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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ประวัติความเป็นมา 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ CPN) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2538 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ 2,244,000,000 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั 
และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ 
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านักงานโรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2560 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศนูย์การค้า 32 แห่ง อยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 18 แหง่ อาคารส านกังาน 7 แหง่ ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แหง่ คือ 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที่พกัอาศยั 1 แห่งในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

 
วิสัยทัศน์ 

 “ผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาคที่ได้รับการช่ืนชมสงูสดุจากทกุคน  และไม่หยดุนิ่งในการสร้างประสบการณ์

แหง่ความสขุในระดบัโลก” 

พันธกิจ 
CPN มีพนัธกิจ 4 ประการท่ีต้องด าเนินการเพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ขององค์กร คือ 

1. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่ทกุคนช่ืนชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders) 
“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีท่กุคนชื่นชม โดยสร้างคณุค่าทีโ่ดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทกุคน” 

• เป็นศนูย์การค้าที่นกัลงทนุเลอืก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และพนัธมิตร 

• เป็นศนูย์การค้าที่ลกูค้าเลอืก โดยสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุให้กบัลกูค้า 

• เป็นศนูย์การค้าที่ผู้ เช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความส าเร็จทางธุรกิจร่วมกนั ควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์   
ในระยะยาว  

• เป็นศูนย์การค้าที่พนกังานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการเติบโตทางหน้าที่การงาน 
ตลอดจนสร้างสงัคมการท างานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

• เป็นศนูย์การค้าที่สงัคมและชมุชนเลอืก โดยพฒันาศนูย์การค้าที่มีความโดดเดน่เป็นท่ีภมูิใจของชมุชน ควบคูไ่ปกบั
การดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน 
 

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

ซบัซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยดุนิ่งของ CPN จะเป็นสิ่งที่ผลกัดนัให้ศนูย์การค้าภายใต้การบริหาร
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ของ CPN มีความทนัสมยัที่สดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลกูค้าได้ดี โดยการพัฒนา
ศนูย์การค้ารูปแบบใหม ่การสรรหาร้านค้าใหมท่ี่มีความทนัสมยัและตรงกบัความต้องการลกูค้าเข้ามาอยูใ่นศนูย์การค้าอยา่ง
ต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น 
แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า ตลอดจนการผสานพลงักบับริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัผู้ใช้บริการ 

 
3. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาค (Regional Retail Developer) 

“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีมี่ศกัยภาพในการเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคและเป็นทีจ่บัตามองในตลาด” 
CPN มุง่มัน่ที่จะเติบโตอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดบัภมูิภาคคือก้าวตอ่ไปของ CPN ดงันัน้ CPN 

จึงมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่เป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วในภมูิภาคนี  ้CPN ได้ระบุ
ตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอยา่งชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพนัธมิตรที่สามารถ
ตอบสนองกบัโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศกัยภาพ 
และความพร้อมที่จะสามารถด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศได้ตามเป้าหมาย 

 
4. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสขุที่เหนือกวา่ (World-Class Rewarding Experience) 

“เป็นศูนย์การค้าทีลู่กค้าเลือกจะมา เพือ่สมัผสัประสบการณ์ความสขุในการช้อปป้ิงที่เหนือกว่าคู่แข่งในทกุตลาดที่เปิด
ด าเนินการ” 
CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเท่านัน้ แต่ยังเป็นผู้ สร้างประสบการณ์แห่ง

ความสขุให้กบัทกุคน ดงันัน้ ทกุองค์ประกอบในศนูย์การค้า CPN จะค านงึถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไมว่า่จะเป็นการคดัสรรร้านค้า
ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจดักิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน  
CPN เช่ือว่ามาตรฐานที่สงูและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรเป็นผู้น าในตลาดได้ ความเป็นระดบัสากลและระดบัโลก 
(World–Class) จึงเป็นสิง่ที่ CPN มุง่มัน่มาตลอดและเช่ือมัน่วา่การสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุในระดบัสากล จะเป็นสิ่ง
ที่ท าให้ CPN ก้าวขึน้เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการพฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาคได้ในอนาคต 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2560 

• CPN ประกาศร่วมทนุกบั DTC พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Development)  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 27กมุภาพนัธ์ 2560 มมีติอนมุตัิการท ารายการได้มาและ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์การร่วมทนุระหวา่ง CPN กบับริษัทดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) (DTC) เพื่อลงทนุในการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ที่พกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน 
บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 
ตารางวา ภายในวงเงินลงทนุของ CPN ไมเ่กิน 17,393 ล้านบาท โดยเร่ิมทยอยลงทนุตัง้แตปี่ 2560-2567 

• CPN ประกาศร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการธีมปาร์คภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 4/2560 เมื่อวนัท่ี 31พฤษภาคม 2560 มีมติอนมุตักิารร่วมทนุเพื่อพฒันา
โครงการธีมปาร์คภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต โดยได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ คือ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จ ากดั 
ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัทบางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (ซึง่ CPN ถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
99.99) สดัสว่นร้อยละ 51 และบริษัท ไรท์แมน จ ากดั ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 49 ส าหรับมลูคา่การลงทนุในโครงการ
เทา่กบั 550 ล้านบาท 
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• บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั เพื่อได้มาซึง่สทิธิการเชา่ช่วงที่ดินส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ  
CPN ได้ซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั จ านวน 26 ล้านหุ้นจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิการเช่าช่วงที่ดินในอ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ โดย CPN ได้ท าสญัญาเมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560เป็นไปตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

• จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  
CPN ร่วมกบั บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ช่ือ บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ขึน้ เพื่อศกึษาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตร่วมกนั โดยแบง่สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50:50 
ในบริษัทร่วมทนุ ซึง่จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามญั 1,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท 

• คดีเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากเหตเุพลงิไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จากบริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
สิน้สดุลง  
ศาลฎีกาในคดเีรียกคา่สนิไหมทดแทนจากเหตเุพลงิไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ในปี 2553 จากบริษัท เทเวศ
ประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่งภยัทกุชนิด มีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ฎีกา และ
ไมรั่บฎีกาของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ท าประกนัภยัการกอ่การร้ายวงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์
หนึง่ และได้ด าเนินการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ดงักลา่ว โดยกองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับเงินคา่สนิไหมดงักลา่วในเดือนกนัยายน 
2560 เรียบร้อยแล้ว 

• สมาชิกดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั   
CPN ได้รับคดัเลอืกเป็นสมาชิกของดชันคีวามยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจ าปี 2560 
กลุม่ดชันี DJSI Emerging Markets หรือกลุม่ตลาดเกิดใหม่ ในหมวดอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Real 
Estate) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4  

• ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรเป็น ‘AA’ ด้วยแนวโน้ม ‘คงที’่  
ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) เป็นระดบั “AA” จากเดิมที่ระดบั “AA-” สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรับตวัดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องเป็นผลมาจากการด าเนนิงานท่ีแขง็แกร่งและแหลง่ที่มาของรายได้ที่แนน่อน สถานะความเป็นผู้น าใน
ธุรกิจนย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม า่เสมอจากรายได้คา่เช่า
และบริการ รวมถงึนโยบายทางการเงินท่ีมีความระมดัระวงั และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที”่  

• เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ศนูย์การค้าล าดบัท่ี 31 
เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม ยิง่ใหญ่แบบ “มหานครแหง่
อีสาน” ประกอบด้วยศนูย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียมตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 65 ไร่ มลูคา่การลงทนุกวา่ 5,100 ล้าน
บาท  

• เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ศนูย์การค้าล าดบัท่ี 32 
เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นศนูย์กลางการใช้ชีวิตของชาวจงัหวดัสมทุรสาครและ
สมทุรสงคราม และเป็นจดุหมายปลายทางของคนกรุงเทพฯ นกัเดินทางทอ่งเที่ยว และคนจงัหวดัใกล้เคยีง ตัง้อยู่
ริมถนนพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ บนที่ดิน 100 ไร่ มลูคา่การลงทนุกวา่ 3,400 ล้าน 
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• เปิดขายคอนโดมเินียม 3 โครงการ ที่นครราชสมีาเชียงราย และเชียงใหม ่มลูคา่ 2.2 พนัล้านบาท  
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN เปิดตวัโครงการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม
บนที่ดินบริเวณศนูย์การค้า 3 แหง่ คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวลั 
เชียงใหม ่มลูคา่โครงการรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท  

• การแปลงสภาพกองทนุรวมสทิธิการเช่าสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  
ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ CPNRF เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตักิารแปลงสภาพ CPNRF เป็น 
CPNREITและการให้เช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา แก ่
CPNREIT ในมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่กบั 11,908 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะ
สิน้สดุลงในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2580 และได้จดัตัง้บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN 
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ CPNREIT โดย CPNREIT ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และได้
ด าเนินการเช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา แล้วเสร็จในวนัท่ี1 
ธนัวาคม 2560 โดยหนว่ยทรัสต์ CPNREIT ได้เปิดซือ้ขายวนัแรกวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 
รางวัลแห่งความภาคภมิูใจ 
 

ด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ 
1. รางวัล  “Silver Award สาขา New Development” จากสมาคมศูนย์การค้าโลก (International Council 

Shopping Centers) (ICSC) ในงาน ICSC AsiaAwards 2017 - ICSC ได้มอบรางวัลเหรียญเงิน  สาขาการ
พฒันาครงการใหม่ ให้กบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ในงาน ICSCRecon Asia-Pacific จดัขึน้ระหวา่ง
วนัที่ 23-25 ตุลาคม 2560 ที่ประเทศไทย โดยรางวัลนีถื้อเป็นเคร่ืองยืนยัน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
พฒันาศนูย์การค้าให้ดีที่สดุในทกุๆ ด้านเพื่อตอบโจทย์และเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุมิติอีกทัง้ยงั
เป็นการสร้างช่ือเสยีงให้วงการศนูย์การค้าของไทยได้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับระดบัโลก 

