบ่งตามสายงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ตลอดจนติดตามการด าเนินงานตามแผนงานในหมวดหมูท่ี่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบัองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

แผนการด าเนินงาน แบง่ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
1. การบริหารจดัการและพฒันาร้านคา้  
2.  การบริหารจดัการและสร้างความผูกพนักบับคุลากร  
3.  การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน  
4.  การแสดงความรบัผิดชอบและพฒันาชมุชน  
5. การบริหารจดัการทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า  

บริบทด้านความยั่งยนื 

หนึ่งในผลกระทบอย่างรุนแรงจากนวตักรรมทางเทคโนโลยี (Digital Disruptive) ที่เก่ียวเนื่องกบัอุตสาหกรรมค้า
ปลีกและธุรกิจศูนย์การค้า คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจบัจ่ายใช้สอยและท าธุรกรรมผ่านทางออนไลน์มากขึน้ ซึ่ง
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ เช่าบางกลุ่มในศูนย์การค้า เช่น กลุ่มห้างสรรพสินค้า กลุ่มแฟชั่น และกลุม่ธนาคาร ที่ต้องปรับ
รูปแบบในการด าเนินธุรกิจของตนให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ อีกทัง้แนวโน้มของภาคธุรกิจการทอ่งเที่ยวของประเทศ
ไทยที่ดีขึน้ สง่ผลให้มีนกัทอ่งเที่ยวเข้ามาจบัจา่ยใช้สอยในศนูย์การค้ามากขึน้ ล้วนเป็นความท้าทายและโอกาสของ CPN ใน
การพฒันาศนูย์การค้าพร้อมกนักบัการพฒันาร้านค้าให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อพฤติกรรมและเทรนด์ที่เปลีย่นไป
ของผู้บริโภคให้ทัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  จากประเด็นความท้าทาย
ดังกล่าว CPN ได้ก าหนดเป็นพันธกิจด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของ
ผู้ประกอบการร้านค้าและคูค้่า สร้างพนัธมิตรทางการค้าให้เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกนั  
 
แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงาน 
CPN ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการผู้ประกอบการร้านค้า 4 ออกเป็น  

(1) การสรรหาและสร้างโอกาสให้กบัผู้ประกอบการรายใหม ่ 
(2) การจดัการและบริหารความสมัพนัธ์กบัร้านค้า  
(3) การรับฟังความคิดเห็นและประเมินความพงึพอใจของร้านค้า  

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นธุรกิจ CPN เปรียบผู้ประกอบการร้านค้าเป็นดัง่พนัธมิตรที่ช่วยสง่เสริมการเติบโตซึง่กนัและกนั การรับ
ฟังความคิดเห็นและการมีสว่นร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าจงึเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริการและ
ผลติภณัฑ์ของ CPN โดยผู้ประกอบการร้านค้าสามารถมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจร่วมกนักบั CPN ได้ 

                                                 
4รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที้ ่www.cpn.co.th / การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การดูแลผูมี้สว่นไดเ้สีย / การบริหารจดัการและพฒันาร้านคา้    

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Partner_Development
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ทัง้จากการประชุมหารือร้านค้ารายไตรมาสและรายปี การประชุมเชิงลกึด้านการพฒันากลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
การเยี่ยมเยียนร้านค้ารายวนั รวมไปถึงการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการประเมินความพึงพอใจรายปีในรูปแบบ
การท าแบบประเมิน การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ ทัง้นี ้CPN ได้ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดแูลในเร่ืองการสร้าง
ความผกูพนักบัร้านค้าในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างและรักษาความผกูพนัระหวา่งกนัให้เป็นไปด้วยดีและยัง่ยืน 

ความท้าทายของร้านค้าในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตนัน้เป็นความท้าทายของ CPN เช่นกนั CPN จึงมุง่เน้นในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการขายเชิงกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านค้าทัง้รายย่อยและรายใหญ่ ในปี 2560 CPN ได้
ด าเนินการพฒันารูปแบบการสนบัสนนุการขายของผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม อาทิ  

(1) สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการได้ทดลองเปิดตลาดใหมใ่นท าเลที่มีศกัยภาพของ CPN ในระยะสัน้ ในรูปแบบป็อปอพัส
โตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ณ ท าเลที่แตกต่าง เพื่อช่วยในการปรับกลยุทธ์ของผู้ ประกอบการ และ
ประเมินศกัยภาพในการขยายธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัน ารูปแบบป็อปอพัคาราวาน มาปรับใช้กบั
ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะประชาสมัพนัธ์แบรนด์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จกัและลกูค้าได้ทดลองสมัผสัสินค้าจริง 
เช่น การจัดคาราวานไลฟ์สไตล์ซัมเมอร์ออนเดอะมูฟ  ที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นทัง้สิน้ 10 แบรนด์และแบรนด์
เคร่ืองดื่ม 6 แบรนด์ จัดในรูปแบบคาราวานรถบรรทุกน าประสบการณ์แปลกใหม่ในช่วงหน้าร้อนให้ลูกค้าทั่ว
ประเทศได้สมัผสัจริง โดยเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยงัตา่งจงัหวดัทัง้หมด 10 จงัหวดัทัว้ประเทศ และจดักิจกรรมใน
รูปแบบป็อปอพัสโตร์ ทัง้สิน้จ านวน 17 ครัง้ มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม 22 ราย สง่ผลให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการ
บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ 

(2) เปิดพืน้ท่ีให้ผู้ประกอบการรายใหมแ่ละรายยอ่ยได้ทดลองจ าหนา่ยสินค้า ในท าเลที่คดัสรรพิเศษให้ตรงกบัลกัษณะ
สนิค้าและผลติภณัฑ์ ทัง้ในรูปแบบงานกิจกรรมอีเวนท์เฉพาะ เช่น โครงการส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) พฒันาผู้ประกอบการใหม่ และในรูปแบบพืน้ท่ีในท าเลพิเศษ เช่น งานเทศกาลอาหาร หน้า
ฟู้ ดพาร์ค เป็นต้น  

(3) ขยายผลการจดัรายการสง่เสริมการขายพเิศษร่วมกบั CPN เทา่นัน้ หรือ Exclusive campaign ONLY @ CPN ไป
ยงัผู้ประกอบการหลากหลายประเภทมากขึน้ เช่น แฟชัน่ อาหาร หนงัสอื สนิค้าก๊ิฟช็อป คอร์สเรียนพิเศษส าหรับ
เด็ก เป็นต้น โดยเฉพาะการร่วมแคมเปญกบับตัรเดอะวนัการ์ด ซึง่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากเนื่องจาก
สามารถน าฐานข้อมลูของเดอะวนัการ์ดมาวเิคราะห์เจาะกลุม่ลกูค้าที่ตรงเป้าหมายได้มากขึน้ ท าให้สามารถเพิ่ม
ยอดขายให้กบัร้านค้าที่ร่วมโครงการได้อยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี 2560 ได้จดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดพิเศษ
ร่วมกบั CPN (Exclusive campaign only @ CPN)  จ านวน 30 กิจกรรม สง่ผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการ
ร้านค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 15-30 ในชว่งการจดักิจกรรม 

(4) ร่วมกบัผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น บริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ในการระบายสนิค้าคงคลงัและโปรโมทสนิค้าเฉพาะกิจ 
โดยจัดงานกิจกรรมลดราคาหรือโปรโมทสินค้าในพืน้ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ เพื่ อให้สะดวกในการบริหาร
จดัการและการเลือกสรรสินค้าของลกูค้า โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมดงักลา่วทัง้กบักลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มอื่น 
จ านวน 21 ครัง้ สง่ผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการดงักล่าวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 50-200 ในช่วงที่จัด
กิจกรรม 

ในปี 2560 CPN ด าเนินโครงการพฒันาผู้ประกอบการรายยอ่ยเพื่อตอบสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการ
จดัสมัมนาให้ความรู้เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ช่ือ กิจกรรม SME Think 
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big สญัจร โดยจดัให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจในจังหวดันครราชสีมา มีจ านวนผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 530 ท่าน และ
สามารถต่อยอดในการท าธุรกิจร่วมกนัได้จ านวน 151 ราย และได้ขยายหลกัสตูรการพฒันาผู้ประกอบการทัง้รายเก่าและ
รายใหม่ในเชิงลกึ ให้มีช่องทางการจดัจ าหน่ายและโอกาสในการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้ช่ือ โครงการซีพี
เอ็นลดี-CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced Development Program) เกิดจากความร่วมมือระหวา่ง CPN 
และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกันพฒันาหลกัสตูรเฉพาะส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ท่ีประสงค์จะด าเนิน
ธุรกิจภายในศูนย์การค้า โดยผู้ เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยร้านค้าที่เป็นลกูค้าและยงัไม่เป็นลกูค้าของ CPN ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีศกัยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจจ านวนทัง้สิน้ 34 ราย ประกอบได้ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย เช่น 
ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจด้านแฟชัน่ และธุรกิจอื่นๆ (เคร่ืองนอน, บิวตีแ้ละสปา, สบู,่ เคร่ืองดนตรี) เน้นการอบรมให้ความรู้และ
ความเข้าใจรูปแบบและลกัษณะของธุรกิจภายในศูนย์การค้าที่แตกต่างจากจากการเปิดร้านค้าหรือเปิดกิจการภายนอก
ศนูย์การค้า โดยรูปแบบการอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างการอบรมในห้องเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ฝึก
ทกัษะผู้ประกอบการและลงมือท าตลาดจริงในพืน้ที่ของ CPN อาทิ การจัดท าป็อปอัพสโตร์ ภายในศูนย์การค้า จ าลอง
สถานการณ์จริง เพื่อให้ทราบผลตอบรับตามความเป็นจริงจากการปฏิบตัิจริงมากที่สดุ นอกเหนือจากการอบรมพร้อมได้
ปฎิบตัิจริงดงัล่าวแล้วนัน้ ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ CPN lead  ยงัได้รับการสนบัสนนุในเร่ืองการโปรโมทสินค้า
และบริการผา่นช่องทางการตลาด และการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด-งานอีเวนท์ของ CPN รวมทัง้ได้เรียนรู้หน้างานจริง
ในเร่ืองเทคนิคการจดัแสดงสนิค้า การตกแตง่ร้านค้า และการจดัท าโปรโมชัน่ เป็นต้น 

ผลส าเร็จของโครงการ CPNlead คือ การท่ีผู้ประกอบการได้เห็นโอกาสในการท าธุรกิจร่วมกนักบั CPN คิดเป็นร้อย
ละ 19 ส าหรับลกูค้ารายใหม่ และร้อยละ 33 ส าหรับลกูค้ารายเก่าขยายสาขา ทัง้นี ้CPN มีนโยบายที่จะสนบัสนนุธุรกิจเอส
เอ็มอีอยา่งจริงจงัและต่อเนื่อง ทัง้ในรูปแบบการเปิดพืน้ที่ศนูย์การค้าเป็นช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้ผู้ประกอบการ และการ
พิจารณาปรับรูปแบบโครงการ CPNlead ให้เหมาะสมส าหรับผู้ ประกอบการที่มีประสบการณ์และความต้องการที่
หลากหลายแตกตา่งกนัออกไป 

CPN ยงัคงด าเนินกิจกรรมร้านค้าสมัพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันและรับฟังข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการจาก
ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจโดยตรงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจมากขึน้ อาทิ จดักิจกรรมกีฬากอล์ฟส าหรับกลุม่เจ้าของธรุกิจที่ช่ืนชอบกีฬา 
จดัชมการแสดงคอนเสิร์ตส าหรับกลุม่เจ้าของธุรกิจที่ช่ืนชอบในเสียงเพลง และร่วมกบัร้านค้าประเภทสอนท าอาหารในการ
จดัอบรมสอนท าอาหารระยะสัน้ให้กบัเจ้าของธุรกิจและครอบครัวที่ช่ืนชอบการท าอาหารร่วมกนั เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยนืกับผู้มีส่วนได้เสีย: ร้านค้า 

หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
ตวัชีว้ดัด้าน 
ความยัง่ยืน 

• ก าหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า” เป็นตวัชีว้ดั
ระดบัองค์กร เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 80 

• ในปี 2560 CPN ได้คะแนนความพึงพอใจของร้านค้าท่ี
ร้อยละ 78 (มากกวา่ปี 2559 ร้อยละ 1.3) 

• ก าหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า” 
เป็นตัวชีว้ัดระดับองค์กร เป้าหมายท่ีระดับ
ร้อยละ 80 

 

การบริหารจดัการ
และพฒันาร้านค้า  

• ด าเนินงานตามแผนงานสนับสนุนการขายเชิงกลยุทธ์
เพ่ือสนับสนุนแบรนด์ ร้านค้าให้โดดเด่นเป็นท่ี รู้จัก 
โดยเฉพาะการทดลองจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบป็อป

• ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย
เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการท าแคมเปญทั่ว
ประเทศแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า และจัด
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หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
อัพสโตร์ และคาราวานไลฟ์สไตล์โดยแบรนด์ร้านค้าท่ี
ร่วมในโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจและเช่ือมั่น
ขยายแผนธุรกิจกบั CPN เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

• ด าเนินการตามแผนงานพัฒนาผู้ ประกอบการท่ี มี
ศักยภาพภายใต้  โครงการ CPNlead โดยมีจ านวน
ผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 34 ราย และขยายผลทางธุรกิจร่วมกับ 
CPN จ านวน 14 ราย  

กิ จก รรมส่ ง เส ริมการขายหลากหลาย
หมวดหมู่สินค้าท่ีส่งเสริมคณุคา่ระหวา่งกนั 

• ด า เนิ น งานต าม แผน งาน ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับร้านค้าและกลุ่ม
ธนาคารในการผลกัดนัการซือ้ขายสินค้าและ
บริการแบบไร้เงินสด  

• ปรับรูปแบบการวิจัยพฤติกรรมลูกค้าเป็น
แบบพลวตัเชิงลกึ (Dynamic Insight)   

 

2. การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร (Employee engagement) 
 
บริบทด้านความยั่งยนื 

ปัจจยัความเสีย่งในการสรรหาและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้มีความสขุในการท างาน และพร้อมที่
จะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กบัองค์กรนัน้เป็นประเด็นที่กระทบกบัการด าเนินงานอย่างยัง่ยืนอย่างมีนยัส าคญั อีก
ทัง้ปัจจุบนัเป็นยคุที่คนรุ่นใหม่ หรือ ‘คนรุ่นมิลเลนเนียล’ มีบทบาทส าคญัในตลาดแรงงาน สง่ผลให้แตล่ะองค์กรต้องปรับตวั
และวางแผนเพื่อรับมือกบัแนวทางการสรรหาและรักษาบคุลากรในองค์กรที่ประกอบด้วยคนหลากหลายรุ่น เพื่อตอบโจทย์
บริบทของแต่ละแผนกที่แตกต่างกนัไป เนื่องจากคนในแต่ละรุ่นมีแนวคิดและทศันคติที่แตกต่างกนั จึงต้องท าการเข้าใจคน
รุ่นต่างๆ และน าเทคโนโลยี  หรือ “Internet of Things (IoTs)” มาประยุกต์ใช้ทัง้การสื่อสารในองค์กร การสรรหาพนกังาน 
รวมถึงวิธีการท างานและสถานที่ท างานให้เหมาะสม จากประเด็นความท้าทายดงักลา่ว CPN ได้ก าหนดเป็นพนัธกิจด้าน
ความยัง่ยืน มุง่เน้นในการบริหารจดัการ สร้างความผกูพนัและพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัไลฟ์สไตล์ และความมุ่งหวงัเฉพาะ
บคุคลให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายขององค์กรมากยิ่งขึน้  
 (สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ ข้อ 8.3 บคุลากร) 
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3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) 

