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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ และได้รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานทกุครัง้ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่การด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2560 สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการที่ออก
ตามวาระประจ าปี 2560 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการทกุทา่นตามที่เสนอ 

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ  โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ได้มีมติอนมุตัิตามที่เสนอ 

3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 2559 และก าหนดเป้าหมายรวมทัง้วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 2560 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 

4. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้ จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
น าเสนอข้อมลู 

5. พิจารณารับทราบ Board Diversity ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนกรรมการอิสระ 
เพศ อายุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตัง้
กรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

6. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นข้อมลู
ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

7. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายและการด าเนินงานด้านการบริหารทนุมนษุย์และการ
บริหารองค์กร อาทิ แผนงานและผลการด าเนินงานในปี 2560 การสรรหาพนกังาน อตัราการลาออก และแผนการพฒันา
บคุลากร เป็นต้น  

8. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยในปี 2560 
มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เนือ้หาสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในปัจจุบนัและมีความชดัเจนในแนวทาง
ปฏิบตัิมากยิ่งขึน้ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต ตามหน้าที่ ความ

รับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดลุและยัง่ยืนของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น  

 
 
 
 นายการุณ กิตติสถาพร 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการบริหารความเสี่ยงแบบยัง่ยืนเพื่อเป็น
การสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องโดยได้ก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสีย่งอยา่งชดัเจนและมุง่พฒันาให้มีการ
บริหารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุกิจกรรมทางธุรกิจและผลกัดนัให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมการท างานในองค์กร ซึง่การ
ระบปัุจจยัเสี่ยงส าคญั (Key Risk Factors) จะครอบคลมุทกุมิติทัง้ในระดบัองค์กรและในระดบัหน่วยธุรกิจเพื่อใช้กลยทุธ์
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมในการจดัการกบัปัจจยัเสี่ยงดงักลา่วให้ลดลงอยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและด าเนินการบริหารจดัการความความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งมีการประชมุทัง้สิน้  4 ครัง้ มีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัโดยสรุปดงันี ้

1. ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดบัองค์กรประจ าปี โดยมีการพิจารณาถึงพลวตัการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สภาพภูมิอากาศ และนวตักรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ทัง้จากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและจากคู่แข่งรายใหม่จากอตุสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกบัปัจจยัภายในเพื่อก าหนด Risk 
Universe ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญ ทัง้ 5 ด้านคือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)        
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสีย่งด้านความ
ปลอดภยัจากภยัอนัตราย (Hazard Risk) ซึ่งได้กลา่วถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้าน ไว้ในหวัข้อ 
ปัจจยัความเสีย่ง และมีการส ารวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการนโยบายความเสีย่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อประเมินความเสีย่งที่ส าคญัในระดบัองค์กรร่วมกนั 

2. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อพันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้ค านึงถึงความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้
1) ความเสี่ยงจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บริษัทฯ ตระหนกัถึงภยัคกุคามด้านไซเบอร์ ที่มี

แนวโน้มเพิ่มขึน้ในปัจจุบนั จากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทลัที่เข้ามามีบทบาทมากขึน้ในภาค
ธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มมากขึน้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินงานหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการ
ประสานงานกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการป้องกนัภยัจากระบบไซเบอร์ และมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกู้ คืนระบบ
กลบัคืนมาได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ รวมทัง้ภัยด้านไซเบอร์จากพนกังานภายในบริษัทฯ เอง โดย
บริษัทฯ ได้ด าเนินการโครงการ Data Confidentiality Management เพื่อก าหนดโครงสร้างการจดัการ
เอกสารส าคัญ และก าหนดสิทธิเฉพาะผู้ มีอ านาจ ผู้ที่เก่ียวข้องในการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
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รวมทัง้ลงทุนพัฒนา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับ
อาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ ไม่เก่ียวข้อง ท าให้ข้อมูลที่
ส าคญัมีความเสถียรและปลอดภยัมากขึน้  

2) ความเสี่ยงจากการกระจายข่าวเชิงลบในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Risk) เนื่องจากบริษัทฯ ได้
ด าเนินธุรกิจด้านการบริหารศนูย์การค้าที่จะต้องให้บริการแก่ร้านค้าผู้ เช่าและลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการ
จ านวนมากในแตล่ะวนั โดยมีหลายเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในศนูย์การค้าได้มีการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบตอ่
ร้านค้าผู้ เช่าหรือต่อการบริหารศนูย์การค้าของบริษัทฯ ในสื่อสงัคมออนไลน์ที่สามารถขยายตวัเป็นวง
กว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจไม่มีมลูความจริง หรือคลาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริงไปอยา่ง
มาก ท าให้ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความเสีย่งในด้านนีแ้ละมีมาตรการรองรับโดยมีหนว่ยงานติดตามการร้องเรียนของลกูค้าใน
สื่อสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและจะด าเนินการประสานกับผู้บริหารจากฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อการ
ชีแ้จงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านฝ่ายประชาสมัพันธ์ของบริษัทฯ หรือพิจารณา
ด าเนินการอย่างเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยั
และคณุภาพของการมาใช้บริการของศนูย์การค้าให้กบัทกุภาคสว่น 

3) พิจารณาเห็นชอบการจัดท าทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) ก าหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่
ส าคญั (Key Risk Indicator) และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

4) ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่ส าคญั และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้อง
เหมาะสม (Risk Response Plan) ของหนว่ยงานเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) 

5) ติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดบัสาขาโดยมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่และจดัท าแผน
จดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ในทกุสาขาอยา่งตอ่เนื่อง 

6) พิจาณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั เพื่อให้การบริหารความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสีย่งให้กบัคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
ครอบคลมุปัจจัยเสี่ยงทกุด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่ส าคญัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยบริษัทฯ ได้
บริหารจดัการความเสี่ยงที่ส าคญัระดบัองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ซึ่งได้ช่วยสง่เสริมให้องค์กร
สามารถบรรลผุลส าเร็จตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ก าหนดไว้ได้อยา่งสมบรูณ์ 

 
 

          นายไพฑรูย์ ทวีผล 
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและ

นโยบายการก ากับดูแลกิจการด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนก ากบัดแูล ติดตามแผนงาน และสือ่สารให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร โดย

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวมทัง้สิน้  6 ครัง้ และได้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามล าดบั ซึง่การด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2560 มีดงันี ้

1. พิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้อง
กับหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริต 
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและให้บคุลากรของบริษัทฯ ยดึถือปฏิบตัิ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัิตามที่เสนอ 

2. พิจารณาก าหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์ ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้นกัลงทุนสมัพนัธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลกัการ
พืน้ฐานในการเปิดเผยข้อมลู การรักษาข้อมลูภายใน การปฏิบตัิตอ่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
รวมทัง้การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานเพื่อยื่นตอ่อายกุารรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC Recertification) โดยเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และ
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิตามที่เสนอ 

4. พิจารณาและให้ค าแนะน าแก่คณะท างานในการจดักิจกรรมรณรงค์สื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่
ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ และตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลกับรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) ส าหรับพนกังานและผู้บริหารเป็น
ประจ าทกุปี เพื่อน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาแผนงานการสง่เสริมบรรษัทภิบาลตอ่ไป 

6. น าแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนในกรอบสหประชาชาติ (UN-Sustainable Development Goals - SDGs) มา
ผนวกในการก าหนดประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นในเป้าหมายที่สอดคล้องกบับริบทการด าเนินธุรกิจ 
และสามารถผลกัดนัให้เห็นผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

7. พิจารณาทบทวนและอนุมตัิประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนยัส าคญั เพื่อใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนด าเนินงานสู่การเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) และศูนย์กลางของชุมชน 
(Center of Community) โดยบรูณาการพนัธกิจความยัง่ยืน 10 พนัธกิจเดิมในการก าหนดกลยทุธ์องค์กรสูค่วามยัง่ยืน  

8. อนุมตัิและติดตามแผนด าเนินงานตามกลยุทธ์สู่ความยัง่ยืน และบูรณาการในแผนด าเนินงานของแต่ละสายงานใน
หว่งโซค่ณุคา่ขององค์กร โดยแบง่เป็นแผนด าเนินงาน 4 หมวด ได้แก่ 

ก. การกระจายฐานธุรกิจการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Diversification) 
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ข. นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ความเป็นเลศิในการบริหารจดัการและการให้บริการ (Innovation and 
Operation Excellence) 

ค. การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholder Engagement) 
ง. การจดัหาแหลง่เงินทนุและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ (Prudent Financial Management and Funding 

Strategy) 
9. ก าหนดเป้าหมายความยั่งยืนของ CPN ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติและ

เป้าหมายของประเทศไทย โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า ก าหนดให้มีการใช้พลงังานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 10 ของการใช้
พลงังานทัง้หมดขององค์กร และด าเนินการผลกัดนัการเติบโตของเศรษฐกิจระดบัภมูิภาคอยา่งมีนยัส าคญั 

10. ผู้บริหารด าเนินการผลกัดนัและเป็นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้น าด้านความยัง่ยืน (SD Champion) เพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายความยัง่ยืนที่ก าหนด และตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร พร้อมพิจารณาประเด็นการเปิดเผยข้อมลู รวมไปถึงรับทราบและติดตามสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกรอบสิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ หรือ กรอบ ESG (Environment, Social 
and Governance) 

11. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการสื่อสารและท าความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียหลกัที่ส าคญั ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ร้านค้า ลกูค้า พนกังาน และสงัคม ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสมัพนัธ์ที่
เหมาะสม ทัง้ภายในและภายนอก 

 
ทัง้นี ้ด้วยความร่วมมือของพนกังานและผู้บริหารทุกระดบั ผนวกกับความมุ่งมัน่ติดตามแผนงานและเอาใจใส่

จากคณะกรรมการ และคณะท างานท่ีเก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิดและตอ่เนื่อง สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้
เป็นสมาชิกของดชันีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่  อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัได้รับ SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมลูค่าตลาดสงูกว่า 100,000 
ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรมในการออกแบบ Asia-Pacific Shopping Center Awards 2017 ในหมวด New Developments จากทาง 
International Council of Shopping Centers (ICSC) ซึ่งรางวลัเหล่านีเ้ปรียบเสมือนเคร่ืองยืนยนัความส าเร็จของความ
ตัง้ใจจริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยดึหลกับรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอนัค านงึถึงประโยชน์ของผู้มี
สว่นได้เสีย สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัน าไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตักรรมที่ได้รับการช่ืนชม และความสามารถใน
การเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนอนัเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในระดบัสากลอยา่งแท้จริง 

 
 
 
 นายปรีชา เอกคณุากลู 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 