2. รางวัล “Award Winner in Retail Development Thailand” จากงาน  Asia Pacific PropertyAwards 2017-
2018 - รางวลัใหญ่ระดบัเอเชียแปซิฟิกและเป็นท่ียอมรับในวงการค้าปลกีระดบัโลก โดย CPNได้รับรางวลัด้านการ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่ โดดเด่น  จากโครงการ เซ็นทรัลเฟสติวัล  อีสต์วิลล์  และ  เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช ด้วยแนวคิดการออกแบบที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และคอนเซ็ปต์ของศนูย์การค้าที่ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตของคนยคุใหมไ่ด้อยา่งลงตวัสะท้อนการเป็นผู้น าในธุรกิจ 

3. รางวัล “Top 10 Developers Awards 2017” จากงาน BCI ASIA AWARDS 2017 ต่อเน่ืองเป็นปีที่  6 - ราง 
วลั 10 สดุยอดบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทย ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่น มี
คุณภาพ และค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจัดขึน้โดย BCI  Asia ศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยศนูย์การค้า 2 โครงการท่ีได้รับรางวลั คือเซ็นทรัลภเูก็ต และ เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ซึง่นบัเป็นปี
ที ่6 แล้วที่ CPN ได้รับรางวลันี ้

ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด 
4. รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 - รางวลัที่มอบให้กบับริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีมลูคา่แบรนด์องค์กรสงูที่สดุในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ของไทยด้วยมูลค่าแบรนด์สงูถึง 139,199 ล้านบาท รางวลันีจ้ัดโดยหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
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การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และสือ่ในเครือผู้จดัการ 

5. รางวัล “Drive Awards 2017 Strategy Excellence” - รางวลัที่มอบให้กบั 7 สดุยอดกลุม่ธุรกิจองค์กรและบคุคล 
ที่มีผลงานอนัโดดเด่นในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในระดบัมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลควบคูก่บั
การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอนัยงัประโยชน์ตอ่สาธารณชนได้เป็นอยา่งดี ซึง่จดัขึน้เป็นปีแรกโดยสมาคม
นิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดย CPN ได้รับรางวลั Drive Awards 
2017 ด้านกลยทุธ์จากแนวทางการวางกลยทุธ์ที่เดน่ชดั และแนวทางด้านธรรมาภิบาลดีเดน่ 

 
ด้านการบริหารและการเงนิ 

6. การประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560 อยู่ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่  9 - จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) โดยการสนบัสนุนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย CPNได้รับการประเมินให้อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” ตัง้แตปี่ 2552 – 2560 

7. TRIS Rating ปรับเพิ่ มอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CPN เป็น 
“AA”จาก “AA-”ด้วยแนวโน้ม“คงที่ ” – อันดับเครดิตที่ปรับเพิ่มขึน้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของ  CPN ที่
ปรับตวัดีขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งและแหลง่ที่มาของรายได้ที่แน่นอน  สถานะความเป็นผู้น า
ในธุรกิจศนูย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม ่าเสมอจากรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการ รวมถึงนโยบายทางการเงินที่มีความระมดัระวงั และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” สะท้อนถึง
ความคาดหวงัวา่บริษัทฯ จะยงัคงรักษาผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งเอาไว้ได้ 

 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

8. สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจ าปี 2560 ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 4 – CPN เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นสมาชิกของ
ดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ในกลุม่ตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย DJSI 
เป็นดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลกซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุม
มมุมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม ดชันีนีเ้ป็นความร่วมมือระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P 
Dow Jones Indices โดยการคดัเลือกบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลกที่มีผลการด าเนินงานทางธุรกิจที่โดด
เดน่ทัง้ในด้านของมลูค่าตลาด ด้านการบริหารจดัการท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดี และการค านงึถึงสงัคมและสิง่แวดล้อ 

9. รางวัล  “SET Sustainability Awards 2017” (บ ริษัทจดทะเบี ยนแห่ งความยั่ งยืน ) และ  “Thailand 
Sustainability Investment” (THSI) ประจ าปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย CPN 
ได้รับรางวัล ดังนี ้

• รางวลั SET Sustainability Awards 2017-Rising Star ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีเร่ิมมีการด าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างโดดเด่น ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงู
กวา่ 100,000 ล้านบาท 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ หุ้นยั่งยืนประจ าปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
โดยเป็นรางวลัส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน  โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จดัท าขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานในระดบัสากลเพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทนุในหุ้นที่มี
คณุภาพและคาดหวงัผลตอบแทนที่ตอ่เนื่องในระยะยาว 

 

10. รางวัล “รายงานความยั่ งยืน ปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ” (“Sustainability Report Award 2017-
Recognition”) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) - รางวลัรายงานความยัง่ยืนปี 2560 มอบ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ในการเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานครบทกุด้านทัง้เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ที่เป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

11. รางวัล “Thailand Energy Awards 2017” - สดุยอดรางวลัด้านพลงังานไทยระดับสากลรางวลัดีเด่นการลดใช้
พลงังานและลดโลกร้อน เป็นรางวัลที่แสดงความช่ืนชมยกย่องโรงงาน  อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลงังานและการพัฒนาพลงังานทดแทน จัดโดยกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน โดยCPN ได้รับ 3 รางวลั ดงันี ้

• รางวลั Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนรัุกษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคมุดีเด่น มอบให้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 

• รางวลั Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนรัุกษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคมุดีเด่น มอบให้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ 

• รางวลั Thailand Energy Awards2017 บคุลากรด้านพลงังาน ประเภทผู้บริหาร-อาคารดีเดน่ มอบให้แก่
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ  
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านักงานโรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2560 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศนูย์การค้า 32 แห่ง อยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 18 แหง่ อาคารส านกังาน 7 แหง่ ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แหง่ คือ 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที่พกัอาศยั 1 แห่งในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การจดัหาที่ดินในท าเลและราคาที่เหมาะสมใน
การพัฒนาโครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  การควบคุม การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การ
บริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและอาคารส านกังานหลงัจากที่เปิดให้บริการแล้วรวมถึงการให้บริการ
ระบบสาธารณปูโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศนูย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสง่เสริมกนั อาทิ ศนูย์อาหาร ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนน า้ และ
สวนพกัผอ่นภายในศนูย์การค้าในบางโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท าเลที่ตัง้และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส าคญั ส าหรับการบริหารธุรกิจ
โรงแรม CPN ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความช านาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรมเพื่อการบริหารจัดการให้เกิ ด
ประโยชน์สงูสดุ 
 

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ  
การแบง่ธุรกิจตามแหลง่ที่มาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 7 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
1. ศูนย์การค้า 
ธุรกิจศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัซึ่งเป็นที่มาของรายได้กว่าร้อยละ  80 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้า 

ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค  และระบบรักษาความปลอดภัย 
รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า  รายได้ค่าเช่า  และการให้บริการพืน้ที่ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการสือ่โฆษณา จ านวน 32 โครงการ แบง่เป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 
โครงการและในต่างจังหวดั 18 โครงการ ในจ านวนนีม้ีโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการ และโครงการที่ 
CPN ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNREIT) จ านวน 5 โครงการ โดย 
CPN ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNREIT 

CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็น
ศนูย์การค้าล าดบัที่ 31 และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศนูย์การค้าล าดบัที่ 32 และในปี 2561 CPN มีแผนที่จะเปิดเซ็นทรัล
ภเูก็ต และเซ็นทรัล i-City ประเทศมาเลเซีย 

CPN ได้น าแนวคิดการเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวติ (Center of Life) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความชดัเจนในวิถี
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) มากขึน้ โดยน าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของ  CPN 
นอกจากนี ้ยงัได้น าจุดเด่นและเอกลกัษณ์ประจ าท้องถ่ินมาเป็นสว่นหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพืน้ที่นัน้อย่าง
กลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศนูย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดดูให้ลกูค้าได้เพลิดเพลนิกบัการเลือกซือ้สินค้า  
เพื่อให้ศนูย์การค้าของ CPN มีเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่และยงัเป็นผู้น าในธุรกิจศนูย์การค้า และห้างสรรพสนิค้าตอ่ไป 
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2. อาคารส านักงาน 
ธุรกิจอาคารส านกังานเป็นการพฒันาอาคารส านกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า  เนื่องจากมีอปุสงค์ที่

สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้าและเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า 
รวมถึงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ 

การตดัสนิใจพฒันาอาคารส านกังานในบริเวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของท าเลที่ตัง้ อปุสงค์และอปุทานของพืน้ที่อาคารส านกังานในบริเวณนัน้ ๆ เป็นส าคญั ซึง่รายได้จากธุรกิจอาคารส านกังาน 
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ที่อาคาส านกังาน รายได้ค่าเช่าพืน้ที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารส านกังาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณปูโภค 

ปัจจุบนั CPN มีอาคารส านกังานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศนูย์การค้ารวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ได้แก่ 1) 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) 5) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดย
แบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการโครงการท่ีให้เช่ากบั CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารส านกังาน ป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานที่ตัง้อยู่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 สว่นใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนบัสนนุจากธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาและดนตรี สถานเสริมความงามและบริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับอาคาร ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศสแอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึง่เป็นอาคารส านกังานเกรด A ตัง้อยูใ่นแหลง่ทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. โรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นธุรกิจที่

เพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อยา่งคุ้มค่า  เพื่อผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการ
พิจารณาลงทนุที่ส าคญั ประกอบด้วย ท าเลที่ตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึง
ศกัยภาพการเติบโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพกั ห้องอาหาร ห้องสมัมนา และศนูย์ประชุม เพื่อ
รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจดัการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจดัแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่า
ห้องพกั รายได้จากคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม และรายได้จากคา่เช่าห้องในอาคาร และคา่บริการ เป็นต้น 

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ คือ 
1) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ซึ่งมีห้องพกั 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซือ้กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN ได้ว่าจ้างให้
บริษัทท่ีมีความช านาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 

2) โรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่มีห้องพกั 302 ห้อง (ตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช เร่ิมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธนัวาคม 2560 CPN ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 
ปี โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารโรงแรม 

4. อาคารที่พักอาศัย 
CPN เล็งเห็นศกัยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลกัษณะพืน้ที่แบบผสม  โดยจะพฒันาโครงการที่อยู่