บริบทด้านความยั่งยนื 

จากสถานการณ์ของโลกที่ต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกนัตลอดหว่งโซอ่ปุทานในมมุมองด้านความ
ปลอดภัยในการผลิตและให้บริการ การเคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อแรงงาน การรับมือกับสถานการณ์สภาพ
ภมูิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและมนษุย์ และการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ล้วนแต่
เป็นประเด็นที่ CPN ไม่สามารถจะด าเนินการลดความเสี่ยงเหล่านัน้เพียงล าพังได้ ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการ
บริหารจดัการและพฒันาร่วมกนักบัคูค้่าและผู้ รับเหมา โดย CPN ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการและพฒันาคูค้่าใน
การให้มมุมองสภานการณ์โลกที่กว้างขึน้ และร่วมกันพฒันาโดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน บนหลกั
บรรษัทภิบาลในการด าเนินงานท่ีดีระหวา่งกนั  
 

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงาน 

CPN ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการหว่งโซ่อปุทาน 5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจระหว่างกนัระหว่าง 
CPN และพนัธมิตรคูค้่าในการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และบริการร่วมกนัตามแนวทางความยัง่ยืนและหลกับรรษัทภิบาล
ที่ดี บน 6 หลกัการ ได้แก่ 

(1) การก ากบัดแูลเพื่อให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมระหวา่งกนั 
(2) การใสใ่จสิง่แวดล้อม และจดัการผลกระทบและความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ร่วมกนั 
(3) การค านงึถึงสขุภาพ อนามยั ความปลอดภยั และคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการ  
(4) การค านงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชนทัง้เชิงบวกและเชิงลบ   
(5) การค านงึถึงสทิธิมนษุยชน รวมไปถึงการดแูลพนกังานท่ีจดัจ้างโดยคูค้่า 
(6) การพฒันาคูค้่าในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด และแนวทางในการด าเนินงานระหวา่งกนั  

 
การแบ่งกลุ่มคู่คา้ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ CPN ครอบคลุมกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างที่เกิดจาก CPN โดยตรง โดย
มุ่งเน้นการบริหารจดัการกบัคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี แบ่งออกเป็น (1) สว่นการพฒันาและก่อสร้าง 
(2) สว่นการบริหารศนูย์การค้าและการตลาด และ (3) สว่นองค์กร  
 

 
                                                 
5  รายละเอียดเพ่ิมเติมใน     www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน / infographic    
    www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การก ากบัดูแลกิจการทีดี่ / นโยบายและแนวทางปฏิบติั / นโยบายการบริหารห่วงโซ่อปุทาน   
 

http://www.cpn.co.th/userfiles/image/sustain/cpn-sustain-infographic-en.jpg
http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
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นอกจากการแบง่กลุม่คูค้่าตามหว่งโซค่ณุคา่แล้ว CPN ยงัแบง่กลุม่คูค้่าตามเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้ 
1) แบง่ตามการวเิคราะห์รายจา่ย โดยพิจารณาจากมลูคา่การวา่จ้างและจดัซือ้ในรอบปี ดงัแสดงในตาราง “การ

แบ่งกลุ่มคู่คา้ของ CPN ตามการวิเคราะห์ยอดใชจ่้าย” และตามหมวดหมูก่ารให้บริการของคูค้่า ดงัแสดงในตาราง 

“การแบ่งกลุ่มคู่คา้ของ CPN ตามหมวดหมู่การใหบ้ริการของคู่คา้”  

2) ความส าคญัของคูค้่าตอ่การด าเนินงานของ CPN  

3) คณุสมบตัิของคูค้่าด้านความเช่ียวชาญและผกูขาดในการให้บริการ  

ซึง่การแบง่กลุม่คูค้่านีจ้ะน าไปใช้ในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน การดแูลและพฒันา
คูค้่า รวมทัง้การประเมินความเสีย่งของคูค้่ารายปี และก าหนดมาตรการในการลดความเสีย่งดงักลา่วได้ตรงประเด็นมากขึน้ 

 
จากผลการวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคูค้่ารายปี ท าให้ CPN สามารถก าหนดแผนการลดต้นทนุ รวมถึงการวิเคราะห์

และเปรียบเทียบโอกาสในการเลือกใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า ทัง้ต่อการลงทุนและเพื่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยั โดยในปี 2560 CPN ได้ท าการวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี จ านวน 
3,074 ราย พบวา่คู่ค้าในกลุม่ที่ 1 จ านวน 120 ราย ครอบคลมุร้อยละ 85 ของการวา่จ้างและจดัซือ้ทัง้หมด  โดยร้อยละ 48 
เป็นการว่าจ้างและจดัซือ้ในสว่นการพฒันาและก่อสร้างโครงการ และอีก ร้อยละ 30 เป็นการจัดซือ้พลงังานเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการและบริหารศนูย์การค้าในแตล่ะวนั 
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• CPN ด าเนินการเชิญคู่ค้าโดยแจ้งขอบเขตแผนงาน โครงการ กิจกรรม วตัถปุระสงค์ และผลสมัฤทธ์ิของโครงการให้
ครบถ้วนชัดเจน รวมไปถึงความต้องการพิเศษ เช่น สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านความปลอดภัยและ
สิง่แวดล้อมเพิ่มเติม โดยยดึการปฏิบตัิตามนโยบายด้านการจดัซือ้จดัจ้างและการปฏิบตัิตอ่คูค้่า และนโยบายตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ 6  

• คู่ค้ารายใหม่ที่สนใจร่วมท าธุรกิจกับ CPN จะต้องท าแบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณสมบตัิเบือ้งต้น หรือ 
prequalification โดยแยกแบบประเมินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการพัฒนาและก่อสร้าง และส่วนการ
บริหารศูนย์การค้าและองค์กร ซึ่งแบบประเมินทัง้ 2 ส่วน มีเกณฑ์การประเมินใน 3 มิติ คือ (1) ความน่าเช่ือถือของ
บริษัทและความสามารถทางด้านการบริหารการเงิน (2) เทคนิคและนวตักรรมทางเทคโนโลยี (3) การบริหารจดัการ
คณุภาพของงาน และการค านงึถึงผลกระทบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม  

• คู่ค้ารายเดิม จะได้รับการพิจารณาเรียนเชิญเมื่อคู่ค้าผ่านการประเมินการปฏิบัติงานรายปีโดยหน่วยงานที่ว่าจ้าง
โดยตรงและผา่นการขึน้ทะเบียนคูค้่าตามเกณฑ์นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการพิจารณาการคงสภาพคูค้่า  

 

• CPN จ าแนกกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าออกเป็น 2 แบบ คือ (1) การประมูล ทัง้การประมูลแบบเปิดซองสอบราคา
พร้อมกัน และการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-auction โดยทัง้สองระบบนัน้จะแยกการพิจารณาออกเป็น 2 
สว่น คือ ความสามารถและศกัยภาพด้านเทคนิค และความคุ้มคา่ของราคา (2) การเปรียบเทียบคูค้่า 3 ราย ยกเว้นใน
กรณีพิเศษตามเง่ือนไขในระเบียบการจดัซือ้ จดัจ้าง ของบริษัทฯ จึงจะสามารถวา่จ้างได้ตามทะเบียนสนิค้าและบริการ 
e-catalog ที่ผา่นการเปรียบเทียบราคาและกระบวนการประเมินคูค้่ารายปีเรียบร้อยแล้ว 

• เกณฑ์ที่ CPN ก าหนดในการคดัเลือกคู่ค้า ประกอบด้วย (7 Rights)  (1) คณุภาพดี Right Quality (2) ราคาดี Right 
Price (3) บริการดี เง่ือนไขถูกต้อง Right Service & Condition  (4) ปริมาณถกูต้อง Right Quantiy (5) เวลาถกูต้อง 
Right Time (6) แหล่งผลิตถูกต้อง Right Source (7) ส่งสถานที่ถูกต้อง Right Place นอกจากนี ้ในแต่ละส่วนจะมี
ข้อก าหนดในเร่ืองปริมาณงานที่จดัจ้างต่อคู่ค้าหนึ่งราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม หลกีเลี่ยงการผกูขาด และกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินงานและสง่มอบงานและบริการ เป็นต้น 

                                                 
6
 รายละเอียดเพ่ิมเติมใน www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การก ากบัดูแลกิจการทีดี่ / นโยบายและแนวทางปฏิบติั / นโยบายต่อตา้นการทจุริต

คอร์รัปชัน่   

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Policies_and_Implementing_Guidelines
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• ก าหนดให้การสง่มอบงาน สนิค้าและบริการต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ ด้านแรงงาน 
ความปลอดภยั และด้านสิง่แวดล้อม 

• ก าหนดมาตรฐานในการส่งมอบงานให้เป็นไปตามก าหนดรายละเอียดของงาน (Specification) ราคากลาง บัญชี
แสดงปริมาณงานและราคากลาง พร้อมแบบและขนาด (TOR: Term of Reference) และเป็นไปตามมาตรฐานระบบ
บริหารคณุภาพองค์กร ตามข้อก าหนดของ ISO 9001 และมาตรฐาน ISO ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ ในแต่ละ
ส่วนงานยงัได้ก าหนดระเบียบในการส่งมอบงานตามแนวทางความยัง่ยืน อาทิ ในส่วนการพฒันาและก่อสร้าง ได้
ก าหนดให้คูค้่าปฏิบตัิ ดงันี ้ 

- จัดท าตารางแผนงานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ครอบคลุมการพัฒนาพนักงาน ให้การอบรม 
ช่วยเหลอื ปฐมพยาบาล พร้อมตรวจสอบและปรับปรุง  

- จดัท าประกนัชีวิตแรงงาน หากเกิดการเสยีชีวิตระหวา่งปฏิบตัิงาน ซึง่เพิ่มเติมจากที่กฎหมายไทยก าหนด 
- ระบุในสญัญาจ้างอย่างชัดเจนในเร่ืองการห้ามจ้างแรงงานเด็ก หากจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบขอ

อนญุาตท างานทกุคน และการจ่ายคา่แรงอย่างเป็นธรรมตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
- อ านวยความสะดวกกับแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องน า้ ห้องอาบน า้ ที่ซกัล้าง โรงอาหาร 

ร้านค้าสวสัดิการ ห้องรับเลีย้งดเูด็ก และที่พกัอาศยั  
- ค านงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชน โดยระบใุนสญัญาจ้างให้ผู้ รับเหมาต้องท าการส ารวจดแูลสภาพความเป็นอยู่

ของเพื่อนบ้านโดยรอบระหว่างการก่อสร้างโครงการให้ได้รับผลกระทบอนัเกิดจากการก่อสร้างน้อยที่สดุ 
และต้องด าเนินการแก้ไขหากมีการร้องเรียน และพิสจูน์แล้ววา่มีสาเหตมุาจากการก่อสร้างของโครงการ 

• ประเมินด้านการปฏิบตักิารของคูค้่า โดยหนว่ยงานท่ีดแูลรับผิดชอบจะสุม่ประเมินการปฏิบตัิงาน และใช้ผลประเมิน
ประกอบการขึน้ทะเบียนผู้ผลติ/ผู้ รับจ้าง ตามเกณฑ์นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและพิจารณาการคงสภาพผู้ผลติ/ผู้ รับ
จ้างรายนัน้ๆ ในปีถดัไป โดยเฉพาะในสว่นการพฒันาและกอ่สร้างที่ประเมินด้านการปฏิบตัิการของผู้ รับเหมาราย
สปัดาห์โดยผู้จดัการโครงการ และสุม่ตรวจหน้างานโดยผู้บริหารระดบัสงูของสายงานเป็นระยะ ซึง่ประเมินทัง้ในสว่น
ความคืบหน้าโครงการและการปฏิบตัิการของคูค้่าตอ่ผู้ รับเหมาชว่ง ในด้านความเป็นธรรม ความปลอดภยั สทิธิ
มนษุยชน และผลกระทบเชิงลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน  

• ประเมินเฉพาะด้านโดยหนว่ยงานผู้ เช่ียวชาญภายนอก อาทิ ด้านความปลอดภยั ด้านการจราจร  ด้านผลกระทบเชิง
ลบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่ก าหนด เช่น ISO 9001 ISO 
14000 เป็นต้น 

• ก าหนดให้คู่ค้ามีการจดัท าแผนงานปฏิบตัิการแก้ไข หากมีการตรวจพบการละเลย ฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามแนวทาง

ด้านความยัง่ยืนที่ก าหนด  โดยเฉพาะในสว่นการพฒันาและก่อสร้างนัน้ ได้มีการก าหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจนหากคู่

ค้าละเลย หรือฝ่าฝืนตามแบบประเมินผลความปลอดภยัและกฎระเบียบ  

• มีการทบทวนทะเบียนและบัญชีคู่ค้าตามรอบที่ก าหนดในแต่ละส่วนงาน ตามนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการ

พิจารณาการคงสภาพคูค้่า 
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การบริหารความสมัพนัธ์และการพฒันาร่วมกบัคู่คา้ 

ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษบนเส้นทางสูก่ารเป็นผู้น าด้านอสงัหาริมทรัพย์ของ CPN นัน้ ผู้ เป็นก าลงัส าคญั
และที่เดินเคียงคูก่นัมา คือ คูค้่าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีร่วมกนัสร้างและพฒันาจนประสบส าเร็จและเจริญเติบโตไปพร้อม
กนั เมื่อ CPN มุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน การมีสว่นร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากคู่ค้าจึง
เป็นกระบวนการที่ CPN ให้ความส าคญัมาโดยตลอด ทัง้รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยในปี 2560 CPN ได้
จดัการประชุมคู่ค้าประจ าปีอย่างเป็นทางการ (Supplier Information Meeting) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเชิญคู่ค้าจ านวน 58 
บริษัท ในสว่นการพฒันาและก่อสร้างเข้าร่วมการประชุม และ CPN ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผา่นการท าแบบ
ประเมินความคิดเห็นในกรท างานร่วมกนัรายปี เพิ่มเติมจากการท าแบบประเมินรายโครงการ  รวมทัง้ในปีที่ผ่านมา ยงัได้
ริเร่ิมเชิญคู่ค้าที่มีประวตัิการด าเนินธุรกิจร่วมกนัมายาวนานกวา่ 10 ปีขึน้ไป พบปะผู้บริหารระดบัสงูของ CPN อยา่งไม่เป็น
ทางการแบบตวัตอ่ตวั (One-on-One meeting) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
พร้อมร่วมกันหารือเก่ียวกับการพฒันานวตักรรมทางการก่อสร้างร่วมกัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคู่ค้าในการให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานระหวา่งกนัตอ่ไป 

นอกจากนี ้การประชุมคู่ค้าประจ าปียังเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
สง่เสริมการพฒันาของคูค้่า โดยได้จดัสมัมนาให้ความรู้เชิงลกึด้านนวตักรรมในการออกแบบและก่อสร้าง และกฎหมายด้าน
แรงงานและสิทธิมนษุยชน และเน้นย า้ในเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจบนหลกับรรษัทภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CPN ตามจรรยาบรรณในการท างานร่วมกันกับคู่ค้า 7 (CPN Code of conduct for 
suppliers) และเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยผลประเมินความ
พงึพอใจตอ่การจดังานอยูท่ี่ร้อยละ 80 และประสงค์อยากให้บริษัทฯ จดังานเช่นนีอ้ีกในปีถดัไป 

ทัง้นีแ้นวทางในการสร้างความผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านัน้  CPN จะเน้นย า้ให้ด าเนินบนพืน้ฐานความ
โปร่งใส และเป็นธรรม ในปี 2560 CPN ได้เน้นย า้กบัคูค้่าในนโยบายการงดรับของขวญั ซึ่งมีการปรับกระบวนการภายในให้
เป็นรูปธรรม รวมทัง้การสื่อสารตอกย า้ไปยงัคู่ค้าให้ทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของ CPN ในเร่ืองดงักล่าวอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมถึงการขอความร่วมมือคู่ค้าในการด าเนินธุรกิจระหว่างกนัตามจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตัิของคู่
ค้าของ CPN รวมทัง้แจ้งช่องทางส าหรับแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ผ่านการสื่อสารและบูรณาการในกระบวนการท างาน
ระหวา่งกนัในแตล่ะขัน้ตอนให้ชดัเจนมากขึน้  

หนึง่ในความภมูิใจของ CPN คือ การพฒันาคูค้่าทางธุรกิจให้สามารถเติบโตและขยายผลการด าเนินงานทางธุรกิจ
ได้ทัง้ในระดบัชาติและระดบัภมูิภาค เคียงบ่าเคียงไหลไ่ปพร้อมกบัการเติบโตของ CPN โดยในการพฒันาคูค้่านัน้ CPN จะ
มุง่เน้นแนวทางการพฒันาใน 2 มิติ คือ  

(1) ในสว่นการพฒันาและก่อสร้างและการปฏิบตัิการรวมถงึการตลาดจะมุง่เน้นในการพฒันานวตักรรมร่วมกนั อาทิ  

1) ด้านการก่อสร้าง โดยเน้นนวตักรรมกระบวนการ 

- การก่อสร้างด้วยผนงัเบาและวสัดทุี่คงทนและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ทัง้ยงัสามารถน ามาโค้งงอ 
ดดัแปลงให้ออ่นช้อยตามการแบบตกแตง่ภายในท่ีก าหนด  

                                                 
7
 รายละเอียดเพ่ิมเติมใน www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การก ากบัดูแลกิจการทีดี่ / จรรยาบรรณ / จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัของคู่คา้   

http://www.cpn.co.th/src/upload/cg/cpn-code-conduct-th.pdf
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- น าเสาเข็มหมดุเหล็กแบบสกรู มาปรับใช้ในการเจาะเสาเข็มส าหรับงานป้ายหรืองานรัว้ชัว่คราว ซึ่ง
สามารถถอนออกไปใช้ในงานอื่นตอ่ไปได้ 

- น าเทคนิคการท ากระเบือ้งแบบพิกเซลมาปรับใช้ในงานปกูระเบือ้งด้านนอกอาคาร หรืองานฮาร์ดส
เคป นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยงัเป็นการใช้เศษกระเบือ้งให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยลด
ปริมาณกระเบือ้งที่จะต้องทิง้โดยสญูเปลา่ 

- การประยกุต์น าไม้ ไวนิล และสลงิมาใช้ในการท าฝ้าชัว่คราวกรณีปรับปรุงพืน้ท่ี แทนการใช้ผ้าดิบทัว่ๆ 
ไป ซึ่งสามารถปลดน าไปใช้ในพืน้ที่ปรับปรุงอื่นต่อไปได้ เป็นการลดวัสดุสิน้เปลือง และไม่ท าให้
ความรู้สกึของลกูค้าสะดดุในการเดินภายในโครงการท่ีมีทัง้พืน้ท่ีก่อสร้างและพืน้ท่ีที่ยงัเปิดให้บริการ 

2) ด้านงานระบบ เช่น การน าระบบบ าบดัน า้เสยี Deep shaft มาประยกุต์ใช้ในโครงการขยายที่มข้ีอจ ากดั
ด้านการขยายพืน้ท่ีในแนวราบ  

3) ด้านการบริหารศนูย์การค้า CPN ได้ร่วมกบัคู่ค้าในการพฒันาธุรกิจด้านระบบน า้รีไซเคิลในอาคารขนาด
ใหญ่  

4) ร่วมกบับริษัทด้านการจดัการเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ระบบเคร่ืองอตัโนมตัิ ในการน าระบบแนะน าที่จอดรถ 
หรือ Parking Guidance System มาใช้ในการบริหารที่จอดรถและงานจราจร  

5) ร่วมกบัออร์กาไนเซอร์ในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมทางการตลาดสมยัใหมใ่ห้ตอบโจทย์พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลีย่นไปอยา่งรวดเร็ว 

6) ร่วมกบัผู้ รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ในการพฒันาสร้างมาตรฐานในการให้บริการสูร่ะดบัสากล 8 
(2) ในส่วนการพฒันาคู่ค้าระดับท้องถ่ินนัน้ จะเน้นการน าระบบและกระบวนการคิดเพื่อประยุกต์ศิลปะหตัถกรรม

พืน้บ้านที่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัให้ทนัสมยั น ามาตกแต่งทัง้ภายนอกอาคารและตวัอาคารอย่างมีดีไซน์และ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ดงัเช่นการร่วมกบัคูค้่าระดบัท้องถ่ินผู้ เช่ียวชาญในด้านการผลติเซรามิค ประยกุต์ดไีซน์การ
ออกแบบสมยัใหม่ในการผลิตเซรามิคเฉพาะส าหรับการตกแต่งเสาอาคารในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง 
การร่วมกบัคู่ค้าระดบัท้องถ่ินในการจดัสรรการใช้ทรัพยากรในช่วงการก่อสร้างกลบัมาใช้ใหม่ ในโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย ที่น าทรายมาบดอัดเป็นงานชัน้รองพืน้ลานจอดรถและงานรองพืน้ทาง รอบ
โครงการ และน าเศษเสาเข็มที่เหลอืจากการตดักลบัมาใช้งานใหม ่โดยน ามาท าก าแพงกนัดิน ตอกรับป้ายโครงการ 
และตอกรับโครงสร้างพืน้ส านักงานบางส่วน หรือในการออกแบบและตกแต่งด้านหน้าอาคารของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ให้เป็นรูปดอกกล้วยไม้ โดยน าไม้ที่ฉลอุอกน ากลบัมาตกแตง่ซ า้ เป็นต้น  

ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยนืกับผู้มีส่วนได้เสีย: คู่ ค้า 
หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 

ตวัชีว้ดัด้าน 
ความยัง่ยืน 

• ก าหนดความสมัฤทธ์ิผลของแผนด าเนินงานจดัการคู่ค้าตาม
แนวทางการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียงเป็นตวัชีว้ัด
ระดบัแผนก 

• ในปี 2560 CPN ได้ด าเนินงานตามแผนจดัการคูค้่าตามแนว
ทางการบริหารความยัง่ยืนส าเร็จ ตามเป้าหมาย 

• ก าหนดสดัส่วนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในตัวชีว้ดัด้านการบริหาร
จั ด ก า ร คู่ ค้ า  แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล โด ย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน 

                                                 
8 ดงัรายละเอียดใน “การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในทกุจุดของการใหบ้ริการผูว้่าจ้างภายนอก” 
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หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
การบริหารจดัการ
หว่งโซอ่ปุทาน  
 

• คู่ค้าและผู้ รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านความ
ยัง่ยืน ทัง้มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคม จ านวน 136  
ราย 

• ไม่ มีอุบัติ เหตุ (ขัน้ รุนแรง) เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการในปี 2560  

• ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน การใช้
แรงงานผิดกฎหมาย หรือการก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชน
และสิ่งแวดล้อมในโครงการของ CPN ท่ีก่อสร้างและ
ปรับปรุงในปี 2560  

• มีจ านวนโครงการจดัซือ้ จดัจ้างผ่านระบบประมลูออนไลน์
จ านวน 133 งาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และ
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 31  
เม่ือเทียบกบัมลูคา่ต้นทนุก่อนการประมลู 

• ด าเนินการตามแผนทบทวนและประเมิน
ความเส่ียงของคู่ ค้ ารายปี  และก าหนด
มาตรการในการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม
กบัคูค้่ารายส าคญัท่ีต้องพึง่พากนัและกนั  

• พฒันาสร้างความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าเชิงลกึ โดย
การพฒันาช่องทางการรับฟังข้อคดิเหน็ ข้อ
ร้องเรียน และการส่ือสารนโยบายระหว่างกนั 

• เล่ือนการพฒันาแผนการพฒันาคูค้่าจากปี 
2560 มาพฒันาให้เป็นรูปธรรมในปี 2561  

 

4. การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน  
 

บริบทด้านความยั่งยนื 
ในทกุพืน้ท่ีที่ CPN ด าเนินธุรกิจนัน้ ล้วนเป็นท าเลและชมุชนท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตในแบบสงัคมเมืองและ

มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจศนูย์การค้า มีความพร้อมทัง้ในเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค ศกัยภาพใน
การจบัจ่ายใช้สอย และในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถ่ิน ดงันัน้ CPN และกลุ่มเซ็นทรัลจึงมีความมุ่งมัน่ที่จะ
พฒันาสงัคม ชุมชน และประเทศชาติให้มีความเป็นอยู่และผลกัดนัเศรษฐกิจในภาพรวมให้เติบโต ดงัเป้าหมายในการเป็น 
“ศนูย์กลางของชุมชน” บนพืน้ฐานของการด าเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และพฒันาชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึน้  ควบคูก่บัการสง่เสริมความภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
 
ดา้นการบริหารจดัการ 
CPN ก าหนดขอบเขตในการบริหารจัดการชุมชนออกเป็น 2 ระดบั คือ (1) ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 8-15 กิโลเมตร  
(2) ชุมชนในระดบัจงัหวดั โดยแบ่งการบริหารจดัการออกเป็น การลดผลกระทบต่อชุมชน และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
กบัชมุชน 

(1) การบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบตอ่ชุมชน 
1) ด้านการจราจร 
ช่วงก่อนและ
ระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ 

ในทุกโครงการที่พัฒนา CPN มีการหารือและประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมไปถึงการหารือกับตัวแทนภาคประชาสงัคมในระดับท้องถ่ินและระดับ
จงัหวดัในการวางแผนการเดินรถทัง้ระบบขนส่งสาธารณะ และยานพาหนะ
ส่วนตัว รวมไปถึงบริหารจัดการการจราจรด้านหน้าโครงการ เพื่อเตรียม
รับมือกับการจราจรที่เพิ่มขึน้เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ รวมถึงการส ารวจ
และหารือกบัตวัแทนชมุชนท่ีอาศยัในบริเวณที่ติดโครงการ เพื่อหาแนวทางใน
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การระบายการจราจรให้ชมุชนได้รับผลกระทบน้อยที่สดุ และในบางโครงการ
เป็นการหารือในการเปิดเส้นทางเป็นเส้นทางสาธารณะเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบัลกูค้าและชมุชนโดยตรงในการพึง่พาเส้นทางการสญัจรระหวา่ง
กนั 

ช่วงเปิดด าเนินการ
แล้ว 

CPN ก าหนดให้การอ านวยความสะดวกในการเดินทางของลกูค้าและชมุชน
ละแวกใกล้เคียงเป็นหนึ่งในแผนการด าเนินงานประจ าของฝ่ายปฏิบัติการ 
และก าหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้ทนัและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเดินทางสญัจรของผู้บริโภค โดยในปี 2560 มีการด าเนินการ
ดงัที่น าเสนอ  

2) ด้านสิง่แวดล้อม 
ช่วงก่อนและ
ระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ 

นอกเหนือจากการจัดทีมงานชุมชนสมัพนัธ์ท าหน้าที่ดแูลและรับผิดชอบใน
เร่ืองผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชมุชนในละแวกใกล้เคียงโครงการตลอด
การด าเนินงานก่อสร้างโครงการแล้วนัน้ CPN ยังมีการจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อศึกษาและ
คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้เชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนา
โครงการ และด า เนินการป้องกันและแก้ไข  โดยในปี  2560 CPN ได้
ด าเนินการร่วมกบักรมชลประทาน ในการส ารวจผลกระทบต่อการระบายน า้
ของชุมชน ที่โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อลด
ผลกระทบด้านน า้ท่วมและน า้เสียในภาพรวม อนึง่ ในปี 2560 CPN ไม่มีการ
ด าเนินการใดที่สร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

ช่วงเปิดด าเนินการ
แล้ว 

CPN น ามาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในการด าเนินการดแูลสิ่งแวดล้อมของ
โครงการและชมุชนโดยรอบ โดยเฉพาะผลกระทบจากขยะและน า้เสยี โดยใน
ปี 2560 CPN ได้ด าเนินโครงการเซ็นทรัลกรีน (Central Green Project) 
ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนละแวกใกล้เคียงในการ
ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน โดยมุ่งเน้นในด้านการดแูลรักษาคู
คลอง การจดัการขยะ และเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวให้กบัชมุชน  

(2) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน 
CPN แบง่การสร้างสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชนออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 

1) การสร้างสิ่งปลกูสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ อนัมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึน้
ให้กับชุมชน อาทิ ด้านคมนาคม เช่น การก่อสร้างสะพานกลบัรถ สะพานลอย สะพานทางเช่ือม
ขนสง่สาธารณะ และเกาะกลางถนน เป็นต้น ด้านสขุอนามยั เช่น สถานีอนามยัชมุชน เป็นต้น โดย
ในปี 2560 CPN โดยศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัล
มารีนา ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการเตรียมการก่อสร้างจุดพกัส าหรับผู้ที่ป่ันจักรยานในพืน้ที่ป่าสิริ
เจริญวรรษ จงัหวดัชลบรีุ เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัส าหรับผู้ ใช้บริการ และเป็น
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การปลกูจิตส านึกที่ดีในการรักษ์ผืนป่า นอกจากนัน้ ยงัร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลในการก่อสร้างห้องน า้
ต้นแบบที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามหลักการอารยสถาปัตย์ (Universal Design) 
ส าหรับทกุเพศ ทกุวยั รวมทัง้ผู้พิการและผู้สงูอาย ุให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยติดตัง้ ณ สวนลมุพินี 
เพื่อเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน  

2) การสนบัสนนุในรูปแบบที่ไมใ่ช่ตวัเงิน โดยการจดัสรรพืน้ท่ีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือในราคาลดพิเศษ
กบัหน่วยงานราชการ สถานศกึษา หน่วยงานภาคประชาสงัคม และหน่วยงานท่ีไม่หวงัผลก าไร ใน
การจดัแสดงนิทรรศการ การจดัตัง้พืน้ท่ีพิเศษเพื่อให้บริการประชาชน รวมทัง้การตัง้กลอ่งรับบริจาค 
เป็นต้น โดยโครงการที่ท าต่อเนื่องทกุปีตัง้แต่ปี 2557 คือ การร่วมกบักลุม่เซ็นทรัล สภากาชาดไทย
และกาชาดภาค / จังหวดั เปิดพืน้ที่เพื่อรับบริจาคโลหิต โดยในปี 2560 ก าหนดการด าเนินงานรับ
บริจาคภายใต้โครงการ “กลุม่เซ็นทรัล ขอเชิญชวน ท าความดี  บริจาคโลหิต น้อมจิตร าลกึ ส านกึใน
พระมหากรุณาธิคณุ ถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช " 
โดยเปิดรับบริจาคทัง้สิน้จ านวน 85 ครัง้ ได้โลหิตจ านวน 3.34 ล้าน ซี.ซี.         