อาศยัเพื่อช่วยสนบัสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  CPN ได้จัดตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วย
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ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของ
บริษัทฯ ตลอดจนการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ 

การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรับพฒันาโครงการ ศึกษาความ
เป็นไปได้ของข้อมลูการตลาดผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตดัสินใจ เลือกประเภทท่ีอยูอ่าศยัที่เหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้
นัน้ ๆ หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซือ้วสัดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งจากผู้ ผลิต
โดยตรง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคณุภาพและได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด  รวมทัง้มีการก าหนด
ราคาสง่มอบลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯคดัเลอืกผู้ รับเหมาที่มีความช านาญ ผลงาน และช่ือเสยีงใน
แต่ละประเภทงาน ตามขัน้ตอนและมาตรฐานในการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบในการควบคมุ
การด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย 
ส าหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร โดยค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สดุ 

ปัจจุบนั CPN มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาที่อยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมจ านวน 6 โครงการ บนที่ดิน
บริเวณศนูย์การค้าของ CPN ในโครงการ 1) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 2 โครงการ 2) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3) เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง 4) เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 5) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ 6) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ โดยบริษัท  
ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ ออกแบบพัฒนาและบริหารโครงการภายใต้ช่ือโครงการ
คอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) และเอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) ทัง้นี ้โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรก ได้
เร่ิมก่อสร้างแล้วในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิน้พร้อมโอน
และรับรู้รายได้ในปี 2561 นอกจากนัน้ CPN ยงัให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทห้องชดุให้เช่าจ านวน 11 ยนูิต ภายใต้โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

5. สวนน า้และสวนพักผ่อน 
ธุรกิจสวนน า้และสวนพกัผอ่น เป็นธุรกิจทีสนบัสนนุธุรกิจ ศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพื่อให้ศนูย์การค้า

มีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วตัถุประสงค์ของการสร้างสวนน า้และสวนพกัผ่อนขึน้ในบริเวณ
โครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุ
ให้แก่ลกูค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเพียงพอของที่ดินและพืน้ที่ภายใน
โครงการนัน้ ๆ 

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการสวนน า้บริเวณชัน้ 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค 
กรุงเทพฯ” ตกแตง่ด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีส์ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) เพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ และสีสนัความสนุกให้กับลกูค้าทุกคนในครอบครัวในสว่นของสวนพักผ่อน  CPN เปิดให้บริการสวนพกัผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทัว่ไปในบริเวณเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัลพาร์ค” ประกอบด้วยสวนสขุภาพ สนามเด็ก
เลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้น า  

6. ศูนย์อาหาร 
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้า มีความครบครัน 

วตัถปุระสงค์หลกัของธุรกิจนีค้ือ เพื่อลกูค้าที่มาใช้บริการภายในศนูย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลอืกรับประทานอาหาร
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ที่หลากหลายในราคาประหยดั สะดวกและรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองดื่มในบริเวณศนูย์อาหาร 

CPN ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า  ด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหาร
หลากหลายประเภทหลากหลายสไตล์ตอบรับทัง้ไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าต์ กิน ดื่ม ชิลล์ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอร่ี 
และร้านอาหารแบบซือ้กลบั (Take Home) 

7. การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน  CPNREIT และ  CPNCGสัดส่วนร้อยละ  26.69 และร้อยละ  25.00 
ตามล าดบั และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสญัญา
การจ้างที่ท าขึน้ และได้รับสว่นแบง่ก าไรตามสดัสว่นการลงทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) CPNREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 หลงัการแปลงสภาพ
จาก CPNRFเป็น CPNREIT ซึ่งเป็นไปตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มี
มติอนุมัติแบบมีเง่ือนไขส าหรับการแปลงสภาพ  CPNRF เป็น CPNREITเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF 
โดยรวมเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุน CPNRFซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ รวมทัง้สิทธิ
ประโยชน์เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์อนัเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จะสิน้สดุภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

CPNREIT ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ และเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 
2560 ได้ด าเนินการรับโอนทรัพย์สินจาก CPNRF ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้าและเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมกับลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของ  CPN อีก 2 แห่ง คือ 
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายวุนัที่ 31 
สงิหาคม 2580 มลูคา่ ทรัพย์สนิสทุธิ 11,908 ล้านบาท 

CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
(REIT Manager) และแตง่ตัง้ CPN เป็นผู้บริหารศนูย์การค้า (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ บริหารโรงแรม 
ต่อไป นอกจากนี  ้ยังมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  จ ากัด เป็นทรัสตี และบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน 

2) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  CPN คอมเมอร์เชียลโกรท (CPNCG) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 13 
กนัยายน2555 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุและน า
เงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว CPNCG ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางสว่น) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึน้ระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
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ปัจจุบัน โครงการศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังนี ้
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทฯ พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 79 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการพฒันาและให้เชา่พืน้ท่ีในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยคา่เช่า คา่บริการ จากการ
ให้เช่าพืน้ที่ รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และบริการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศนูย์การค้าให้กบั CPNREIT  และเป็นผู้บริหารอาคารส านกังานดิออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กับ CPNCG ซึ่งเป็นที่มาของส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุน และรายได้ค่าบริหารศูนย์การค้าและ
อาคารส านกังาน ที่บริษัทได้รับจาก CPNRF และ CPNCG 

หน่วย: ล้านบาท 

 
หมายเหต:ุ 1) เดมิคือ บจ. หลงัสวนเรียลตี ้ได้เปล่ียนช่ือเป็น บจ. เซน็ทรัลพฒันา เรียลตี ้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 

 2) ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 
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ลักษณะโครงการที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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

- ศนูย์การค้าครบวงจรแหง่แรกท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมานานกว่า 30 ปี ท่ีมีความครบครันและทนัสมยั มีความโดดเด่นด้านการออกแบบท่ีน าเส้นสายและ
ผิวสมัผสัของธรรมชาตใินรูปแบบ Organic Form มีการน า Skylight มาใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพ่ือให้มีแสงธรรมชาตเิกิดความรู้สกึโปร่งสบาย มีการเพิ่มสิ่ง
อ านวยความสะดวก และนวตักรรมล่าสดุด้านการบริการมาใช้กบัศนูย์การค้า  

- โครงการประกอบด้วย โรงแรม อาคารส านกังาน และศนูย์การค้าท่ีรวบรวมด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล Flagship Store และศนูย์รวมร้านค้า                         
ทัง้ Inter Brand และ Local Brand ชัน้น ามากกวา่ 500 ร้านค้า 

2. เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา 
109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2790 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513 

- ศนูย์การค้าแหง่นีส้ร้างขึน้ตามแนวคดิเพ่ือให้เป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวและชมุชน  
- ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พร้อมโรงภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมส าหรับครอบครัวและชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ และมีบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถงึอย่างสะดวก เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา จงึเป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวและชมุชนอย่างสมบรูณ์ 

3. เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
7/222  ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์         
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486 

- ศนูย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในท าเลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของก าลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม  อาท ิ
สถาบนัการศกึษา ส านกังาน และชมุชนท่ีพกัอาศยัท่ีมีก าลงัซือ้และมีการขยายตวัสงู  

- โครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารส านกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้น าหลากหลายตอบสนองไลฟ์สไตล์อย่าง
ครบครัน  

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 
78/54  หมู ่9  ถนนพทัยาสาย 2  ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-6 

- โครงการท่ีสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทัง้ผู้อยู่อาศยัในท้องถิ่น ผู้ เดนิทางไปร่วมการประชมุสมัมนา ชาวกรุงเทพฯ ท่ีเดนิทางไปพกัผ่อนใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และนกัท่องเที่ยวอีกกวา่สองล้านคนท่ีเดนิทางไปเยือนพทัยาในแต่ละปี  นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนท่ีตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงามแล้ว   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

5. เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
2  ถนนมหิดล  252-252/1 ถนนววัลาย ต าบลหหายยา   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 9199  
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3  

- ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทงิที่ใหญ่ท่ีสดุในภาคเหนือรองรับลกูค้า ทัง้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั  โรงภาพยนตร์ ห้องประชมุเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพมหานคร  ใกล้ส านกังานใหญ่ของธนาคารชัน้น าถึง 5 แหง่ และเป็นศนูย์การค้าครบวงจรท่ีพร้อม
ด้วยสถานบนัเทงิเพียงแหง่เดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ร้านค้าปลีกหลากหลาย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศนูย์อาหาร โรงภาพยนตร์ และศนูย์รวมเคร่ืองเล่นเกมส์ทนัสมยั 

7. เซน็ทรัลพลาซา บางนา 
587 , 589  ถนนบางนา-ตราด (กม.3)  แขวงบางนา  
เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260  โทรศพัท์: + 66 (0) 
2673 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2399 5777 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ใกล้สนามบนิสวุรรณภมูิ ซึง่เป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและการค้าขายท่ีมีการเจริญเตบิโตอย่าง
รวดเร็ว 

- โครงการประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 6 ชัน้ คอนโดมิเนียมทาวเวอร์ และอาคารส านกังานสงู 37 ชัน้ นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ สวนน า้ และ
ศนูย์รวมเคร่ืองเล่นเกมส์ทนัสมยัไว้บริการ  

8. เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
160  ถนนพระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพฯ  10150   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2866 4300  

โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

- เป็นศนูย์การค้าท่ีมีความโดนเดน่ในเขตกรุงเทพตอนใต้ บนพืน้ท่ีท่ีมีการขยายตวัของเร่ืองที่อยู่อาศยัอย่างรวดเร็ว  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกครบครัน ศนูย์อาหารและศนูย์รวมแหง่ความบนัเทงิ โรงภาพยนตร์ 
และพระราม 2 ฮอลล์ ท่ีสามารถจดักิจกรรมและงานบนัเทงิบนพืน้ท่ีกวา่ 2,800 ตรม. นอกจากนีย้งัมีสวนพกัผ่อนท่ีร่มร่ืนส าหรับออกก าลงักายและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

9. เซน็ทรัลเวลิด์ 
4, 4/1-4/2, 4/4  ถนนราชด าริห์  แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
-  โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ และห้างสรรพสินค้าอิเซตนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวลิด์ อทุยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค และ Flagship Store 
ของร้านค้า   แบรนด์ดังระดับสากล ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีหลากหลาย  นอกจากนีย้ังมีอาคารส านักงาน 45 ชัน้ ด้วยท าเลศักยภาพและความ
หลากหลายครบครันท าให้เซน็ทรัลเวลิด์เป็นศนูย์การค้ายอดนิยมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)          ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2-9 
 

 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

10. เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
68/100, 68/919 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบาง
กระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

- CPN เข้าซือ้กิจการสยามจสัโก้รัตนาธิเบศร์เม่ือเดือนธนัวาคม 2546 พร้อมทัง้เปล่ียนช่ือปรับโฉมให้เป็นศนูย์การค้าเพ่ือชมุชนท่ีมีบรรยากาศของความ
เป็นครอบครัวท่ีให้ทัง้ความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ โฮมเวร์ิค และออฟฟิศเมท พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย
ให้เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวอย่างแท้จริง 

11. เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
99, 99/9  หมูท่ี่ 2 ถนนแจ้งวฒันะ  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ  11120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบมากท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ ท่ี
ค านงึถงึการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน  

- โครงการประกอบด้วย ศูนย์การค้าขนาด 7 ชัน้ และอาคารส านักงานขนาด 16 ชัน้ และด้วยท าเลศกัยภาพแวดล้อมด้วยศูนย์ราชการและส านักงาน
ต่างๆ ท าให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ ร้านค้ า
แฟชัน่ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกครบครัน 

12. เซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช 
333/9  หมูท่ี่ 9  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมงุ  
จงัหวดัชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3999  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ตอ่ 1225-6 

- ศนูย์การค้าตดิชายหาดธรรมชาตท่ีิใหญ่และครบครันท่ีสดุในเอเชีย  โครงการประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมท่ีเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่ง
ความทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเท่ียว โดดเดน่ด้วยระเบียงชมววิชายหาดพทัยาได้ 360 องศา  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้น า ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกท่ีตอบสนองไลฟ์ ไตล์
อย่างครบครัน พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าท่ีสร้างสีสนัและชีวติชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

13. เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี 
277/1-3 , 271/5  ถนนประจกัษ์ศิลปาคม                      
ต าบลหมากแห้ง  อ าเภอเมืองอดุรธานี                          
จงัหวดัอดุรธานี  41000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4224 9192   

โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

- ศูนย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมัยท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูเช่ือมสู่อินโดจีน  ท่ีได้รับความนิยมทัง้จากชาวไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
CPN ได้ปรับภาพลกัษณ์ศนูย์การค้าให้มีความทนัสมยั ขยายพืน้ท่ีเพิ่มเป็น 2 เทา่  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และร้านค้า
ปลีกครบครัน นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมศกัยภาพความสมบูรณ์พร้อมของโครงการด้วยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ท่ีมีห้องพักรองรับ
จ านวน 259 ห้อง ห้องสมัมนา และห้องประชมุอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
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14. เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 
55/88 - 89 , 55/91  หมูท่ี่ 1  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัชลบรีุ 20000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ท่ีใหญ่ ทนัสมยั และสมบรูณ์แบบท่ีสดุในเมืองชลบรีุ  ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดน่ให้
ศนูย์การค้าได้รับแสงธรรมชาตอิย่างทัว่ถงึ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยัแห่งแรกในเมืองชลบุรี  ร้านค้าปลีก ศนูย์รวมแฟชัน่ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
โซนสนัทนาการ  และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเดน่ด้วยการออกแบบท่ีผสมผสานศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านและค านงึถงึการอนรัุกษ์
พลงังาน  

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

16. เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 
99/9  หมู่ 13  ต าบลรอบเวียง  อ าเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย 57000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5202 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงราย ท่ีออกแบบโดยผสานความทนัสมยักบัศิลปะวฒันธรรมล้านนาท่ีทรงคณุค่า และ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัว เป็นศูนย์การค้า Eco-Friendly   ครบวงจรแห่งแรกของไทย   มีความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา ด้วยนวตักรรมทนัสมยัประหยดัพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ รวมถึงร้านค้าแฟชั่น 
ศนูย์รวมร้านอาหารท่ีมีความหลากหลาย และร้านค้าชัน้น า 

17. เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก 
9/99  หมู่ 5  ต าบลพลายชมุพล  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณโุลก  65000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ท่ีมีท าเลท่ีตัง้ใจกลางศนูย์กลางทางธุรกิจท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือ รวมไปถึงประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน  โดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีน าจุดเด่นของวฒันธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ  ลวดลายของเคร่ืองเบญจรงค์ และลวดลายผ้าทอท่ี เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก มาผนวกเข้ากบัแนวคดิอนัทนัสมยั สถาปัตยกรรมของภายนอกตวัอาคารได้รับแรงบนัดาลใจจาก ขบวนเรือสินค้าท่ีจะ
น าพาธุรกิจมุ่งหน้าสู่ความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และมีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ และร้านค้าปลีกชัน้น า 
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18. เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
9/9  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ท่ีครบครัน ตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพโดดเด่นท่ีสุดแห่งหนึ่งใจกลาง
ย่านธุรกิจของกรุงเทพ  มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีล า้สมยัในรูปแบบ Futuristic สะดดุทกุสายตาตามเทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลก ทัง้เส้น
สาย สีสนั และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon Effect ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากความไม่หยุดน่ิงของถนนพระราม 9  ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
สไตล์ Work&Play  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนัซึง่เป็น Flagship Store ท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุในกรุงเทพฯ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาส และ The Rink Ice Arena ลาน Ice Skate ขนาดโอลิมปิก แห่งแรกใน
ประเทศไทย และร้านค้าชัน้น า 

19. เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 
88  หมู ่10  ต าบลวดัประดู ่ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  84000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796  3555  
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599 

- ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ทันสมัยท่ีใหญ่และครบครันท่ีสุดในภาคใต้  The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์รีสอร์ท รายล้อมด้วยธรรมชาติ Tropical Architecture Design บนพืน้ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban 
Development)   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบ
วงจร อาท ิโรงภาพยนตร์ SF สวนสนกุ Fun Planet  และ Pet Planet   

- นอกจากนี ้ยงัมีสรุาษฎ์ธานี ฮอลล์ 4,000 ตร.ม. และลานจดักิจกรรมพืน้ท่ีกวา่ 1,000 ตร.ม. และร้านค้าชัน้น า 

20. เซน็ทรัลพลาซา ล าปาง 
319  ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว  ต าบลสวนดอก               
อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง 52100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5401 0555  
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แหง่ใหม่ล่าสุดของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบนัดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกประยกุต์   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร         
อาท ิโรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้น า 

21. เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี 
311 หมู่ 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง
อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 4595 0699 
โทรสาร:  + 66 (0) 4595 0600 

- ศนูย์กลางไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ท่ีทนัสมยัและครบครันท่ีสุดในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้น
สายของใบบวัและกลีบดอกบวั สญัลกัษณ์ของจงัหวดัอบุลราชธานีจนเข้ากนัอย่างกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดร์ิน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชัน่ อาหาร
และเคร่ืองดื่ม รวมไปถงึแหล่งบนัเทงิครบวงจร อาท ิโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ระบบดจิิตอล มาตรฐานระดบัโลก และสวนสนกุ Fun Planet 
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22. เซน็ทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม่ 
99/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 8999 
โทรสาร:  + 66 (0) 5200 1700 

- สีสนัใหม่ของเมืองเชียงใหม่ และจดุหมายปลายทางของทอ่งเท่ียวและนกัช้อปในภาคเหนือ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ “ฟิวเจอ 
   ริสตคิ ล้านนา” ผสานกบัความเป็นธรรมชาต ิโดยน าเทคโนโลยีในการประหยดัพลงังาน และความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมาใช้  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าแฟชัน่ทนัสมยั ร้านอาหาร “ไลฟ์สไตล์ ไดน์น่ิง แอนด์ แกสโตร บาร์ แลนด์มาร์ค” แห่งแรกและ
แห่งเดียวของภาคเหนือท่ีรวมร้านอาหารไลฟ์สไตล์และไนท์ไลฟ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองเชียงใหม่ โดยมีสไตล์การตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom 
นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิต ิ

23. เซน็ทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ 
1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่              
อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7480 1555 
โทรสาร:   + 66 (0) 7480 1599 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวแหง่แรกและแห่งเดียวในจงัหวดัสงขลา โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบท่ีทนัสมยัด้วยแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหกัเหแสงของปริซมึผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดร์ิน  

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

24. เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ 
209 , 209/1-209/2  หมู่ท่ี 2 ต าบลบอ่ผดุ              
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796 2777 
โทรสาร:   + 66 (0) 7796 2799 

- เป็นศนูย์กลางการใช้ชีวติ  และเป็นศนูย์กลางในการจดักิจกรรมระดบัประเทศ   เพ่ือเป็นการสนบัสนนุส่งเสริมการทอ่งเท่ียว   
- บรรยากาศการช้อปปิง้ในสไตล์รีสอร์ทในรูปแบบ “Reminiscence  of  Southern  Lifestyle” ด้วยธีมการตกแตง่หลกั 4 ธีม คือ 1) ธีมทา่เรือเฉวง 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชั่ น อาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร Beach Bazaar รองรับนกัทอ่งเท่ียว และเอนเตอร์เทนเมนต์ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั 

25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 
99/19 , 99/20 หมู่ 2 ต าบลบางเตย              
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร:   + 66 (0) 3410 0899  

- ศูนย์กลางท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดับกลางถึงสูงกว่า 100 
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบัน ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตกและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะฝ่ังพทุธมณฑล นครชยัศรี สามพราน จนถงึเมืองนครปฐม และมีแนวโน้มวา่จะเตบิโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

- โดดเด่นภายใต้แนวคิด “Contemporary Botanical” น าบรรยากาศ Outdoor เข้าไปไว้ในศนูย์การค้า ประดบัด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทัง้แนวราบและ
แนวดิง่ ทัว่ทัง้ศนูย์การค้า และยงัน าเอกลกัษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบตกแตง่ศนูย์การค้า 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชั่น อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทงิ เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนกุ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั  
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26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 
99 , 99/1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชิงเนิน              
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร:   + 66 (0) 3301 3300  