3) การบริจาคให้กับชุมชน องค์กรการกุศล หน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเก่ียวเนื่องกับชุมชนที่ 
CPN ด าเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการบริจาคเพื่อ
การศกึษา โดยในปี 2560 CPN ได้บริจาคให้กบัมลูนิธิต่างๆ เช่น มลูนิธิสายใจไทย มลูนิธิชยัพฒันา 
มลูนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ มลูนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กองทนุเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภยั ส านกันายกรัฐมนตรี มลูนิธิเพื่อสิง่แวดล้อม มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ เป็นต้นเป็นจ านวน
เงิน 32.42 ล้านบาท นอกจากนีเ้นื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา CPN ร่วมกับกลุ่ม
เซ็นทรัลมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยจ านวน 10,200 ครัวเรือน / ถุง ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร ร้อยเอ็ด อบุลราชธานี อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ภาค
กลางและตะวนัตก ได้แก่ สพุรรณบุรี อยุธยา เพชรบุรี และภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา รวมเป็นงบประมาณทัง้สิน้ 8.2 ล้านบาท  

4) การจดักิจกรรม CPN อาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ CPN สนบัสนนุค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้พนกังาน 
ใช้เวลาในชั่วโมงการท างานในการท ากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น (1) ด้านสขุภาพและความ
ปลอดภยั เช่น การสอนดบัเพลิง การบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศให้กบัหน่วยงานรัฐ (2) ด้านการ
พฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม เช่น การปลกูป่า การท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) การ
ขดุลอกคคูลอง และ (3) ด้านการศึกษา เช่น โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย โดยในปี 2560 
CPN มีการจดักิจกรรมอาสาทัง้สิน้ 54 กิจกรรม โดยมีจ านวนพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้  1,774 
คน (นบัเฉพาะข้อมูลที่มีการรวบรวมและนบัซ า้คน) เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 200 เนื่องมาจาก
การปรับรูปแบบกิจกรรมให้พนกังานและชมุชนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึน้  

ดา้นการสร้างความผูกพนั 

CPN มีเจตนารมณ์ตัง้มัน่ที่จะเป็นสว่นหนึ่งของชุมชนและสร้างความภาคภมูิใจให้กบัชุมชน อีกทัง้เห็นคณุค่าและ
ยกยอ่งในเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประเพณีท้องถ่ินในทกุพืน้ท่ีที่ได้มีโอกาสด าเนินธุรกิจ ดงันัน้จึงก าหนดให้การผสมผสาน
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท้องถ่ินเป็นหนึง่ในแนวทางการด าเนินงานในสว่นการพฒันาโครงการ เช่น การตกแตง่ด้านหน้าตวั
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อาคาร และการตกแต่งภายใน และในส่วนการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนท้องถ่ิน 
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวของจงัหวดั และสร้างรายได้ให้กบัชุมชนในทางอ้อม  

ในปี 2560 CPN ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพืน้บ้านเร่ืองต านาน “กลีบดอกสะเลเต (ภาษาถ่ิน) หรือ ดอก
มหาหงส”์ จึงน ามาประยกุต์ในการออกแบบตวัอาคารภายนอกของโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา โดยใช้
โทนสีขาวตัดสีส้มเฉดชมพู ส่วนการตกแต่งภายในโครงการจะแตกต่างกันในแต่ละชัน้ตามแนวคิด สีสันแห่งชีวิต ใน
บรรยากาศสสีนั 5 ฤดกูาล โดยตกแตง่ฤดลูะชัน้ ทัง้หมด 5 ชัน้รวมชัน้ใต้ดิน ในสว่นโครงการเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ซึง่อยูใ่น
พืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่เป็นจงัหวดัชายทะเล คนในท้องถ่ินประกอบอาชีพประมงทะเล CPN จึงได้น าแนวคิด 
"เรือมหานาวา" มาประยกุต์ในการออกแบบตวัอาคารโดยให้มีรูปทรงคล้ายเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ และสร้างสรรโซนของ
ฝาก “สามสมทุร” เพื่อสง่เสริมการจ าหนา่ยของฝากของดีประจ าจงัหวดั  

ในส่วนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของจังหวัดนั น้ ในปี 2560 CPN ได้
วางเป้าหมายในการจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อมุ่งสูก่ารพฒันาศนูย์การค้าของ CPN ให้เป็นศนูย์กลางการใช้ชีวิต และ
ศนูย์กลางของชมุชน โดยแบง่กรอบการจดักิจกรรมทางการตลาดออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่  

1) ศนูย์กลางของเมือง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกบัทางหน่วยงานภาครัฐและประชาสงัคม โดยเฉพาะโครงการสาน
พลงัประชารัฐ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลษัณ์ของเมือง  

2) จดุหมายของไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกบัทกุภาคสว่น ในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถมอบ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม ่ล า้และทนัสมยั ตรงกบัรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในพืน้ท่ีที่สดุ เพื่อให้ชมุชนได้สมัผสักบั
ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีที่สดุในทกุภมูิภาคของประเทศ  

3) ศนูย์กลางธุรกิจท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกบัหน่วยงานและสถาบนัทางการค้าทัง้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนในการสนับสนุนผู้ ประกอบการท้องถ่ิน และผู้ ประกอบการรายย่อย เพื่อผลักดันและ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั และขบัเคลือ่นประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดโลกอยา่งยัง่ยืน  อาทิ  

 งาน “SMEs Fest ชม ชิม ช้อป” งานแสดงและจดัจ าหนา่ยสนิค้าของดีเอสเอ็มอีท้องถ่ินทัว่ทกุภมูิภาคไทย 
ภายใต้โครงการประชารัฐผสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน โดยความร่วมมือระหว่าง CPN 
ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) และหอการค้าไทย ในการจดัหาโอกาสและ
ช่องทางจดัจ าหนา่ย สนบัสนนุผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท้องถ่ินหน้าใหมก่วา่ 3,300 ราย ให้ได้มีโอกาสเข้าสู่
ช่องทางค้าปลีกสมยัใหม่ พบปะผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการขายโดยจดักิจกรรมหมนุเวียนไปยงัพืน้ที่ใน
โครงการของ CPN ทั่วประเทศ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัล
พลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ และมีการจบัคู่ทาง
ธุรกิจกบัทางบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลร่วม 777 ราย ภายหลงัการจดังานสามารถสร้างมลูค่าทางการค้ากว่า 
130 ล้านบาท 

 งาน “สินค้าชุมชนของเรา” งานแสดงและจดัจ าหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรทัว่ทุกภูมิภาคไทย 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง CPN กลุม่เซ็นทรัล และกระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดพืน้ที่ในการจ าหน่าย
สนิค้าของดี มีคณุภาพ ปลอดสารพิษ และเป็นสนิค้าหายาก รวมไปถึงสนิค้าสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์จ านวน
กวา่ 100 รายการ จาก 55 ชมุชน โดยจดักิจกรรมจ าหนา่ยสนิค้าดงักลา่วหมนุเวียนไปยงัพืน้ท่ีในโครงการ
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ของ CPN ที่ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค จ านวน 4 แหง่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์  เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  

 
ตัวอย่างกิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่จัด
ขึน้ในปี 2560  

ศนูย์กลางของ
เมือง 

• งานโครงการหลวง ท่ีเซน็ทรัลเวลิด์ 

• ศลิปวฒันธรรม เกาะเกร็ด วถีิชีวติสายน า้ ท่ีเซ็นทรัลพลาซา เวส์เกต 

• คงิออฟทเุรียน  ท่ีเซน็ทรัลพลาซา เวส์เกต 

• เดอะเบสออฟนนทบรีุ ท่ีเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 

• มหศัจรรย์สวนขวดแก้วขนาดใหญ่ ท่ีเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 

• มิราเคลิออฟแคนเดลิ-มหศัจรรย์นาคราช ที่เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี 

• ย้อนอดีตตลาดโบราณ 859 ปี นครศรีธรรมราช (Nakorn Si Old Town) ท่ี
เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 

64 

จดุหมายของ
ไลฟ์สไตล์ 

• งานสงกรานต์เฟสติวลั  

• ไทยแลนด์สมายแจ็ส  

• ไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป 

• กรุงเทพธารา 

• เพ็ทเอ็กซ์โปแชมเปีย้นชิฟ  

• แบดมินตนัอคาเดมีแชมเปีย้นชิพ 

• งานวิง่และป่ันเพ่ือโครงการบ้านพิงพกั (Run&Ride for Pink Pak)  

47 

ศนูย์กลางธุรกิจ
ท้องถิ่น 

• SMEs Fest ชม ชิม ช้อป 

• สินค้าชมุชนของเรา 

• โอทอ็ปซติี ้

• เซน็ทรัลกรุ๊ปฟาร์มเมอร์มาร์เกต 

• จีไอมาร์เก็ต *GI: Geographical Indication” 

35 

 
ดา้นการพฒันา 

นบัเป็นเวลากวา่ 3 ทศวรรษ ท่ี CPN ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัล มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ และพนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกนัพฒันา
และสร้างความเข็มแข็งให้กบัชุมชน โดยมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการภายใน และแนวทางในการพฒันาชุมชนให้ตรง
กบัความต้องการพืน้ฐาน ความถนดั ความเช่ียวชาญ และศกัยภาพของชุมชน สอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่ม
เซ็นทรัลควบคู่กนัไป ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน และการกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน โดยจ าแนกกรอบในการพฒันา
ชมุชนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
โดยมุง่หวงัในการสร้างเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ินให้สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งมัน่คง และเข้มแข็งภายใต้ “โครงการ
สนิค้าชุมชนของเรา” ซึง่พฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 โดยการน าองค์ความรู้ด้านค้าปลีกที่กลุม่
เซ็นทรัลเช่ียวชาญมากว่า 70 ปี มาถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาศกัยภาพของชุมชน จากกลุ่มเกษตรกรให้
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เติบโตไปสูธุ่รกิจเอสเอ็มอี จวบจนสามารถจ าหน่ายและสง่ออกผลผลิตได้ตามล าดบั โดยกระบวนการด าเนินงาน
ของโครงการ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิภาคของประชารัฐ ประกอบด้วยการ
พฒันา 3 ด้าน ได้แก่ 

1) พฒันาคน-แนะน าการคดัสรรสินค้า สง่เสริมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การออกแบบสินค้า 
และการจดัท าบญัชี  

2) พฒันาผลติภณัฑ์-สนบัสนนุงบประมาณในการก่อสร้างสิง่ปลกูสร้าง  
3) พฒันาชมุชน-เมื่อสนิค้าชมุชนถกูน ามาจ าหนา่ย แปรรูป หรือจดักิจกรรมทางการตลาด ผา่นบริษัทในเครือ

ของกลุม่เซ็นทรัลจะสง่ผลให้ชมุชนมีรายได้อีกทัง้ยงัสง่ตอ่ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลอืชมุชนอื่นๆ ผลกัดนัให้
เศรษฐกิจท้องถ่ินเข็มแข็งในภาพรวม  

โดยในปี 2560 การด าเนินงานภายใต้โครงการเซ็นทรัลอาสาพฒันาชมุชน ได้สนบัสนนุการสร้างอาคารคดับรรจผุกั 
สหกรณ์ผลิตผกัน า้ดุกใต้จ ากัด ต.ปากดุก อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งสร้างขึน้ตามมาตรฐานของผกัปลอดภัย 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน GMP ด้วยเงินสนบัสนนุงบประมาณ 2 ล้านบาท และเปิดช่องทางการจ าหนา่ยและการท า
ตลาดผ่านบริษัทในเครือ สง่ผลให้ยอดการขายผกัของชุมชนเพิ่มสงูขึน้จากก่อนเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 135 
สร้างรายได้ให้กับท้องถ่ินเป็นเงิน 25 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 156 
ครัวเรือน ในพืน้ท่ี 4 อ าเภอในจงัหวดัเพชรบรูณ์  อนึง่ นบัถึงปัจจบุนั การด าเนินงานภายใต้โครงการ “สนิค้าชุมชน
ของเรา” ครอบคลุมชุมชนทัง้สิน้ 123 ชุมชน ใน 49 จังหวัดทั่วประเทศไทย มีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 
1,508 รายการ ทัง้ยงัสร้างรายได้คืนกลบัสูช่มุชนไปแล้วรวมกวา่ 637 ล้านบาท  

 

 
 

นอกจากนี ้CPN และกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกันสนบัสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ตัง้ช่ือตามสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication: GI) หรือเกษตรกรจีไอ GI ที่ดีมีคณุภาพจ านวนกวา่ 30 รายการ อาทิ ข้าวหอมมะลทิุง่
กุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ข้าวแต๋นล าปาง และข้าวสงัข์หยดเมืองพัทลงุ เป็นต้น โดยเพิ่มมูลค่า
ให้กบัสินค้า เช่นการแปรรูปผลิตภณัฑ์  การจดักิจกรรมทางการตลาด และเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผ่านบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นการผลกัดนัเกษตรกรโดยตรงอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นรูปธรรม จน CPN และกลุ่มเซ็นทรัลได้รับรางวัล “ทูตจีไอแห่งเอเซีย” (Asian GI 
Ambassador Awards) จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นการยืนยนัความมุง่มัน่และตัง้ใจจริง
ดงักลา่ว 
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(2) การพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งหวงัในการพฒันาการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน และกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสให้ได้รับ

การศึกษาอย่างทัว่ถึง และมีคณุภาพที่ดี ทัง้ในด้านสถานที่ วสัดอุุปกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้  รวมถึง

การพฒันาคณุภาพ ทกัษะและแนวคิดของคณุครู และปลกูฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กบันกัเรียน โดยในปี 2560 

CPN และกลุม่เซ็นทรัลได้ด าเนินการภายใต้ “โครงการเซ็นทรัลมุง่มัน่พฒันาการศกึษา และ CPN เพาะกล้าปัญญา

ไทย” ให้กบัโรงเรียน 8 แหง่ ใน 6 จงัหวดั ดงัตอ่ไปนี ้

1) โรงเรียนชลประทานเขื่อนแมก่วง (จิราธิวฒัน์อปุถมัภ์) อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
2) โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
3) โรงเรียนบ้านนาทรายน า้รอด อ.พิบลูย์รักษ์ จ.อดุรธานี 
4) โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวนั (จิราธิวฒัน์อปุถมัภ์) อ.เมือง จ.นครราชสมีา  
5) โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
6) ศนูย์การเรียน ตชด.บ้านจะน ูอ.เมือง จ.เชียงราย (อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง)  
7) โรงเรียนบ้านนาสะอุ้ง อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง)  
8) โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง (อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง)  
 

กิจกรรมการพฒันาด้านการศกึษา ประกอบด้วย การปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงอาหาร ครัวอนามยั ห้องสขุา สนาม
เด็กเล่น แปลงปลกูผักเพื่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมลกัษณะนิสยัที่ดีให้กับนกัเรียน อาทิ การคดัแยกขยะ การปลกูผกั การเพิ่มมลูค่าจากขยะ 
การจดักิจกรรมตลาดนดัศนูย์บาท และการดบัเพลงิเบือ้งต้น เป็นต้น   

 
นอกจากนี ้CPN โดยพนักงาน CPN อาสา และกลุ่มเซ็นทรัล ยังได้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้าน
การศึกษา เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้กบัโรงเรียนประชารัฐใน 6 จงัหวดัภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัระนอง พงังา 
กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 62 โรงเรียน ครอบคลมุพืน้ที่จ านวน 
209 หมูบ้่าน และมีครูและนกัเรียนจ านวนกว่า 15,000 คน เข้าร่วมโครงการ  โดยแบง่แนวทางการพฒันาออกเป็น 
2 สว่น คือ 1) การพฒันาครูผ่านการอบรมเชิงปฏิบตัิการ และ 2) การสร้างโครงการที่สอดคล้องจากการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการผา่นงบประมาณสนบัสนนุ  ตวัอยา่งการด าเนินงานในช่วงปี 2560 ได้แก่  

1) โครงการสร้างตวัแทนหุ้นส่วนโรงเรียน หรือ School Agent Program โดยเปิดรับสมัคร “เซ็นทรัล
อาสา” ท าหน้าที่ร่วมกบัโรงเรียนประชารัฐ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มีความยัง่ยืน มีการอบรม
ก่อนการลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมูล และท าความเข้าใจกับผู้อ านวยการ ครู และนกัเรียน  เพื่อให้รู้จัก
ชุมชน รู้จกัอาชีพในชุมชน และรับทราบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อน ามาพฒันาต่อยอด
ร่วมกนั 

2) โครงการอบรมและพัฒนาครู หรือ Teacher Development Program เป็นการอบรมเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพครูใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ภาษาองักฤษ (2) การบูรณาการวิชา STEM (3) การท าสื่อการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การอบรมครูเพื่อพฒันาเทคนิคการเรียนการสอนด้าน
คณุธรรมจริยธรรม และ (5) การอบรมเพื่อพฒันาโรงเรียนให้เป็นสถานศกึษาพอเพียง   



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

10-28 
 

3) โครงการเปลีย่นแปลงห้องเรียนสูก่ารเป็นห้องเรียนภาษาองักฤษ ห้องเรียนพอเพียง และห้องเรียน
คณุธรรม โดยมีนกัเรียน ครู และปราชญ์ชมุชนเป็นแกนน าในการเปลีย่นแปลง  

 
(3) การมอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส 

CPN ด าเนินธุรกิจโดยเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชน ให้โอกาสและความเทา่เทียมทางสงัคมกบัผู้ ด้อยโอกาสในด้านตา่งๆ 
อาทิ (1) การเข้าถึงการศึกษา โดยติดตัง้ดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลภายใต้โครงการเพาะกล้าปัญญาไทยเพื่อ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ านวน 87 แห่งทัว่ประเทศ (2) การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพโดยสจุริต
แก่ผู้พิการ โดยการจดัสรรพืน้ที่พิเศษฟรีให้กบัผู้พิการได้จ าหนา่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถกูต้องตามกฎหมายในพืน้ที่
ที่เห็นชอบบนประโยชน์ของผู้พิการเป็นท่ีตัง้ โดยในปี 2560 มีผู้พิการจ านวน 45 ราย เข้าร่วมโครงการจดัสรรพืน้ท่ีพิเศษ
ดังกล่าว ในโครงการศูนย์การค้าของ CPN จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ต่อพนักงานทัง้หมด 
นอกจากนัน้ CPN และกลุ่มเซ็นทรัลได้สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ หรือ Central C.A.R.E for 
Disability มอบเงินสนบัสนนุแก่คนพิการให้สามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยสนบัสนนุทัง้หมด 8 โครงการใน 
7 จงัหวดั รวมคนพิการทัง้หมดภายใต้โครงการดงักลา่วจ านวน 195 ราย 

 
ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยนืกับผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน 

ตัวชีว้ัดด้าน 
ความยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 

ตวัชีว้ดัด้าน 
ความยัง่ยืน 

• ก าหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนด าเนินงานการแสดง
ความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชนเป็นตัวชีว้ัดระดับ
แผนกและติดตามผลโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

• ในปี 2560 CPN ด าเนินงานตามแผนการแสดงความ
รับผิดชอบและพฒันาชุมชน ครบร้อยละ 100 (ทัง้นีร้วม
โครงการเซน็ทรัลกรีนในหมวดสิ่งแวดล้อม)  

•  ก าหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนงาน
การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating 
Shared Value) เป็นตัวชีว้ดัระดับองค์กร 
โด ยตั ้ง เป้ าหม ายชั่ ว โม งอ าส าขอ ง
พนกังานจ านวน 5,000 ชัว่โมง 

การแสดงความ
รับผิดชอบ 
และพฒันาชมุชน  
(Community 
engagement) 

• จัดกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้
ชีวิต และศนูย์กลางของชมุชน รวมทัง้สิน้ 146 กิจกรรม 
แบ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางศูนย์กลางของเมืองร้อย
ละ  44 จุ ดหมายของไล ฟ์ ส ไต ล์ ร้อยละ  32 แล ะ 
ศนูย์กลางธุรกิจท้องถิ่นร้อยละ 24   

• สนบัสนนุพืน้ท่ีให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายเป็นงบประมาณกวา่ 143 ล้านบาท 

• สนับสนุนก าลังคน และงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ CPN อาสา และโครงการสร้างคณุค่าร่วมกับ
ชมุชนรวม 5 ล้านบาท (รวมยอดเงินสนบัสนนุโครงการ
เพาะกล้าปัญญาไทยเพ่ือสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน) และนับจ านวนชั่วโมงอาสาได้ทัง้หมด 

•  เพิ่มจ านวนกิจกรรมทางการตลาดสู่การ
เป็ นศูน ย์ กลางขอ งการใช้ ชี วิต แล ะ
ศูนย์กลางของชุมชนขึน้ร้อยละ 8 เทียบ
กบัปีท่ีแล้ว 

•  ด าเนินงานตามแผนงานสร้างวฒันธรรม
อาสาในองค์กรแบบสองทาง คือ ก าหนด
จากองค์กรและน าเสนอโดยพนกังาน  

•  สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาผ่าน
โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย และ
โครงการสานพลังประชารัฐ โดยเน้นใน
ชมุชนท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่ 
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ตัวชีว้ัดด้าน 
ความยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 

4,500 ชัว่โมง (นบัซ า้คน) 

• สนับสนุนและร่วมกับกลุ่ม เซ็นทรัลในการด าเนิน
โครงการเพ่ือสังคมในนาม “เซ็นทรัล ท า” รวมเป็นเงิน 
18.6 ล้านบาท และด าเนินงานภายใต้โครงการสาน
พลังประชารัฐ (นับเฉพาะในด้านการศึกษา) เป็น
งบประมาณ 15.8 ล้านบาท (ค านวณยอดรวมของทัง้
กลุ่มเซ็นทรัล)บริจาคเพ่ือการกุศลผ่านมลูนิธิต่างๆ รวม
เป็นเงิน 32.4 ล้านบาท 

 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 
บริบทความยั่งยนื  

CPN ตระหนกัถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ไมเ่พียงแตส่ง่ผลกระทบ
ที่รุนแรงตอ่การด าเนินธุรกิจในการวางแผนก่อสร้างอาคารในทางกายภาพเทา่นัน้  แตย่งัสง่ผลกระทบทางอ้อมตอ่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม แผน่ดินไหว ท าให้ธุรกิจต้องหยดุชะงกัหรือลกูค้าไม่สามารถเดินทางมา
ใช้บริการที่ศูนย์การค้าได้ ทัง้นี ้CPN ได้ระบคุวามเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดงักล่าวเป็นหนึ่งในประเด็น
ด้านความยั่งยืนขององค์กร และก าหนดแผนป้องกันความเสี่ยง และแผนการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการใช้ทรัพยากร 
โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าและน า้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรู้คณุค่าและคุ้มค่าที่สดุ และมุ่งมัน่ที่จะใช้ทรัพยากรทางเลือกที่
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมในภาพรวม 
ดา้นการบริหารจดัการ 

CPN ด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 9  โดยมีการประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการของเสยี เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุอยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน 
โดยมุง่เน้นแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) น ามาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้ เช่น มาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลงังาน (ISO 50001) และหลกัเกณฑ์การ
ประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังาน และ ASEAN Energy Award ในระดบัอาเซียน เป็นต้น 

2) ลดการใช้พลังงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ (ก) ใช้เทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ข) บริหารจัด
การพลงังานด้วนกระบวนการและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ (ค) จดัการองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บคุลากรให้ประหยดัพลงังานและสาธารณปูโภค ผา่นการอบรม และให้ความรู้ รวมไปถึงการปลกูฝังคา่นิยมในการ
ใช้พลงังาน และสิง่แวดล้อมอยา่งรู้คณุคา่ 

                                                 
9
 รายละเอียดใน www.cpn.co.th / การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การจดัการทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม     

http://www.cpn.co.th/sustainability.aspx?menu=Resource_Management
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3) ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) ผา่นมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน  
4) เพิ่มการใช้พลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ 
5) เพิ่มแนวทางในการใช้น า้ทางเลอืก เช่น น า้ฝน และการน าน า้กลบัมาใช้ซ า้ 
6) ลดการก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2560 สดัสว่นค่าใช้จ่ายการใช้พลงังานไฟฟ้ารวมใช้โดย CPN และร้านค้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคทัง้หมด หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของค่าใช้จ่ายองค์กรทัง้หมด 10 โดยร้อยละ 53  ของการใช้พลงังานไฟฟ้า
ดงักลา่วเป็นการใช้โดยร้านค้าหรือผู้ เช่า โดย CPN ได้น าเทคนิคและมาตรการอนรัุกษ์พลงังานมาประยกุต์ใช้ในศนูย์การค้า
รวม 28 แห่ง คิดเป็นมลูค่าการลงทนุกว่า 190 ล้านบาท สง่ผลให้การใช้พลงังานไฟฟ้า (เฉพาะในสว่นการใช้พลงังานของ 
CPN ไม่รวมร้านค้าเช่า) ค านวณจากค่าดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ (Specific Energy Consumption: 
SEC) มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2  เมื่อเทียบกบัปี 2559 หรือที่ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกบัปี 2558 (ปีฐาน) โดยมาตรการ
หลกั รวมทัง้กระบวนการและการพฒันาที่น ามาใช้ ได้แก่ 

1) การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นระบบหลอดไฟแอลอีดี โดยท าการปรับเปลี่ยนในโครงการที่เปิด
ด าเนินการแล้วจ านวน 24 แห่ง และใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทัง้หมดของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั  

2) ด าเนินการประเมินความส าเร็จจากการติดตัง้ระบบการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) 
บนหลงัคาอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี พบว่า ปริมาณพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิคย์ที่ได้คิด
เป็นร้อยละ 13 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉพาะของ CPN (ไมร่วมร้านค้า) จึงได้ด าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ใน
การติดตัง้ระบบดงักลา่วเพิ่มเติม ผลการศึกษาได้แบ่งแผนงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสัน้ 1-2 ปี ติดตัง้ใน 6 
โครงการ และระยะยาว 5-10 ปี ให้ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางที่เหมาะกับ
โครงสร้างทางกายภาพของอาคาร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่ตัง้เพื่อติดตัง้เพิ่มเติม  โดยในปี 2560 
CPN สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จากการติดตัง้ระบบโซลาร์เซลล์บนหลงัคาโครงการ
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี ได้เป็นจ านวน 899 เมกะวตัต์-ชัว่โมง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดเฉพาะของ CPN (ไมร่วมร้านค้าเช่า)  

3) น าเทคนิคการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมตัิใช้ในเคร่ืองท าความเย็น มาใช้ในการดูดอดัสารท าความ
เย็นตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึน้จริงเพื่อประหยดัพลงังาน โดยติดตัง้ในโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพฃาซา เวสต์
เกท ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต  

4) พฒันาพนกังานในด้านการอนุรักษ์พลงังาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการอบรม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสื่อสารวันพลังงาน (Energy Day) เป็นประจ าทุกปี ในทุกโครงการและการประกวดด้านการอนุรักษ์
พลงังานผา่นโครงการดรีมทีม ทัง้นีใ้นปี 2560 มีการอบรมด้านการอนรัุกษ์พลงังานและการจดัการสิง่แวดล้อม โดย
วิทยากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้สิน้ 20 หลกัสตูร จ านวน 38 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 647 คน (นบัซ า้
คน) และในสว่นโครงการดรีมทีมนัน้ มีจ านวนโครงการด้านการอนรัุกษ์พลงังานเข้าร่วมการประกวดด้วยทัง้หมด 7 

                                                 
10
 รายละเอียดเพ่ิมเติมใน หมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 หมวดค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
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โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการท่ีน าเสนอทัง้หมด และประเมินผลการลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานลงได้กวา่ 
2 ล้านบาทตอ่ปี (ค านวณเฉพาะโครงการท่ีเข้ารอบสดุท้าย)  

หนึง่ในเคร่ืองมือที่ CPN ใช้ในการประเมินประสทิธิผลจากการน ามาตรการอนรัุกษ์พลงังานมาปรับใช้ คือ การเข้า
ร่วมประเมินเพื่อขอรับรางวลัด้านการอนรัุกษ์พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน หรือ Thailand Energy Awards จาก
กระทรวงพลงังานเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2560 CPN ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลงังานและการพัฒนาพลงังาน
ทดแทน จ านวน 3 รางวลั ได้แก่ รางวลัประเภทอาคารควบคมุดีเดน่  ให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  และ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ และรางวลัประเภทผู้บริหารอาคารควบคมุ ให้แก่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  
สง่ผลให้ปัจจุบนัมีโครงการศนูย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN ที่ได้รับรางวลัดงักลา่วจ านวนทัง้หมด  19 แห่ง หรือคิด
เป็นร้อยละ 59  ของจ านวนโครงการที่เปิดให้บริการทัง้หมด ณ ปีปัจจุบนั นอกจากนี ้ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์
ธาน ียงัได้รับรางวลัรองชนะเลศิอาคารอนรัุกษ์พลงังานในระดบัอาเซียน (ASEAN Energy Awards) อีกด้วย 
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หมายเหต:ุ  
• การใชพ้ลงังานภายในศูนย์การคา้ ประกอบดว้ย 2 สว่นหลกัคือ (1) การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ ของ CPN  และ (2) การใชไ้ฟฟ้าของ CPN และ

ร้านค้าเช่า ซ่ึงหมายรวมถึงการซ้ือพลงังาน และพลงังานทดแทน โดยในปี 2560 CPN ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไดท้ัง้ส้ิน 899    เมกะ
วตัต์-ชัว่โมง  อน่ึง ปริมาณการใชพ้ลงังานทัง้หมดทีแ่สดงในตารางข้างตน้  แสดงเฉพาะปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเทา่นัน้ 

• การรายงานปริมาณการใชพ้ลงังานมีค่าแตกต่างจากการรายงานนปี 2559 เนือ่งจากเพ่ิมเติมข้อมูลการรายงานของทกุโครงการทีด่ าเนินการในปี 
2560 และรวมข้อมูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของส านกังานออฟฟิศ 

• การค านวณดชันีการใช้พลงังานต่อหน่ึงหน่วยพื้นที่ ค านวณเฉพาะโครงการที่เปิดบริการเต็มปีปฎิทินนัน้ๆ เท่านัน้ และมีการเพ่ิมเติมข้อมูล
ส านกังานในการค านวณ สง่ผลใหข้้อมูลการรายงานแตกต่างจากการรายงานเมื่อปี 2560 

• ตัง้แต่ปี 2559 CPN ไดป้รับเปล่ียนวิธีการค านวณดชันีการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหนว่ยพื้นทีต่ามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตาม GRI Guideline for 
Real Estate Section โดยใชเ้ฉพาะพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมในการค านวณ (Net Leasable Area) 

• ดชันีการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหนว่ยพื้นทีใ่นปี 2559 มีค่าเพ่ิมข้ึน เนือ่งมาจากการเปิดด าเนินการเต็มปีปฏิทินของ 4 โครงการใหม่ซ่ึงมีรูปแบบการใช้
พลงังานไฟฟ้ามากกว่าปกติในช่วงเปิดท าการ และการเปล่ียนระบบท าความเย็นในโครงการเซ็นทรัลมารีนา 

 

การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

CPN ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO 
หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ
ด าเนินงานขององค์กร อนัน าไปสูก่ารบริหารจัดการเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ( ISO 14064-1) โดยในปี 2560 
CPN ได้ขอรับรองการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(www.tgo.or.th) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2) อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
และ 3) ส านกังานใหญ่ของ CPN สง่ผลให้ปัจจบุนั CPN ได้ด าเนินการขอรับรองการจดัท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรแล้ว
ทัง้สิน้ 11 แหง่ นอกจากนัน้ CPN ได้ขยายผลแนวทางการจดัท ารายงานดงักลา่วไปยงัโครงการทัง้หมดของ CPN จ านวน 34 
โครงการ (รวมดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ และส านกังานใหญ่) ตามแผนงานในการจดัท าข้อมลูปีฐานที่ เหมาะสมเพื่อ
ติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง
การจดัท าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรในภาพรวม CPN ทัง้หมดในปี 2561 

ทัง้นี ้จากการประเมินดงักล่าว พบว่าสดัส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) ต่อปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) คิดเป็น 0.02 ต่อ 1 ดังนัน้แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึง
มุง่เน้นเก่ียวกบัมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นหลกั โดยในปี 2560 CPN ได้ปรับปรุงแผนการซ่อมบ ารุงอปุกรณ์เคร่ือง
ท าความเย็น และปรับกระบวนการตรวจซ่อมระบบท าความเย็น สง่ผลให้ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 มีค่า
ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกบัปี 2559  และปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยอ้อม (Scope 1 และ Scope 
2) ตอ่ 1 หนว่ยพืน้ท่ีมีคา่เทา่กบั 0.14 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 5  
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หมายเหต:ุ  
/1 การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารส านกังาน และส านกังานเช่าของ CPN ซ่ึง
ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยค านวณตามแนวทางการรายงานและค านวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยค านวณแบบ 
Operation Control 
/2 ก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดข้ึนโดยตรง (Scope 1) โดยเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ ของ CPN อาทิ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล และก๊าซธรรมชาติ  
/3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) โดยเกิดจากการซ้ือพลงังานจากภายนอก เพื่อการปฏิบติังานของ CPN เท่านัน้ ไม่นบัรวมการซ้ือไฟฟ้าของร้านค้า
เช่าต่าง ๆ 
/4 ก๊าซเรือนกระจกโดยออ้มอ่ืน ๆ (Scope 3) โดยเกิดจากการใชพ้ลงังานในการเดินทางของพลงังาน และซ้ือไฟฟ้าของร้านค่าเช่าต่าง ๆ 
• การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าแตกต่างจากการรายงานนปี 2559 เนือ่งจากเพ่ิมเติมข้อมูลการรายงานของทกุโครงการทีด่ าเนินการใน
ปี 2560 และรวมข้อมูลการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านกังานออฟฟิศ และปรับการค านวณใหเ้ป็นไปตามการรับรองคาร์บอนฟตุพร้ินท์องค์กรของ
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการน ้า 
CPN ใช้น า้จากการประปานครหลวง การประปาท้องถ่ิน รวมถึงการใช้น า้ซ า้ (Reuse) ในกระบวนการบริหาร

ศูนย์การค้า โดยในปี 2560 CPN ใช้น า้ในการบริหารศูนย์การค้าทัง้ 32 โครงการ จ านวน 10.19 ล้านลกูบาศก์เมตร โดย
ปริมาณการใช้น า้ซ า้อยู่ที่ 0.23 ล้านลกูบาศก์เมตร จากการติดตัง้ระบบรีไซเคิลน า้ ใน 7 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ และเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ (ระบบน า้รีไซเคิลในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ และเซ็นทรัล
พลาซา แจ้งวฒันะอยู่ระหว่างการปรับปรุง) สง่ผลให้อตัราการใช้เฉพาะน า้ประปาต่อ 1 หน่วยพืน้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปี 2559 (ค านวณเฉพาะโครงการท่ีเปิดเต็มปีปฏิทิน) สว่นหนึ่งเป็นผลประหยดัมาจากแผนด าเนินการ
จดัซือ้อุปกรณ์ประหยดัน า้ติดตัง้เพิ่มในห้องน า้ การพฒันาร่วมกับคู่ค้าในการปรับกระบวนการท างานและใช้อุปกรณ์ท า
ความสะอาดแบบประหยดัน า้ในการขดัพืน้โดยคงความเงางามเช่นเดิม ทัง้นี ้ปริมาณการใช้น า้ซ า้คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของ
ปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด  
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หมายเหต:ุ  

• การรายงานปริมาณการใชน้ ้ามีค่าแตกต่างจากการรายงานนปี 2559 เนื่องจากเพ่ิมเติมข้อมูลการรายงานของทกุโครงการทีด่ าเนินการในปี 2560 
และรวมข้อมูลการใชน้ ้าของส านกังานออฟฟิศ  

• ปริมาณการใช้น ้าซ ้ามีค่าลดลงในปี 2558 และปี 2559 เนื่องมาจากระบบน ้ารีไซเคิลในโครงการที่ติดตัง้ไปแล้ว ไม่สามารถด าเนินการได้เต็ม
ประสิทธิภาพตามทีก่ าหนด จึงตอ้งปิดระบบในบางโครงการ  

 
การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการขยะและของเสีย 
 CPN ด าเนินการบริหารจัดการด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยน ามาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้ใน
การด าเนินงานโดยเฉพาะการจัดการน า้เสียและขยะที่เกิดจากการบริโภคภายในโครงการก่อนส่งท าลายหรือปล่อยลงสู่
แหลง่น า้สาธารณะ อีกทัง้มีการก าหนดนโยบายลดและคดัแยกขยะในโรงพกัขยะแบบปิดและสนบัสนุนให้ร้านค้าคดัแยก
ขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ โดยในปี 2560 CPN ได้ขอรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพิ่ม
จ านวน 5 แหง่ ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ เซ็นทรัล
เฟสติวลั เชียงใหม ่และเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ สง่ผลให้ปัจจบุนั CPN ได้ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดงักลา่วแล้วทัง้สิน้ 
จ านวน 24 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด (ไมร่วมอาคารส านกังาน) โดยมีการจดัสง่ขยะสูก่ระบวนการ
จัดการที่เหมาะสมทัง้สิน้ 107,323 ตนั ค านวณจากการจัดเก็บขยะในศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการทัง้ 32 โครงการ  แบ่ง
สดัสว่นปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ดงันี ้ขยะเปียก 62 % ขยะทัว่ไป 30 % ขยะเคมีและขยะติดเชือ้ 8% โดยปริมาณขยะรีไซเคิลคดิ
เป็น 0.2% ของปริมาณขยะทัว่ไป  

นอกจากนัน้ CPN ยงัก าหนดมาตรการงดใช้กลอ่งโฟมในสว่นโซนฟู้ ดพาร์ค และโซนซือ้อาหารกลบั ในศนูย์อาหาร
ทุกแห่งที่บริหารงานโดย CPN และเข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจแยกทิง้ขยะอนัตราย"  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ และส านกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กบัภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรอาสาสมคัร จ านวน 
11 องค์กร ในการเก็บรวบรวมของเสยีอนัตรายจากชมุชน ซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ โดย CPN เปิดจดุ
รับขยะอันตรายอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอร่ีมือถือ ถ่านไฟฉาย และหลอดไฟ จ านวน 53 จุด ใน 14 
โครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากทัง้หมด 109 จดุ ใน 31 โครงการศนูย์การค้าทัว่ประเทศ  
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  ในสว่นของการด าเนินการโดยส านกังานใหญ่ ในปี 2560 CPN ได้ผนวกโครงการ 5 ส.พลสั รวมในโครงการสมาร์ท
ออฟฟิศ เพื่อจดัสถานท่ีท างานให้สะอาด สะดวก และปลอดภยั ในส านกังานใหญ่ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
รวมไปถึงการจัดการกระบวนการคดัแยกขยะ โดยน าร่องในบางส านกังานของบางแผนก โดยเฉพาะการแยกกระดาษเพื่อ
ท าลายผา่นโครงการ Shred2share ได้ทัง้สิน้จ านวน 15.95 ตนั เทียบเทา่กบัการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 4.15 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทัง้นี ้นบัจากปี 2551 ที่ CPN ร่วมกบับริษัท อินโฟเซฟ จ ากดั ในการรวบรวมเอกสารเพื่อ
ย่อยท าลายอย่างปลอดภยันัน้ สามารถน ากระดาษมารีไซเคิลได้จ านวน 20.75 ตนั เทียบเท่ากบัการลดปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก 5,396.25 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่  

 
การด าเนินงานดา้นการบริหารทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 CPN ก าหนดนโยบายการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ11  โดยก าหนดแนวทางไม่พฒันา
โครงการในพืน้ที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใดๆ และยึดถือเป็นข้อปฏิบตัิที่จะต้องท าการส ารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยา
ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญภายนอก และด าเนินการดแูลและอนรัุกษ์ระบบนิเวศบริเวณพืน้ที่โดยรอบของการก่อสร้างในทกุโครงการ
ใหมแ่ละโครงการปรับปรุง 
 CPN มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยน าธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสงัคมให้มากขึน้ สร้างความ
ตระหนกัในคณุคา่ของการรักษาธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกนักบัชุมชนสงัคม โดยการออกแบบให้ภมูิสถาปัตย์
กลมกลนืกบัตวัเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากที่สดุ เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวด้วยการปลกูต้นไม้จริงทัง้ภายในและภายนอกโครงการ 
หากจ าเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้จะท าการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นท่ีใกล้เคียงแทน ทัง้นี ้มีการน าพนัธุ์ไม้พืน้เมือง
มาปลกูรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลนือีกด้วย  
 ในปี 2560 CPN ได้ด าเนินการพฒันาพืน้ที่ขนาดใหญ่ด้านหน้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ในสว่นที่ติด
กับคลองระบายน า้ของเมือง ให้เป็นพืน้ที่สีเขียวของเมือง โดยปลกูต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ตามแนวลู่วิ่งและลู่จักรยาน
ตลอดแนวสวนรอบคลองจ านวน 119 ต้น และยงัมีสวนสาธารณะพร้อมเคร่ืองออกก าลงักาย เพื่อให้คนในชมุชนสามารถท า
กิจกรรมร่วมและใช้ประโยชน์บริเวณพืน้ท่ีสเีขียวร่วมกนั  
 ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จากการส ารวจพบว่าดินในพืน้ที่เป็นดินเค็ม จึงท าการปลูกต้นไม้ที่ทนต่อ
สภาพดินเค็ม อาทิ ต้นราชพฤกษ์  ต้นเหลอืงปรีดียาธร   ต้นหนวดปลาหมึก  ต้นชบา และเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวในบริเวณลานจอด

                                                 
หมายเหต ุ: 
11

 (รายละเอียดเพิ่มเติมในwww.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การก ากบัดแูลกิจการที่ดี / นโยบายและแนวทางปฏิบติั / นโยบายการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ) 
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รถ และสว่นหน้าโครงการโดยปลกูไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ จ านวน 92 ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธรจ านวน 33 ต้น ซึ่ง
นอกจากเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวแล้วยงัให้ดอกสวยงามตามฤดกูาล  
 ในการปรับปรุงโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ได้เพิม่พืน้ท่ีสเีขียวโดยการปลกูต้นเหลอืงปรีดียาธรเชน่กนั ตาม
แนวถนนหน้าโครงการ จ านวน 17 ต้น ในสว่นหน้าอาคารซึง่มีพืน้ท่ีจ ากดั และเป็นสว่นท่ีจ าเป็นต้องมีถนนไมส่ามารถปลกูไม้
ยืนต้นได้ จึงท าการปรับรูปแบบเป็นลกัษณะก าแพงเขียว -กรีนวอลล์ โดยจดัสวนแนวตัง้และแนวแผงกระบะไม้เลือ้ยทัง้ใน
สว่นเสาอาคารและตกแตง่ด้านหน้าอาคาร (Façade)  
 แนวทางในการด้านการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ จะเน้นในสว่นการปลกู
ต้นไม้ใหญ่มีดอกสวยงามตามฤดกูาลเพิ่มเติมในทกุโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ และก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันา
โครงการสิง่แวดล้อมร่วมกบัชมุชนอีกทางหนึง่ ทัง้นี ้แผนด าเนินการในปี 2561 จะเน้นในการรวบรวมข้อมลู และศกึษาความ
เป็นไปได้ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแตล่ะโครงการ เพื่อก าหนดแผนการพฒันาที่เหมาะสมตอ่ไป  

การพฒันาและรกัษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชมุชน 
ตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบปี ท่ี CPN ด าเนินธุรกิจเสมือนมิตรที่ดีดัง่บ้านใกล้เรือนเคียงกบัชุมชน CPN ได้ตัง้มัน่ที่

จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ระยะเวลาก่อสร้าง ได้แก่ การลดผลกระทบ
ทางด้านฝุ่ น เสียง และขยะ จนกระทัง่เปิดด าเนินการ ได้มีการพฒันาสร้างความเข้าใจในเร่ืองการจดัการมลภาวะทางน า้
ร่วมกนักบัชมุชนท่ีใช้แหลง่ระบายน า้สาธารณะร่วมกนั เป็นต้น  

ในปี 2560 CPN ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ภายใต้
โครงการ “เซ็นทรัลกรีน” โดยเน้นการมีสว่นร่วมของชมุชนในการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ดแูลแหลง่น า้สาธารณะ (2) ลด
ขยะ (3) เพิ่มพืน้ที่สีเขียว ทัง้นี ้CPN โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน า้และการเกษตร (องค์กรมหาชน) ได้น าแนวความคิดการจัดการน า้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ การ
วางแผนส ารวจพืน้ท่ีแหลง่น า้ วิเคราะห์สภาพปัญหา และบริหารจดัการเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองน า้ในระดบัชมุชนอยา่งมีสว่นร่วม
จนสามารถพึง่พาตนเองได้มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาการบริหารจดัการน า้ร่วมกบัชมุชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ปีที่ 
1 วางแผนส ารวจพืน้ที่แหล่งน า้ชุมชน ปีที่ 2-3 วิเคราะห์สภาพปัญหาและพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
เหมาะสมกบับริบทแตล่ะชมุชน และ ปีที่ 4-5 บริหารจดัการโดยชมุชนจนสามารถพึง่พาตนเองได้  โดยในปีแรกได้ด าเนินการ
อบรมพฒันากลุม่พนกังาน CPN อาสาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (รวมขยายผลไปยงับริษัทอื่นในกลุม่เซ็นทรัล) จ านวน 36 
คน  ในการจดัท าแผนที่น า้ระดบัชุมชน ครอบคลมุการด าเนินโครงการเซ็นทรัลกรีนทัง้สิน้ 12 โครงการ เก่ียวข้องกบัแหลง่น า้
ธรรมชาติจ านวน 9 แหง่ คิดเป็นระยะทางทัง้หมด 7 กิโลเมตร (เฉพาะสว่นท่ี CPN ด าเนินการเทา่นัน้) ได้แก่  

1) คลองเลยีบถนนวิภาวดี  
2) คลองพริกป่น  
3) คลองแวะ  
4) คลองแมค่าว  
5) คลองบางกระสอ  
6) คลองคต  
7) ล าเหมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ 
8) คลองล ารางข้างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
9) และคลองล ารางข้างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ   
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ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการขดุลอกคคูลอง ปลกูพืชดดูซบัสารพิษริมคลอง ติดตัง้กงัหนัเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น า้ 
และเพิ่มพิน้ที่สเีขียวริมคลอง เป็นต้น ทัง้นีไ้ด้รับการมีสว่นร่วมจากชมุชนและภาคีเครือข่ายในเขตพืน้ท่ีจ านวน 43 หนว่ยงาน 
และขยายผลในการให้ความรู้เร่ืองการดกัไขมนัจากขยะอินทรีย์ก่อนการปลอ่ยทิง้ลงทอ่ระบายน า้ให้กบัชมุชน และร้านค้าใน
ละแวกใกล้เคียงโครงการด้วยเช่นกนั เช่น ร้านค้ารถเข็นริมถนนวิภาวดี และชมุชนด้านหลงัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
เพื่อเป็นการลดสาเหตนุ า้เนา่เสยีแตต้่นทาง  