- เป็นศนูย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุของจงัหวดัระยอง ศนูย์กลางการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพ่ือเป็นแลนมาร์คของจงัหวดั ด้วยการน าเอกลกัษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีช่ือก้อง
โลกอย่างสนุทรภู่มาเป็นแรงบนัดาลใจท าให้บรรยากาศของศนูย์การค้าแหง่นีโ้ดดเดน่ บง่บอกถงึเร่ืองราวของจงัหวดัระยองได้เป็นอย่างดี 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดบัโลก อาท ิ
Uniqlo และโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และมี Fun Planet ส าหรับเดก็ๆ และครอบครัว 

27. เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูก็ต 
74 , 75 หมู่ท่ี 5 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร:   + 66 (0) 7629 4000 

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

- โดยบริษัทได้วางแผนปรับปรุงศนูย์การค้าทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวมากขึน้ อีกทัง้มีแผนการขยายพืน้ท่ีขายบริเวณลาน
ลม ปรับผังพืน้ท่ีร้านค้าและจัดหาประเภทผู้ เช่าใหม่ (Re-Merchandising Mix) เช่น เพิ่มประเภทร้านค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพิ่ม 
Fashion Anchor และร้านอาหารประเภท Lifestyle เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าในประเทศท่ีมีระดับรายได้อยู่ในช่วง Middle 
Income (C+ ขึน้ไป) 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, PowerBuy, OfficeMate, B2S, SuperSports, FamilyMart, Central Food Hall, สถาบันการเงิน, 
ศนูย์บริการความงาม, ร้านค้าแฟชัน่ และ สินค้าประเภท IT เป็นต้น 
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28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
199 , 199/1 , 199/2 หมู่ 6 ต าบลเสาธงหนิ              
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 7900  

- โครงการเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพสูง บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบคมนาคมท่ี
สมบูรณ์แบบของภาครัฐท่ีเช่ือมตอ่ทกุเส้นทางไว้ด้วยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) รวมถงึเส้นทางใน
อนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบรีุ ท่ีเช่ือมตอ่ทา่เรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

- ออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์สุดล า้ระดบัโลกภายใต้แนวคิด “Beyond Imagination Larger Than Life” ศูนย์รวมสุดยอดไลฟ์สไตล์อนัยิ่งใหญ่ อลังการ มี
ทัง้ศนูย์การค้า ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ Attraction ระดบัโลก เป็นท่ีท่ี “ชีวติใหญ่มาก (Have a Big Life)” 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชัน้น าทัง้ไทยและอินเตอร์กว่า 500 ร้านค้า Fashion Brand ระดบัโลก Dining Destination แห่งใหม่ท่ีรวมร้านอาหาร 
คอนเซป็ต์ใหม่ที่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ และมี Entertainment Complex ท่ีดีท่ีสุด มีทัง้  Attraction ระดบัโลก โรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และฟิตเนส 
Virgin  

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

- โครงการตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดิษฐ์มนธูรรม  (เลียบทางด่วนฯ เอกมยั-รามอินทรา) เป็นถนนท่ีสามารถเช่ือมไปยงัถนนสาย
ส าคญัหลายสาย ได้แก่ ถนนรามอินทรา ลาดพร้าว และพระราม 9                   

- เป็นศูนย์การค้าแบบ Outdoor แห่งแรกท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน สร้าง Lifestyle Format ให้คล้ายกับ East Village ย่านฮิบของมหานคร
นิวยอร์คบนเกาะแมนฮทัตนัท่ีมีบาร์ ร้านหนังสือ คาเฟ่ คลบั และแกลเลอร่ีล า้สมัยรองรับผู้คนทุกเพศทกุวยัไปจนถึงผู้ ท่ีมีรสนิยมพิถีพิถันท่ีสุด ผสาน
แนวคิด “The New Nature Experience of Bangkok” โดยเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแบบ Outdoor ท่ีผสมผสานธรรมชาติและความทนัสมัยได้อย่าง 
ลงตวั ซึง่บางโซนเปิดให้บริการตัง้แต ่7 โมงเช้าจนถงึเท่ียงคืน 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , PowerBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบันการเงิน, ศูนย์บริการความงาม , 
ร้านค้าแฟชั่น , สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีมี้ Jogging Track ส าหรับให้คนในย่านนัน้ ได้มาออกก าลัง คล้ายกับเป็น 
“สวนสาธารณะ” บริการจอดจกัรยาน, Wellness Center และฟิตเนส Virgin 

30. เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
8, 9/8 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 7580 3333   
โทรสาร : +66 (0) 7580 3399   
 

-  ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ท่ี สมบรูณ์แบบท่ีสดุแห่งแรกของจงัหวดัต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้จงัหวดันครศรีธรรมราช บนท าเลศกัยภาพสูง 
เป็น “โลจิสตกิส์ ฮบั” ของภาคใต้รับสามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 

-  มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้แนวคิดแสงเงา Shadow Play น าลวดลายหนังตะลุงซึง่เป็นเอกลักษณ์ของวฒันธรรมทางใต้ มาเป็นจุดเด่นในการ 
สร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการ ช้อปปิง้ 

-  ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั ตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการแบรนด์ท่ีหลากหลาย และร้านค้าในศนูย์ฯ  มี Fashion Hub แบรนด์
ดงั ทัง้ไทย และอินเตอร์ เพ่ือรองรับก าลังซือ้มหาศาลในจังหวดัท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดเป็นอันดบั 1 ของภาคใต้ และมี Hangout Destination แห่งใหม่               
ท่ีรวมร้านอาหารคอนเซป็ต์ใหม่ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

31. เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา 
990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
30000 
โทร: +66 (0) 4400 1555  
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

- ด้วยแนวคิด “มหานครแห่งอีสาน” โครงการนีป้ระกอบด้วย ศนูย์การค้า คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ บนท่ีดินกว่า 65 
ไร่ บนท าเลศนูย์กลางการคมนาคมบนถนนมิตรภาพ การจราจรสะดวกเช่ือมตอ่ใจกลางโคราชและจงัหวดัใกล้เคียง 

- เป็นการผนกึก าลงัครัง้แรกของกลุ่มเซน็ทรัลในภาคอีสานกบัห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปซูปอร์สโตร์ โคเวิร์คกิง้สเปซโดยบีทเูอส ซูเปอร์สปอร์ตพร้อม
สปอร์ตซีมเูลเตอร์ และพืน้ท่ีจดัการแข่งขนักีฬาอินดอร์ ร่วมด้วย พาวเวอร์บาย ออฟฟิศเมท ร้านค้าแบรนด์แฟชัน่ และอาหารชัน้น ากวา่ 500 ร้านค้า 

- สถาปัตยกรรมผสานเอกลักษณ์ประจ าภาคอีสานกับความทันสมัย สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซัน่ ออฟ ไลฟ์” เพิ่มสีสัน 5 
ฤดกูาลให้ภาคอีสาน เสริมด้วยอินเตอร์ แอคทีฟ ฟีเจอร์ ท่ีมอบประสบการณ์แปลกใหม่  

- นอกจากนีย้งัมี “โคราช ริเวอร์ วอล์ค” สวนสาธารณะ และไลฟ์สไตล์เดสตเินชัน่แห่งใหม่ แหล่งพกัผ่อนและศนูย์กลางกิจกรรม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุค
ใหม่  

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

- ด้วยแนวคิด “มหาไลฟ์สไตล์” จึงมีสินค้าแบรนด์ดงัรวมกว่า 300 ร้าน น าโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท่ีมาในคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ครัง้แรกกบั ‘Hello 
Beauty’ อาณาจักรความงามและเคร่ืองส าอางอลังการท่ีสุดในมหาชัย ร่วมด้วย “Dining Destination” ร้านอาหารหลากหลายมากท่ีสุดรวมถึง 
“EATALAY” ตลาดซีฟู้ ด ท่ีเสิร์ฟความสดจากท้องทะเลถึงบนโต๊ะ และ “ศนูย์รวมบริการทางการเงินและบริการภาครัฐ” รวมสถาบนัการเงินชัน้น าและ
Government Center บริการประชาชนแบบครบวงจร 

- นอกจากนีย้ังตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่มด้วยความเป็น “The Best Highway Destination” จุดแวะพักท่ีดีและสมบูรณ์แบบท่ีสุดกับ
ความสะดวกครบวงจรและ “ห้องน า้สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์หมู่บ้านชาวประมงและโซน “ตลาดสามสมทุร” ศนูย์รวมของดีมหาชยัและของฝาก
จากทัว่ประเทศ  
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
 

 
 

 

 
 

โครงการศูนย์การค้า 
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

มูลค่าเงนิลงทุนทัง้
โครงการ      

ณ สิน้ปี 2560 /2 

พืน้ท่ีใช้สอย
รวม (GFA) 

ที่จอดรถ พืน้ท่ีให้เช่า จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ี 
อัตราการเช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ) 

  
(ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2560  ปี 2559 

1. เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 4,444 310,000 3,000 45,740 338 97 99 
2.เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 660 86,000 1,000 17,206 76 95 97 
3.เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า /1 มีนาคม 2538 3,024 370,000 3,500 62,783 374 97 97 

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดมิช่ือ เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) กรกฎาคม 2538 1,464 70,000 400 17,527 101 93 80 
5.เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต /1 มีนาคม 2539 /3 2,394 250,000 2,300 76,453 600 93 95 

6.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตลุาคม 2540 1,840 220,000 2,300 53,814 201 82 92 
7.เซน็ทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 /3 5,716 500,000 3,250 62,413 278 90 89 
8.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธนัวาคม 2545 1,393 210,000 3,200 91,447 302 91 88 

9.เซน็ทรัลเวลิด์ ธนัวาคม 2545 /3 13,858 830,000 7,000 199,501 409 84 95 

10.เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546 /3 2,359 140,000 2,000 77,220 190 96 96 

11.เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551 5,396 310,000 3,300 65,677 343 92 94 

12.เซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช /1 มกราคม 2552 6,311 210,000 2,000 58,104 222 96 96 