อีกหนึง่การพฒันาร่วมกบัชมุชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลกูฝังแนวความคิดเร่ืองการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมให้กบั
เด็ก เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย โดยปลกูฝังแนวคิดการเห็นคุณค่าของการน าสิ่งของ
กลบัมาใช้ใหม่ การคดัแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัว การปลกูผกัสวนครัวอินทรีย์ไว้บริโภคในโรงเรียน และติดตัง้
ถงัขยะแบบคดัแยกประเภทเพื่อให้เด็กนกัเรียนได้ฝึกปฎิบตัิทุกวนั ทัง้นี  ้ณ สิน้ปี 2560 CPN ได้ติดตัง้ถงัขยะแบบคดัแยก
ประเภทให้กบัโรงเรียนแล้วทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อาชีวะศึกษาเชียงราย -พะเยา จงัหวดั
เชียงราย 2) โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวนั (จิราธิวฒัน์อปุถมัภ์) จงัหวดันครราชสีมา 3) โรงเรียนบ้านบางเตย จงัหวดันครปฐม   
4) โรงเรียนบ้านควนเงิน จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 5) โรงเรียนบ้านฉลอง จงัหวดัภเูก็ต และชุมชนทัง้หมด 2 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนด้านหลังโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม และชุมชนในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จงัหวดัพิษณโุลก  

นอกจากนัน้ CPN ในบทบาทการเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” จึงมุ่งมั่นที่จะปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริบทที่พึงกระท าได้ เช่น การเปิดพืน้ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
ศูนย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า เช่น การติดสื่อประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวน
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ CPN รณรงค์และเข้าร่วมเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว คือ 
กิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2016) โดยร่วมกบักรุงเทพมหานคร มลูนิธิสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพื่อพฒันาอยา่งยัง่ยนื องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน จดักิจกรรมปิด
ไฟเป็นเวลา 1 ชัว่โมงทัว่ประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 

ตวัชีว้ดัด้านความ
ยัง่ยืน 
 

• ก าหนด “ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์” เป็นหนึ่งใน
ตวัชีว้ดัระดบัองค์กร โดยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
คิดเป็นร้อยละ18 ของค่าใช้จ่ายองค์กรทัง้หมดท่ี
มีผลตอ่ผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์  

• ก าหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็น
ตวัชีว้ดัระดบัฝ่าย ตัง้เป้าหมายลดการใช้พลงังาน
ไฟ ฟ้ าล งร้อยละ  3 (เทียบกับ ปี  2559) และ
ตดิตามความคืบหน้าผ่านการประชมุแผนกลยทุธ์
ในมมุมอง 5 ด้าน  

•  ในปี 2560 CPN สามารถด าเนินการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า (ไม่รวมปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้โดย
ร้านค้าเช่า) ลงได้ ร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกับปี 
2559  

• ก าหนด ”ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็น
ตวัชีว้ดัระดบัองค์กร โดยตัง้เป้าหมายลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 
2560 

• ภายในปี 2568 ตัง้เป้าหมายในการลดดัชนี
การใช้พลงังานไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยพืน้ท่ีลงร้อย
ละ 20 เม่ือเทียบกบัปีฐาน (ปี 2558)  
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หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
การบริหารจดัการ • ด าเนินงานตามแผนขยายผลประเมินการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ครบร้อยละ 100 
ของโครงการท่ีเปิดด าเนินงานในปี 2560   

• ตดิตัง้มาตรการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าทัง้หมด 34 
มาตรการ ในศูน ย์การค้าทัง้สิ น้  28 แห่ง ลด
พลังงานเฉพาะท่ีใช้โดย CPN ลงได้ 22,032 เม
กะวตัต์-ชั่วโมง  (ค านวณเฉพาะโครงการท่ีมีการ
ตดิตัง้มาตรการ) 

• ด าเนนิงานตามแผนติดตัง้ระบบการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บน
หลงัคาโครงการ โดยผ่านขัน้ตอนการประมลูแล้ว 
6 โครงการ 

• ด าเนินงานตามแผนติดตัง้ระบบน า้รีไซเคิล แบบ
สมัปทาน ใน 7 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการใช้
น า้ซ า้คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการใช้น า้
ทัง้หมดซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ประเมินผลการน าร่องคดัแยกขยะ พร้อมท าบญัชี
คดัแยกในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
พบว่าลูกค้ายังไม่พร้อมและขาดความเข้าใจใน
การคดัแยก  

• เต รียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED)  ในโครงการปรับปรุงโซนชัน้ 7 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์ 

• ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพิ่มอีก 4 แห่ง 
ครบตามแผนงาน 

• ด าเนินงานประเมินด้านความยัง่ยืน (สิ่งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล) กบัคู่ค้าและผู้ รับเหมา
จ านวน 136 ราย 

• ไม่มีการรุกล า้ หรือละเมิดเข้าพืน้ท่ีสงวนและพืน้ท่ี
หวงห้าม โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิด
กฎหมาย  

• ไม่พบการปฏิบัติการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี หรือเกิดการร่ัวไหลท่ีมี
นยัส าคญั  

• น า CPN เข้ารับการรับรองการจดัท าคาร์บอน
ฟุตพริน้ท์องค์กร จ านวน 34 โครงการรวม
ส านกังานใหญ่ 

• น าโครงการปรับปรุงเซน็ทรัลเวิลด์ เข้ารับการ
รับรองมาตรฐาน LEED 

• ติดตัง้ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บนหลงัคา
อาคารใน 6 โครงการ 

• ติดตัง้ระบบน า้รีไซเคิลใน 13 โครงการ และ
ปรับการตัง้เป้าหมายใช้น า้ซ า้ท่ีร้อยละ 5 ของ
การใช้น า้ทัง้หมดจากเดิมปี 2568 เป็นภายใน
ปี 2561 

• ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเตมิอีก 3 แหง่ 

• จัดตัง้ศูนย์ต้นแบบในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

การพัฒ น า ด้ าน • ด าเนินงานภายใต้ โครงการ “เซ็นทรัลกรีน ” •  ขยายผลโครงการเซ็นท รัลก รีนไป อีก  8 
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หัวข้อ ผลการด าเนินงานปี 2560 แผนปี 2561 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชมุชน 

จ านวน 17 โครงการ โดยมีผู้ เข้าร่วมจ านวน 944 
คน นับเป็นจ านวนชั่วโมงอาสาทัง้หมด (รวม
หน่วยงานอ่ืน) เทา่กบั 2,488 ชัว่โมง 

โครงการท่ีใกล้แหล่งน า้สาธารณะ  

• น าแนวทางการจัดก ารน ้าต ามศาสต ร์
พระราชา มาน าร่องทดลองในการจัดการน า้
ในคลองระบายน า้ด้ านหน้าศูนย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

 การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยระบบการควบคุมที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กั บ
บริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฏหมาย 
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต ความเสยีหาย รวมทัง้
มีการจดัท าบญัชีและรายงานท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ 

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

ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตงานเพื่อสอบทานให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียนวิธีปฏิบตัิงาน ข้อก าหนด และกฎหมาย รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการทานให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยได้ด าเนินการสอบทาน
หลกัฐานการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ก่อนที่จะรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นในล าดบัถดัไป 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 11 ครัง้ ในแต่ละการประชุมจะมีวาระ
การประชุมเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ของส านกัตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบญัชี สอบทานการท ารายการระหวา่งกนั สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความ
เสี่ยงและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพฒันาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกบัการับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 มีการรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และผู้บริหารระดบัสงูให้ความส าคญัและติดตามการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงาน
การสอบบญัชีวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
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ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจ าปี 2560  มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ฝ่าย
บญัชี ฝ่ายการเงิน แผนกบริหารคุณภาพ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ส านักเลขานุการบริษัท และส านกัตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกัน
ประเมิน โดยน าผลการสอบทานหลกัฐานของส านกัตรวจสอบภายในมาพิจารณาประกอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์
การประเมินและผลการประเมินดงันี ้
 เกณฑ์การประเมิน : 

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

ได้ในอนาคต 
ต ่ากวา่ร้อยละ 60  :  ระบบการควบคมุภายในต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
 
สรุปผลการประเมิน : 

สิ่งที่ประเมิน คะแนน ระดับการควบคุมภายใน 
สว่นท่ี 1  การควบคมุภายในองค์กร  80.28%  
สว่นท่ี 2 การประเมินความเสีย่ง  82.55%  
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบตัิงาน  86.76% ระบบการควบคมุภายในทัง้ 5 สว่น 
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 93.56% อยูใ่นระดบัดี 
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 89.17%  

รวม 86.46%  
 
ทัง้นี ้รายละเอียดคะแนนประเมินในแตล่ะหวัข้อ ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี ้ 
สว่นท่ี 1  การควบคมุภายในองค์กร - ไมม่ี 
สว่นท่ี 2 การประเมินความเสีย่ง - ไมม่ี 
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบตัิงาน  
- บริษัทควรน าระบบการควบคมุภายในแบบ Automated มาใช้ให้มากขึน้ เพื่อให้มีการแจ้งเตือนความผิดปกติ

จากระบบได้อยา่งทนัทว่งที 
- ระบบสารสนเทศ เช่น SAP ที่บริษัทใช้อยู่ ไม่แน่ใจว่าปัจจุบนับริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่มีอยู่ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไม่ 
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู - ไมม่ี 
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม - ไมม่ี 

 
 ปัจจุบนั หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกั
ตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็น
ระยะเวลา 11 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ ปรากฎในเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่
เก่ียวเนื่องและสง่เสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส าเร็จตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมาของ CPN สว่นหนึง่
เป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุม่เซ็นทรัลมี
ธุรกิจที่หลากหลาย ทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายยี่ห้อและ
ผลิตภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ใหญ่และผู้ เช่าพืน้ที่ร้านค้าในแต่ละศนูย์ของ CPN จึงอาจกลา่วได้ว่าธุรกิจ
ตา่ง ๆ ในกลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ที่ช่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้ารายอื่น ๆ ให้มา
เช่าพืน้ท่ีภายในศนูย์การค้าของ CPN ซึ่งมีสว่นช่วยยืนยนัความส าเร็จของโครงการตา่ง ๆ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือ
หุ้นของ CPN จากความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นระหวา่ง CPN และกลุม่เซ็นทรัลซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยมีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวฒัน์ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ความสมัพนัธ์ทางการ
ค้าดงักลา่วข้างต้นเป็นจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของ CPN จึงมีความจ าเป็นสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลให้มีการท ารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกนักบักิจการและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจ าปี 2560 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทฯ กบักิจการในกลุ่มเซ็นทรัล
และกลุม่จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และการให้บริการสาธารณูปโภค
ภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบีย้ประกันภยั ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค า้ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกนัในปี 
2560 รวมจ านวน 4,991 ล้านบาท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลกีภายในศนูย์การค้า อาคารส านกังาน อาคารที่พกั
อาศยั ศูนย์อาหาร สวนน า้และสวนพกัผ่อน ที่ตัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภค
ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์ชัน้น าต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเนื่องและสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีรายได้
จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจากกิจการในกลุม่เซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มัน่คง นอกจากนี ้ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชัน้น าใน
ศนูย์การค้าจะเป็นสว่นท่ีดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นโดยรวม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกนั ดงันี ้ 
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• อตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการให้เช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการที่
เก่ียวข้องกนั  จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกบัร้านค้าอื่นที่เช่าอยู่บริเวณติดกนัหรือใกล้เคียงกนั และอยู่ใน
ชัน้เดียวกนัจะมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าจะขึน้อยู่กับท าเล ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า 
ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 

• รายได้อื่น ที่เกิดขึน้จากการเรียกเก็บคา่เบีย้ประกนัภยั คา่ภาษีโรงเรือน คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย คา่ธรรมเนียมค า้ประกนั 
และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้านัน้ บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กบักิจการที่เก่ียวข้องกนัและลกูค้าทัว่ไป โดยคิดจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลกัษณะการเช่าพืน้ที่ และหลกัการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มี
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 

• รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกนักบัโครงการของ
บริษัทในกลุม่เซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการสง่เสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ีเหมาะสม ซึ่งการ
พฒันาโครงการขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกนันัน้ จะด าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึง่เป็นผู้ซือ้หรือเชา่ที่ดนิทัง้แปลงจาก
เจ้าของที่ดิน และน าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัสว่นพืน้ท่ีที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริง 
หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่รายได้ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับ
การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

 

• รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตัง้แต่ขัน้ตอนการ
ออกแบบโครงการ โดยอตัราค่าเช่าจะค านวณจากต้นทนุค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริงและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ซึง่รายได้จากคา่ตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่ในโครงการศนูย์การค้าจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
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รายละเอียดรายได้จากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
ลักษณะรายการ กิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ 

ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้
อ่ื น  ๆ  จ า ก ก า ร ใ ห้ เช่ า พื ้น ท่ี ใ น
ศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน ซึง่
เป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวลิด์ 9  

3. บ ริษั ทฯ ให้ เช่ าช่ วง ท่ีดินบ ริ เวณ
โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ 10  

1. Central Department Store Group (CDG) 1 กลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ 

 

2,029 
2. Central Food Retail Group (CFG) 2 591 
3. Central Hardlines Group (CHG) 3 332 

4. Central Online Group (COL) 4 177 
5. Central Marketing Group (CMG) 5 440 
6. Centara Hotels and Resorts Group (CHR) 6 104 

7. Central Restaurants Group (CRG) 7 432 
8. กิจการอ่ืน ๆ 8 บุ คคล ท่ี เ ก่ี ย ว โย งกั น ขอ ง

บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุ 

825 

หมายเหตุ:  
1  CDG ด าเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซี, ซูเปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente และห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น 

2  CFG ด าเนินธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภค ประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซเูปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย และเซ็นทรัล ไวน์ เซลลาร์ 
3  CHG ด าเนินธุรกิจสินค้าตกแตง่บ้านและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวสัด ุ
4  COL ด าเนินธุรกิจอปุกรณ์เคร่ืองเขียน หนงัสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทเูอส 
5  CMG ด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการสินค้าน าเข้าทัง้ที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย เช่น Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler และ Topshop Topman เป็น
ต้น 

 -  กลุม่เคร่ืองส าอาง เชน่ CLARINS, Illamasqua และ H2O เป็นต้น 
 - กลุม่นาฬิกา เชน่ Guess, Casio และ Nautica เป็นต้น 
 - กลุม่สินค้าเบ็ดเตล็ด เชน่ Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น 
6  CHR ด าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  
7  CRG ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, 

Cold Stone Creamery, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น 
8 กิจการอ่ืน ๆ เชน่ ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น ฟจูิ, เซน, อากะ, ห้องอาหารซากรุะ, เดอะบาร์บีคิวพลาซา, เดอะ บอดี ้ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น 
9 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เชา่ชว่งที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กบั บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั จ านวน
ประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 22 ธันวาคม 2575 เพ่ือพฒันาโรงแรม ที่จอดรถ และ Convention Hall อตัราค่าเช่าระหว่าง
กนัเป็นไปตามหลกัการค านวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทนุที่เกิดขึน้จริง โดยมีการคิดค่าเชา่เป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจา่ยลว่งหน้าในปีที่
ท าสญัญา และคา่เชา่ชว่งรายปี 