13.เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 /3 4,602 250,000 2,000 71,366 237 94 94 

14.เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ พฤษภาคม 2552 2,825 156,000 2,040 40,383 254 98 98 

15.เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 3,946 200,000 2,100 47,370 291 94 92 

16.เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 1,682 110,000 1,000 23,977 119 98 98 

17.เซน็ทรัลพลาซา พิษณุโลก ตลุาคม 2554 1,550 100,000 1,440 26,476 134 91 95 
18.เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 5,161 214,000 2,400 58,914 240 97 98 
19.เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 2,242 130,000 1,400 31,262 127 92 94 

20.เซน็ทรัลพลาซา ล าปาง พฤศจิกายน 2555 1,114 110,000 2,000 22,261 96 97 94 
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หมายเหต:ุ /1 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทนุเพิ่มเตมิในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดย
พืน้ท่ีท่ีอยู่ใน CPNREIT มี    สดัสว่นดงันี ้

   - ร้อยละ 44 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2567 
   - ร้อยละ 81 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
   - ร้อยละ 96 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2568 
   - ร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
   - ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2580 
/2 รวมเงินลงทนุในอาคารส านกังาน/ อาคารท่ีพกัอาศยั/ โรงแรม ไมร่วมคา่เชา่ท่ีดนิและอาคารท่ีช าระเป็นรายปี และไมร่วมเงินลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีได้ให้เช่า/ เช่าช่วงแก่ CPNREIT 
/3 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

โครงการศูนย์การค้า 
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

มูลค่าเงนิลงทุนทัง้ครงการ      
ณ สิน้ปี 2560 /2 

พืน้ท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

ที่จอดรถ 
(คัน) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ี 
(ร้านค้า) 

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
 (ร้อยละ) 

  
 ปี 2560  ปี 2559 

21.เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 1,835 151,000 1,500 32,215 142 97 97 
22.เซน็ทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 4,289 260,000 3,500 66,063 231 94 94 

23.เซน็ทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 4,910 295,000 2,500 66,861 223 88 88 
24.เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ มีนาคม 2557 1,867 76,000 600 31,359 114 92 96 
25.เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 2,597 185,500 1,600 38,738 195 93 93 

26.เซน็ทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 2,647 155,000 2,000 29,466 183 95 95 
27.เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558 /3 6,886 137,000 1,100 39,094 138 94 94 
28.เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 7,316 352,000 4,000 78,322 353 95 94 

29.เซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วลิล์ พฤศจิกายน 2558 3,868 150,000 1,824 36,050 191 98 94 
30.เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 1,816 90,000 1,500 21,367 129 89 87 
31. เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา พฤศจิกายน 2560 4,448 233,000 3,600 49,447 278 80 n/a 

32. เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั พฤศจิกายน 2560 2,742 131,250 1,500 24,869 159 85 n/a 
รวม 117,203 6,991,750  1,663,744 7,268 92 94  
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อาคารส านักงาน  
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 ปี 2559 

ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 16,250 91 96 

ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ  /1 มีนาคม 2538 22,426 85 86 
บางนา ธนัวาคม 2544 /2 10,007 88 93 

เซน็ทรัลเวลิด์  /3 พฤศจิกายน 2547 /2 84,074 98 100 
ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี  /1 มีนาคม 2549 11,334 87 98 
แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 19,942 98 97 

แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 6,454 95 97 
รวม  170,487 94 97 

     หมายเหต:ุ 
/1 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เตม็พืน้ท่ี เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2567 
/2 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 
/3 ร้อยละ 97 ของพืน้ท่ีอาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 (สว่นท่ี 1) และ
ตัง้แตธ่นัวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 

 

โรงแรม  
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

จ านวน
ห้องพัก 

อัตราการเช่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2559 

โรงแรมเซน็ทาราและคอนแวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี  /1 เมษายน 2552  /3 259 74 80 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา /2 
พฤศจิกายน 

2553 
302 95 84 

รวม  561 86 83 

หมายเหต:ุ 
/1 CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
/2 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตนั โฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผู้บริหาร
โรงแรม 
/3 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

 

ที่พักอาศัย  
  

เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพืน้ที่  
(ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2559 

เซน็ทรัล ซติี ้เรสซเิดนซ์  /1 ธนัวาคม 2544 /2 1,567 21 21 

      หมายเหต:ุ 
/1 CPN เป็นเจ้าของห้องชดุจ านวน 11 ยนิูตของโครงการท่ีพกัอาศยั 
/2 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ
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โครงการในอนาคต 

โครงการในประเทศ 

โครงการศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลภเูก็ต 

ที่ตัง้ :  บริเวณหวัมมุถนนเทพกษัตรีตดักบัถนนวิชิตสงคราม ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

ขนาดโครงการ: ที่ดินประมาณ 57 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 244,000 ตาราง
เมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จ านวน219,000 ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศูนย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping 
Mall ประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 3 ชัน้ และใต้ดิน 1 ชัน้ ภายในโครงการประกอบด้วย ร้านค้าจ าหนา่ยแบรนด์ชัน้น า
ระดับโลก (World Fashion Brand) เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าคุณภาพเยี่ยม  ศูนย์รวมอาหารขึน้ช่ือของ
ประเทศไทย สปา โรงภาพยนตร์รวมถึงแหลง่บนัเทิงระดบัโลกที่มอบประสบการณ์พิเศษเหนือจินตนาการได้แก่ ยา่นตลาดน า้
และของดีจากทั่วทุกภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The Mystic of Three Worlds) ที่จะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสมัผสั  นอกจากนัน้ โครงการยงั
เป็นศนูย์รวมร้านอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ อาทิ บาร์และบิสโตร ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารส าหรับครอบครัว ร้าน
กาแฟและเบเกอร่ี ศูนย์อาหารในรูปแบบ Food Park และร้านอาหารซือ้กลบั (Take Home) เป็นต้น โดยโครงการมีบริการ
พืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั 

ศักยภาพของโครงการ: ตัง้อยู่ใจกลางเกาะภเูก็ตบนแยกไทนาน ย่านธุรกิจที่ดีที่สดุของภูเก็ต และเป็นจุดต่อของถนนสาย
หลกัส าคญัที่เช่ือมต่อการเดินทางจากทกุเส้นทางใกล้กบัสนามบินนานาชาติ  สะดวกต่อการเดินทาง พืน้ท่ีด้านหน้าติดถนน
รวม 1,500 เมตร เปิดมมุมองที่กว้างของโครงการ ซึ่งพืน้ที่บริเวณนีจ้ะถกูพฒันาให้กลายเป็นย่านธุรกิจที่สมบรูณ์ของภเูก็ต
ต่อยอดความส าเร็จของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ไลฟ์สไตล์แบบลกัซ์ชวัรี (Luxury Lifestyle) 
และไลฟ์สไตล์แบบแคชชวล (Casual Lifestyle) ของทัง้คนไทยและนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ 

CPN พัฒนาโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต เดิม และโครงการเซ็นทรัลภูเก็ต ร่วมกัน เพื่อจะท าให้เป็นโครงการ
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่และมีความครบวงจรแหง่หนึง่ของจงัหวดัภเูก็ต  สามารถรองรับกลุม่ลกูค้าที่มีก าลงัซือ้ได้หลายระดบั
ทัง้จากภายในประเทศและตา่งประเทศ และยงัเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่การพฒันาประกอบด้วย 3 เฟส โดยเฟส 1 
คือ สว่นพืน้ที่ของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เดิม ที่จะพลิกโฉมใหม่ให้มีความสวยงามและทนัสมยัขึน้ รวมทัง้เป็นแหลง่รวมแบ
รนด์ชัน้น าทัง้ไทยและต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมร้านอาหารนานาชาติช่ือดังมากมาย เฟส 2 คือ พืน้ที่ใหม่ที่เป็นของ
โครงการเซ็นทรัลภูเก็ต ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Luxury รองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซือ้สูง
ประกอบด้วยร้านสญัลกัษณ์ของสนิค้าแบรนด์หรู (Flagship Store) และแอทแทรคชัน่ (Live Attraction) ระดบัโลกที่จะมอบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยพืน้ที่ทัง้หมดของ เฟส 1 และเฟส 2 จะเช่ือมต่อถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้าที่ตกแต่งเป็น
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน พร้อมทางเลือ่นอตัโนมตัิเพื่อความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้สอยให้กบัผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

นอกจากนี ้CPN ยงัเตรียมพฒันาพืน้ที่เฟส 3 ส าหรับโครงการในอนาคตซึ่งประกอบด้วย โรงแรม ศนูย์การประชุม
นานาชาติที่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุในภาคใต้ ที่สามารถรองรับการประชุม การจัดงานระดบัประเทศ และงานแสดงสินค้า
ระดบัโลก รวมทัง้ยงัมีแผนสร้างสวนสนกุที่มีธีม (Theme Park) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวกลุม่ครอบครัวอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเฟส 2 คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการได้ในปี 2561 
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เงินลงทุน: ประมาณ 6,650 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึง่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนอนการสร้าง) 

โครงการคอนโดมิเนียม 

โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) 

 
 
โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) และ เอสเซ็นท์ (ESCENT) 

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการที่อยูอ่าศยัอยา่งตอ่เนื่อง ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ CPN ที่ตัง้อยูใ่นท าเล

ที่ดีทั่วประเทศ และที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยจะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial 
Community อาศยัความเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลกีกบัทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นยทุธศาสตร์ในการ
ขยายธุรกิจ 
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โครงการศูนย์การค้าในต่างประเทศ 

CPN ได้พิจารณาและศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ  โดยมุ่งความสนใจไปยงัประเทศใน
ภมูิภาคเอเชียที่มีศกัยภาพและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทนุ อย่างไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขนั และความเสี่ยง
ของการท าธุรกิจในตา่งประเทศ จึงจดัตัง้คณะท างานพิเศษเพื่อศกึษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ 
สงัคมการเมือง อตุสาหกรรมและการแขง่ขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสีย่งอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในแตล่ะประเทศ
ที ่CPN สนใจ เพื่อคดักรองตลาดที่มีทัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสมต่อธุรกิจของ CPN โครงการต่าง ๆ ที่
อยู่ในแผนได้ถูกน ามาประเมินความเป็นความเป็นไปได้อย่างรอบคอบเพื่อการตดัสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

CPN ได้ศกึษาโอกาสในการลงทนุเพิ่มเติมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเน้นท่ีประเทศมาเลเซีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ทัง้นีก้ารพฒันาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มองโอกาสในสว่นของการปรับปรุงศนูย์การค้าที่มีอยู่แล้ว
และการพฒันาโครงการใหม่ ๆ ในพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ โดยอาจมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศเพื่อให้สามารถบกุเบิก
ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในประเทศนัน้  ๆ ได้อย่างดียิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้CPN ยงัได้รับข้อมลูสนบัสนนุบางสว่นจากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัลในต่างประเทศ  ท า
ให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพฒันาโครงการในตา่งประเทศได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยปัจจบุนัCPN ได้เข้าร่วมลงทนุใน
โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ประเทศมาเลเซีย เป็นศนูย์การค้าแหง่แรกของ CPN ในตา่งประเทศ โดยเลง็เห็นถึงธุรกิจค้าปลีกใน
มาเลเซียที่มีโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต 
 

เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้

รูปแบบการร่วมทุน: CPN จดัตัง้บริษัทยอ่ยร่วมกบับริษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท I-Berhad 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์ซ่าที่ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย  เพื่อพัฒนาโครงการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 40 ในบริษัทย่อย นอกจากนี ้CPN จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ โดย CPN จะได้รับค่าธรรมเนียมใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

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

ขนาดโครงการ: ท่ีดินกรรมสิทธ์ิขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ที่ใช้สอยประมาณ  278,000 
ตารางเมตร พืน้ที่จอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าในรูปแบบ Regional Mall ซึ่ง CPN เป็นผู้
ควบคมุการออกแบบ พฒันา และบริหารศนูย์การค้าโดยเป็นผู้ ริเร่ิมในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัวงการค้าปลกีของ
มาเลเซีย ทัง้นวตักรรมการออกแบบ การบริการที่ยอดเยี่ยมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย รวมถึงความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการบริหารศนูย์การค้าที่มีมายาวนาน 
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ศักยภาพของโครงการ: โครงการตัง้อยู่ในพืน้ที่ โครงการ  i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด  72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแหง่ใหมข่องมาเลเซีย ซึง่คาดวา่จะเป็นศนูย์กลางการพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ที่ครบวงจร ที่
ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วย
ศนูย์การค้าอาคารส านกังานไซเบอร์เซ็นเตอร์ ส านกังานของบริษัทชัน้น า โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีค้าปลกี รวมถึงสวน
น า้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวประดบัไฟในยามค ่าคืน อีกทัง้ยงัมีแผนที่จะพฒันา ศนูย์ศิลปะการแสดงใน
อนาคต เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยกลุม่เป้าหมายของโครงการครอบคลมุผู้ที่มีรายได้ระดบักลางถึงระดบับนใน
เมืองชาห์อลมั เมืองหลวงของรัฐสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกวา่ 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่คนชัน้กลางที่มีก าลงั
ซือ้สงู อยา่งรวดเร็ว รวมถึงประชากรในรัฐสลงังอร์ที่มีมากกวา่ 5 ล้านคนรวมถึงกลุม่เป้าหมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการได้ในปี 2561 

เงนิลงทุน: ประมาณ 830 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการรวมเงินลงทนุในการก่อสร้าง
ห้างสรรพสนิค้า โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ย) 

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

CPN ยดึถือและด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาลตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ในปี 2523 จากนัน้ได้มีการพฒันาตาม
ระบบมาตรฐานสากลมุ่งเน้นในเร่ืองความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผสมผสานกบัแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ค านึงถึง
เกณฑ์ตามดัชนีความยั่งยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และให้ความส าคญักบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา CPN ได้ผนวกเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (UN-Sustainable Development Goals–SDGs) ตาม
กรอบสหประชาชาติในกระบวนการก าหนดประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืนโดยมุ่งเน้นในเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
บริบทการด าเนินธุรกิจ และสามารถผลกัดนัให้เห็นผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 
กระบวนการประเมินประเดน็ส าคัญด้านความยั่งยืน  

 
 
1. ระบุประเด็นที่ส าคัญ   

CPN ระบุประเด็นที่มีความส าคัญด้านความยั่งยืน ร่วมกับประเด็นความเสี่ยงและโอกาส โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์จาก 

• ความท้าทายจากปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มกระแสโลก การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ บริโภค 
แนวโน้มการแขง่ขนัในตลาด และความท้าทายจากปัจจยัภายใน เช่น ผลการด าเนินงาน จดุออ่น จดุแข็ง ดชันี
ตวัชีว้ดัด้านความเสีย่งระดบัองค์กร  
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• ประเด็นที่มีนยัส าคญัซึง่ได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีหลกั
ที่ส าคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน ผ่านช่องทางการส ารวจความคิดเห็น การ
สนทนากลุม่ การประชมุ และการพบปะหารือทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

• กรอบการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามหลกัสากล เช่น เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนในกรอบ
สหประชาชาติ SDGs Guidelines ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เกณฑ์การประเมินองค์กรด้าน
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Dow Jones Sustainability Assessment Criteria) มาตรฐานสากล Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และกระบวนการตามแนวทางของ 
Global Reporting Initiative (GRI Standard) Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และกรอบ
การวิเคราะห์ด้านความยัง่ยืน-ESG จากสถาบนัการเงินและการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 

2. ประเมินความส าคัญของประเด็น  
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาอย่างยัง่ยืน วิเคราะห์และประเมินความส าคญัของประเด็นด้านความยัง่ยืน 
ความเสีย่ง และโอกาส โดยด าเนินการผา่น 

• การประชุมกลุม่ยอ่ยกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีสว่นได้เสียโดยตรง เช่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลลกูค้า
สมัพนัธ์ ร้านค้าสมัพนัธ์ ชุมชนสมัพนัธ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณาระดบัผลกระทบและทบทวนระดบัความส าคญั
จากมมุมองของผู้มีสว่นได้เสยี โดยข้อมลูที่ได้เป็นข้อมลูระดบัทตุิยภมูิ 

• การประชุมกับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มโดยตรง เช่น ประชุมกับคู่ค้า และพนักงาน เพื่อประเมินผล
กระทบและความส าคญัของประเด็นความยัง่ยืนที่เก่ียวข้องจากมมุมองของผู้มีสว่นได้เสยีโดยตรง โดยข้อมลูที่
ได้เป็นข้อมลูระดบัปฐมภมูิ 

• การวิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เช่น เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุ ผา่นการวิเคราะห์ หารือ และประเมินประเด็นจากผู้บริหารระดบัสงูในการจดัท าแผนกลยทุธ์องค์กร 

• การประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิดของประเด็นเหล่านัน้ผ่านการท าแบบส ารวจ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะท างานด้านความเสีย่งในระดบัปฏิบตัิการ 

 
3. จัดล าดบัความส าคัญของประเด็น  

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประชุมเพื่อทวนสอบความ
ครบถ้วนและการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นดงักลา่ว โดยอนมุตัิและยืนยนัประเด็นด้านความยัง่ยืน ความเสี่ยง 
และโอกาสที่มีนยัส าคญัในปี 2560 รวม 9 ประเด็น เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการก าหนดกลยทุธ์องค์กรสูค่วามยัง่ยืน 
และกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งขององค์กร  

 
4. ทบทวนและรายงานผล  

CPN มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงานกลยทุธ์องค์กรสูค่วามยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ตามล าดับ เพื่อทบทวนล าดับความส าคัญและผลกระทบของประเด็นเหล่านัน้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบาง
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ประเด็นยงัคงความส าคญัไว้ และบางประเด็นมีการเพิ่มเติมขึน้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้พิจารณาอนมุตัิในการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์สากลอยา่งเหมาะสมตอ่ไป  

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีส าคัญ 

CPN วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียหลกัที่ส าคญัออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ มีการก าหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่น
ได้เสยีอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทนัท่วงที โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแตล่ะสายงานอยา่งเหมาะสม ครอบคลมุ
ถึงการวิเคราะห์ ตอบสนองและถ่ายทอดข้อมูลภายในระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) และการมีส่วนร่วมและการดูแลผูมี้สว่นไดเ้สียหลกัทีส่ าคญั
ไดที้ ่www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน/ การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน/ การมีสว่นร่วมและการดูแลผูมี้สว่นไดเ้สียหลกัทีส่ าคญั 

 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเร่ืองการบริหารความเสีย่งและประเด็นความเสีย่งเกิดใหม่ ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง 
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กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

จากการวิเคราะห์ประเดน็ความยัง่ยนืท่ีส าคญั CPN จึงได้ก าหนดกลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจและวางแผนการด าเนินงาน
ในระยะยาวเพื่อการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วย 

   การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์  

CPN มุ่งที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน พัฒนาและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง ใน
รูปแบบของการพฒันาโครงการพืน้ที่แบบผสมผสาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัโครงการ ซึ่งการกระจายฐานธุรกิจจะช่วย
สร้างความเข็มแข็งในการเติบโตของธุรกิจและลดความเสีย่งทางธุรกิจ 

 นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการ 

CPN มุง่รักษาขีดความสามารถในการแขง่ขนั โดยการสร้างสรรค์และประยกุต์ใช้นวตักรรมใหม่ในการออกแบบ ตกแต่งและ
สร้างบริการรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษ ความแปลกใหม่และบริการที่เป็นเลิศที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของลกูค้า รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานภายในองค์กรและการปรับกระบวนการ
ท างานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 

 การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN ด าเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีและสงัคมโดยรวม” โดยการด าเนินธุรกิจภายใต้
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รับฟังเสียงของผู้มีสว่นได้เสยี การใช้ศกัยภาพและความเช่ียวชาญของ CPN ในการสร้าง
คณุคา่ร่วม รวมทัง้รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้เสยี 