10 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ได้ท าสญัญาให้เชา่ช่วงที่ดินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ แก่บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ ากดั เพื่อพฒันาธุรกิจ
โรงแรม จ านวน 2 ไร่ 73 ตารางวา สญัญาสิน้สดุวนัที่ 27 กันยายน 2586 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายสุัญญาเช่า
ช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี 2 เดือน โดยบริษัทได้รับคา่ตอบแทนสิทธิการเชา่ชว่งรวม 62 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการให้เชา่ชว่ง ซึง่รายการ
ดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไมมี่สว่นได้เสียในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2559 เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2559 
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2. ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน 
และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายที่จ่ายให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 1,210 ล้านบาท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

• การเช่าที่ดินจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับ
โครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่
เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดินแปลงเดียวกนันัน้จะด าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึง่เป็นผู้ซือ้หรือเช่า
ที่ดินทัง้แปลงจากเจ้าของที่ดิน และน าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัส่วนพืน้ที่ที่ต้องการในราคาทุนบวก
ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด ที่
เก่ียวข้อง ซึง่การจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ า
ทกุปี 

• การเช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูก
แบ่งเป็น 2 สว่นคือ อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสนิค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่จาก
ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาเป็นพืน้ที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการ เทียบกบัต้นทนุคา่เช่าพืน้ท่ีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กบัห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั ซึง่จะมีการตกลงคา่ตอบแทนในการ
ให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการเดียวกนักบักรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่
แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งคา่ตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ าทกุปี     

• การว่าจ้างกิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็น
ส าคญั โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนันัน้เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริงของผู้ให้บริการจดัสรรตามการให้บริการ 

• การท าประกนัภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการ
เสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลงั
อยา่งน้อย 2 ปี  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมม่ีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะพิจารณาอนมุตัิท ารายการในราคาเทียบเคียงกบัปี
ที่ผา่นมา โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการท าประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

• การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุในด้าน IT 
Infrastructure ทัง้ในเชิงการลงทุน การบริหารงานระบบ และการพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด 
(Economy of Scale) ตลอดจนมีอ านาจในการต่อรองท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทัง้นี ้เง่ือนไขและค่าใช้จ่ายในการ
บริการค านวณตามต้นทุนที่เกิดขึน้จริงเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และไม่สูงกว่าค่าบริการที่บริหารโดย CPN โดย
ก าหนดให้มีการทบทวนอตัราคา่บริการเฉลีย่เพื่อก าหนดเป็น Baseline และจะมีการทบทวนทกุ 2 ปี  
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รายละเอียดคา่ใช้จ่ายที่จ่ายให้กบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
2.1 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิ

ราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตัง้ศนูย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า  

2.2 บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่นของบริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั (“CDS”)  ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่จิ
ราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 
3 เพื่อน าพืน้ท่ีมาพฒันาเป็นพืน้ท่ีขายเพิ่มเติมจากสว่นท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิการเช่าท่ีดิน  

2.3 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด 
(“CID”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดย
เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 คา่ตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID 
ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่มี
สว่นได้เสยีในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 

2.4 บริษัทฯ วา่จ้างให้ HCDS ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา
ในการบริหารงาน ตลอดจนการก าหนดนโยบายตา่ง ๆ รวมถึงการให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ  ทัง้นี ้
กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อนัยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลกีเป็น
อยา่งดีของ HCDS ประกอบกบัราคาและเง่ือนไขที่ HCDS เสนอเรียกเก็บคา่บริการมีความสมเหตสุมผล โดยรายละเอียด
ของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

2.5 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี (เดิมช่ือ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการมา
พร้อมกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี (เดิมช่ือ “ศนูย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้มี
การว่าจ้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ CHR ที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอตัราค่าบริหารงานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ท่ีมีเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไปเทียบเคียงได้กบัการท ารายการกบับคุคลอื่น 

2.6 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากดั (“Vantage”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สญัญาสิน้สุดวนัที่ 17 กุมภาพันธ์ 2586 เพื่อพฒันาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต คา่ตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสว่นได้เสียในที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 
1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2558 
เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิการยกเลิกสญัญาเช่าที่ดินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กบั 
Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดงักลา่วให้กลุม่บริษัท IKANO เพื่อก่อสร้าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะ
จ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในสว่นที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าที่ดินให้กบับริษัทฯ 
จ านวนประมาณ 120 ล้านบาท 

2.7 บริษัทฯ ลงทนุในทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 1 กบั CDS ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่
จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ระยะเวลา 
41 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 6 มิถุนายน 2599 การเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต บางส่วน (ไม่รวมพืน้ที่
สว่นท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธ์ิงานระบบ และการรับโอนกรรมสิทธ์ิอปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ท่ี



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  รายการระหว่างกนั  

 

12-6 

เก่ียวข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า คา่เช่ารายปี และค่ารับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลา
การเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,166 ล้านบาท  

2.8 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วสัดุและอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ 
กลุม่ CHR เช่น บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองดื่ม กลุม่ CRG เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม และกิจการอื่น ๆ ที่มีบคุคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ซึ่งการท ารายการระหว่างกัน
ดงักล่าวเป็นไปเพื่อสนบัสนนุรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียงได้กับการท ารายการกับ
บคุคลอื่น และมีการปฏิบตัิตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างที่บริษัทฯ ก าหนด โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

2.9 บริษัทฯ ท าประกนัภยัศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภยัอนัมีสาเหตมุาจาก อบุตัิเหต ุอบุตัิภยั 
และภยัอื่น ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกนัภยักบับริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

2.10 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จ ากดั (“RIS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้
ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหาและติดตัง้วสัดุอปุกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ าเป็น ได้แก่ อปุกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการควบคมุการใช้งานให้สามารถรองรับการ
ใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ 
Hardware แก่บริษัทฯ  

 
3. การกู้ยมืและการให้กู้ยมืกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นโยบายการกู้ยมืและการให้กู้ยมืกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทกุรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

• กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ย (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกนับริษัทยอ่ยสามารถให้

เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลอืเกินจากเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการด าเนินงานและบริษัทฯ มีความ
ต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทยอ่ย โดยจะเปิดเป็นบญัชีเดินสะพดัระหวา่งกนั และจดัท าตั๋วสญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ยืม
ระหว่างกัน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ โดยผู้ อนุมัติรายการ
ระหวา่งกนั ได้แก่ ผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามล าดบั  

 

• กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 50 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 99.99)  
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหลง่เงินกู้ของตวัเอง เว้นแตก่รณีที่มีความจ าเป็นเร่งดว่นในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้า
จะกู้จากผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยผ่านการอนมุตัิรายการจากผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั และมีการจดัท าตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ ยืมระหว่างกัน 
โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ 
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• กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 หรือกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั) 
บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นที่ต ่ากว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั
กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสดัส่วนที่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกนัตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจดัท าตัว๋
สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ยืมระหวา่งกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมแก่ลกูค้าชัน้ดีของ
ธนาคาร 

 
รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

1. เงินกู้ยืม     
      1) เงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ย 1 33,818 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินกู้ยืมจากบริษัทและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2 - งบการเงินรวม 
2. เงินให้กู้ยืม 3    
      1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ย 17,369 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า - งบการเงินรวม 

  หมายเหต ุ:  
1  เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออกโดย

บริษัทฯ 
2  เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้อ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมแก่ลกูค้าชัน้ดีของ

ธนาคาร 
3  เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากับอตัราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออก
โดยบริษัทฯ  

 

4. การค า้ประกันหนีส้ินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

บริษัทฯ มีนโยบายค า้ประกนัให้แก่บริษัทย่อย ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลกัประกนัเพื่อค า้
ประกนัหนีส้ินใด ๆ ให้กบับริษัทย่อย บริษัทฯ จะค า้ประกนัให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ค า้ประกนัจากบริษัทนัน้ ๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระการค า้ประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยู ่2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทภาระการค า้ประกัน จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
1. ภาระการค า้ประกนัเงินกู้ ให้กบับริษัทย่อย   
      - กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 40 
2. ภาระการค า้ประกนัวงเงินค า้ประกนัของบริษัทย่อยกบัธนาคารพาณิชย์ไทย 441 
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ขัน้ตอนการอนุมัติท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
การท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ จะต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯ เช่นเดียวกบัการท าธุรกรรมปกติ โดยผา่นการพิจารณาจากผู้มีอ านาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 
โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการจะต้องท าหน้าที่พิจารณาวา่การท ารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก และการท า
ธุรกรรมเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนมุตัิการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ก าหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติที่มีการด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปที่คณะกรรมการก าหนด อยู่ในอ านาจของฝ่ายจดัการในการพิจารณา
รายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและ
ขนาดของรายการ โดยมีส านกัเลขานกุารบริษัทช่วยก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ  ได้มีการออก
ประกาศว่าด้วยเร่ือง “นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ ทัง้นี ้
กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทกุ ๆ สิน้ปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการท ารายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือหากมีก็ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุค คลที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะถกูตรวจสอบจากส านกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

เนื่องจากการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ ดงันัน้ การท า
ธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกนัจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้อีกอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายการเก่ียวกบั
การพัฒนาศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จและเป็นผู้น าในตลาดตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัยงัคงยึดหลกัการ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ปฏิบัติตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น เป็นส าคัญ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัไว้
อยา่งชดัเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

 
1. การพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซ็นทรัล 

*** เป็นหลกัการท่ีเปิดเผยและถือปฏิบตัิตัง้แตบ่ริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 *** 
การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความ

แข็งแกร่งมากขึน้ ซึง่บริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสนิค้า ธุรกิจค้าปลกี
ตา่ง ๆ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของโครงการ สง่ผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เป็นการเพิ่มมลูค่าแก่
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นี ้การพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซ็นทรัล มีลกัษณะดงันี  ้
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  รายการระหว่างกนั  

 

12-9 

1.1  การซือ้/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน 
หลกัการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ซือ้หรือเช่าที่ดินจากบคุคลภายนอก เพื่อน ามาพฒันาโครงการศูนย์การค้า
ร่วมกบัธุรกิจของบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึง่ซือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจากเจ้าของที่ดิน เมื่อออกแบบ
โครงการแล้วเสร็จ บริษัทท่ีเป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินจะขายหรือให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหนึง่ ตามสดัสว่นพืน้ท่ีที่แต่ละบริษัทใช้
พฒันาโครงการของตนเอง (ตา่งฝ่ายตา่งรับผิดชอบคา่ที่ดินในสว่นของตนเอง) 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงินลงทนุ  

1.2    การก่อสร้างอาคารศนูย์การค้า กบัอาคารห้างสรรพสนิค้า หรือ Business Unit (BU) ตา่ง ๆ 
 หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินส่วนท่ีอาคารของตนตัง้อยู่ ดงันัน้ ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้าง

อาคารในสว่นของตนเองด้วย 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ค านวณค่าก่อสร้างและงาน
ระบบให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยตุิธรรม  

1.3    การก่อสร้างพืน้ท่ีร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศนูย์การค้า (Landscape) 
หลกัการ :   
-    บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพืน้ที่รอบนอกอาคารศนูย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทนุพืน้ที่

สว่นร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลกูค้าที่มาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า  
-     ห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ จะช่วยออกคา่ก่อสร้างตามแนวทางปฏิบตัิดงันี ้ 

1) อาคารที่จอดรถ : ช่วยออกคา่ก่อสร้างไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของคา่กอ่สร้างในสว่นที่ห้างสรรพสนิค้า และ BU ตา่ง ๆ 
ต้องจดัให้มตีามกฎหมาย  

2) พืน้ท่ีร่วม : ช่วยออกคา่ก่อสร้างตามสดัสว่นของพืน้ท่ีทัง้หมด (Gross Area) 
3) การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุที่เกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ค านวณคา่ก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยตุิธรรม 

1.4  การเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า 
หลกัการ : บริษัทฯ อาจเชา่หรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่กบัห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ ซึง่จะมกีารตกลงคา่ตอบแทนในการ
ให้เชา่พืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ  
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุคา่ที่ดินและคา่ก่อสร้าง รวมต้นทนุของเงินลงทนุ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2. การคิดคา่เช่าพืน้ท่ี คา่บริการร่วม และคา่สาธารณปูโภค 
หลกัการ : การคิดราคาคา่เช่าพืน้ท่ีระยะสัน้ หรือคา่เช่าพืน้ท่ีระยะยาว การคิดคา่บริการร่วม และคา่สาธารณปูโภค จากร้านค้า
ที่เป็นของกลุม่เซ็นทรัลหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่มาเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า หรือพืน้ที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
จะก าหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการก าหนดราคาพืน้ที่ส าหรับลกูค้าชัน้ดี โดยพิจารณาถึงท าเลที่ตัง้  ขนาดพืน้ที่ 
รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาคา่เช่า คา่บริการร่วม และค่า
สาธารณูปโภค ศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกนัในอดีต
จนถึงปัจจบุนั 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ก าหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการก าหนดราคาพืน้ท่ีส าหรับลกูค้าชัน้ดี  

“ลกูค้าชัน้ดี” หมายถึง ลกูค้าที่มีศกัยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพืน้ที่จ านวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ที่ในหลายโครงการ และมีส่วน
สนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  
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เนื่องด้วยกลุม่เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการท ารายการระหว่าง
กนั ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ กลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้าที่มีศกัยภาพ ช่วยสนบัสนนุต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนื่อง โดย
ในการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองราคาและเง่ือนไข บริษัทฯ ยงัคงค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

3. การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
“คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ได้แก่ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่ภาษีโรงเรือน คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย คา่ธรรมเนียมค า้ประกนั และ
คา่บริการตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ี 
หลกัการ : ในการด าเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกิดขึน้  ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเหลา่นีโ้ดยค านวณจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้อตัราที่เรียกเก็บจะขึน้อยู่กบัประเภท
ของการเช่า และลกัษณะการเช่าพืน้ท่ีซึง่อตัราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป  
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

4. การท าประกนัภยั / ประกนัสขุภาพกลุม่ 
หลักการ : ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกัน โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกบริษัทประกนั ซึ่งในขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ ที่มีสว่นได้เสยีและเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของประกันที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ 
บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมตัิท ารายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึน้อยู่กับเง่ือนไขการท าประกันและสภาวะ
ตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

5. การจดัซือ้-จดัจ้าง 
“การจดัซือ้” หมายถึง การจดัซือ้วสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสนิค้า รวมทัง้การเช่าและเช่าซือ้ 
“การจดัจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ รับเหมาหรือผู้จดัท า ด าเนินการผลิต จดัท า จดัการ จดัประกอบหรือก่อสร้าง 
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนเสร็จสิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การให้บริการตา่ง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนสง่ 
ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการจัดซือ้พัสดุ หรือจัดจ้างผู้ รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตัง้อุปกรณ์ส่วนควบ ส าหรับงาน
บริหารโครงการก่อสร้างด้วย 
หลกัการ : ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซือ้-จัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ขาย  หรือผู้ รับเหมา จะ
ด าเนินการตามระเบียบดงักลา่วด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจดัซือ้-จดัจ้างที่ก าหนดไว้ โดยในขัน้ตอนการ
พิจารณาคดัเลอืกจะต้องไมม่ีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีสว่นได้เสยีและเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา  
การก าหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็น
ประโยชน์กบับริษัทฯ มากที่สดุ 
 