 การจัดหาแหล่งเงนิทุนและบริหารการเงนิอย่างรอบคอบ  

CPN ให้ความส าคญักบัการมีวินยัทางการเงินและการจดัหาแหลง่เงินทนุหลากหลายรูปแบบ ทัง้เงินทนุจากการด าเนินธุรกิจ 
การกู้ ยืมเงิน การออกหุ้นกู้  การจัดตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งทางการเงิน รองรับแผนการขยายธุรกิจ มีการบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  แนวทางการบริหารจัดการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายความยัง่ยืนสูก่ารเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) และศนูย์กลางของ
ชมุชน (Center of Community) โดยบรูณาการพนัธกิจความยัง่ยืน 10 พนัธกิจย่อยที่ก าหนดตัง้แต่ปี 2558 ในกระบวนการ
ก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่กันไป รวมทัง้ได้ก าหนดตวัชีว้ดัด้านความยัง่ยืนและหน่วยงาน
หลกัที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ มีการน าเสนอและรายงานผลการด าเนินงานจ าแนกตามบริบทความยัง่ยืนต่อคณะกรรมการ
จดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และ
ถ่ายทอดผลการประเมินตวัชีว้ดัดงักลา่วสู่การประเมินผลงานของผู้บริหารและพนกังาน ลดหลัน่ตามสายงานในสดัสว่นที่
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เหมาะสม รวมทัง้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารในฐานะผู้น าด้านความยัง่ยืน (SD Champion) ท าหน้าที่สง่เสริมและสนบัสนนุ
ให้การขบัเคลือ่นแผนงานให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 

เป้าหมายและการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

 

ประเด็น เป้าหมายด้านความยั่งยนื กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ การด าเนินการปัจจุบัน SDGs 

การบริหารความเสีย่ง  บริหารและจดัการความเสีย่งให้ลดลงใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 

การกระจายฐานธุรกิจการพฒันาและ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

แผนงานการบริหารและจดัการความ
เสีย่งระดบัองค์กร  การปรับตวัเพื่อรองรับ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป 

มุง่มัน่ในการพฒันาศนูย์การค้าและธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง อีกทัง้ให้บริการแบบครบ
วงจร ตอบสนองความต้องการของทกุ
กลุม่ ทกุไลฟ์สไตล์โดยค านงึถึงความ
ทนัสมยั ความสะดวก ปลอดภยัและดีตอ่
สขุภาพ 

นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ความเป็นเลศิในการบริหารจดัการและ
การให้บริการ  
 

1.                              
              

2.                          
3.                                 

 

 ความปลอดภยัและความ

สะดวกของลกูค้า 
 

การสรรหาและสร้างความ
ผกูพนักบัร้านค้า 

มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการและพฒันาร้านค้า  

 การพฒันาและสร้างความ

ผกูพนักบัพนกังาน 
มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการและสร้างความ
ผกูพนักบับคุลากร  
 

 การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน

และพฒันาคูค้่า 
มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน  
  ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน

และสงัคม 
ผลกัดนัและสง่เสริมให้ชมุชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี 

การแสดงความรับผิดชอบ 
และพฒันาชมุชน  
 

 

 การบริหารทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม 
มุง่มัน่ในการใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ 
และคุ้มคา่ ลดการใช้และลดผลกระทบที่
จะเกิดกบัสิง่แวดล้อมและสภาพ
ภมูิอากาศ 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี 

การบริหารจดัการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม   

 การก ากบัดแูลกิจการ
 สร้างวฒันธรรมองค์กรบนพืน้ฐานหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีดี 
 การก ากบัดแูลกิจการ 

 

 
ภาวะตลาดและการแข่งขัน  
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2560 

อตุสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP รวมทัง้ประเทศและในปี 2560 มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 
4.2 โดยมีก าลงัซือ้ส่วนใหญ่จากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดบักลางและระดับบน และผู้มีรายได้ประจ า ขณะที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ระดบัปานกลางและระดบัลา่งและกลุม่เกษตรกรในตา่งจงัหวดัยงัมีภาระหนีค้รัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสงูและราคาสนิค้า
เกษตรอยู่ในระดบัต ่า รวมทัง้มาตรการจดัระเบียบของทางการ เช่น การห้ามขายของบนทางเท้า การปราบปรามทจุริตและ
การตรวจสอบท่ีเข้มข้นสง่ผลให้ครัวเรือนกลุม่ฐานรากมีรายได้น้อยลงจึงระมดัระวงัการใช้จ่าย 

รายงานวิจยัของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทยจ ากดั เปิดเผยว่า ตลาดค้าปลีกมีการขยายตวั
ตอ่เนื่อง แต่ในอตัราที่ช้าลง โดยในปี 2560 มีพืน้ที่ค้าปลกีประมาณ 334,845 ตารางเมตร สง่ผลให้พืน้ที่ค้าปลกีรวมทัง้หมด
ในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบอยูท่ี่ประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพืน้ที่ค้าปลีกประมาณร้อยละ 78 ของพืน้ที่
ค้าปลกีที่เปิดในปี 2560 คือ ศนูย์การค้า ตามด้วย 
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ศนูย์การค้าขนาดยอ่ม ร้อยละ 14 และพืน้ท่ีค้าปลกีสนบัสนนุประมาณร้อยละ 6 และห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ ร้อยละ 
2 ตามล าดบั และภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) สงูกวา่ร้อยละ90 (ที่มา: รายงานวิจยัพืน้ที่ค้าปลีก
ไตรมาส 4 ปี 2560 ของบริษัทคอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทยจ ากดั) 

• กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 
สมาคมศนูย์การค้าไทย (Thai Shopping Center Association: TSCA) เปิดเผยข้อมลูพืน้ที่โครงการ (Retail Gross 

Floor Area) ของศนูย์การค้าทัง้หมดในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที่ 19.0 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะ
อยู่ที่ 20.9 ล้านตารางเมตร โดยพืน้ที่โครงการ (Retail GFA) ของสมาชิกสมาคม TSCA ที่ประกอบด้วย 13 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจศูนย์การค้า(บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จ ากัด  (มหาชน) บริษัท  ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด  (มหาชน) บริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากดั บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั(มหาชน) บริษัท รังสติพลาซา่ จ ากดั บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากดั บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากดั 
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากดั บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ ากดั และ บริษัท บญุถาวร
เซรามิค จ ากัด) ปี 2560 อยู่ที่ 8.0 ล้านตารางเมตร โดยจ านวนศูนย์การค้าของสมาชิก  TSCA ภายในสิน้ปี 2560 มี 97 
ศนูย์การค้า และภายในปี 2562 จะเพิ่มขึน้เป็น 9.1 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 107 ศนูย์การค้า และงบ
ลงทนุรวมของสมาชิก TSCA (รวมโครงการใหม ่และโครงการปรับปรุงและขยายพืน้ท่ี) คาดวา่ปี 2560 - 2562 ใช้งบลงทนุไม่
ต ่ากวา่ 57,000 ล้านบาท 

โครงการใหม่ที่เกิดขึน้ ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โชว์ดีซี เซ็นจูร่ี 
เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช และเมกาบางนา เฟส 2 และการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัล พลาซา 
พระราม 3 คิง เพาเวอร์ รางน า้ MBK เซ็นเตอร์ ซีคอนสแควร์ และมาร์เก็ตเพลส นางลิน้จ่ี และภายในปี 2562 จะมีโครงการ
ศนูย์การค้าเปิดใหม ่ได้แก่ เซ็นทรัลภเูก็ต ไอคอนสยาม เดอะมาร์เก็ตแบงคอก และเทอร์มินอล 21 พทัยา 

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วและประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทัง้ความท้าทายจากการ
เติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึน้ของ Lifestyle Retail ซึ่งออกแบบการใช้พืน้ที่ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวรวมทัง้การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร  (Food Delivery Services) 
ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจัยเหล่านีเ้พิ่มความท้าทายให้กับ
ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ  ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนแผน
กลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ๆ  และพฒันาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและสง่มอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

• กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail) 
ในปี 2560 ธุรกิจค้าปลกีในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่มมีจ านวนเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง แม้จะขยายตวัช้าลงจากหลายปีก่อน 

โดยในปีนีม้ีการขยายตวัขึน้ 27,700 ตารางเมตร และมีโครงการท่ีเปิดตวัในปี 2560 อาทิ ช่างชุ่ย ซมัเมอร์ฮิลล์ สเตเดียมวนั 
แลนด์มาร์ค มหาชยั และล้ง 1919 เป็นต้น 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนีม้ีการแข่งขันสูง  ท าให้
ผู้ประกอบการในกลุม่นีต้้องปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และตรงกบั
ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและนกัท่องเที่ยว ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ๆ  ที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่ การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
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ใหม่ๆ  ตอ่เนื่องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ที่ครบครัน โดยทัง้หมดนีต้้องอาศยัความช านาญใน
การบริหารภายใต้ต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุม่นี ้

• กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก  โดยปัจจุบันผู้ ประกอบการมุ่งพัฒนา

โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลักษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซือ้กึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ที่เรียกว่า “ซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์” และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตสัเอ็กซ์เพรส ท็อปส์ เดลี ่และแม็กซ์แวล ูทนัใจ
รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่ายครอบคลมุกลุ่มลกูค้าที่หลากหลายและ
เข้าถึงพืน้ที่ห่างไกลมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื่ออ านวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีน้่าจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่
เปลีย่นมาให้ความส าคญักบัความสะดวกรวดเร็ว 

ส าหรับภาพรวมกลุม่ร้านค้าสะดวกซือ้ เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตา่ง ๆ ให้มาก
ที่สดุ และเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ยงัมีการปรับตวัเพื่อให้เข้ากบัวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในปัจจบุนั โดยเน้นการเป็นร้านอิ่มสะดวกที่มีเคร่ืองดืม่และอาหารถกูสขุลกัษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมส าหรับ
ทกุเพศทกุวยั มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบทนัสมยัและ
น าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) จ าหนา่ยสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  และยงัมีการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) ที่สามารถสื่อสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้การลงทนุจากกลุม่ทนุต่างประเทศที่มีมากขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  เพื่อสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2561 

สมาคมศูนย์การค้าไทยคาดว่า ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ท่ามกลางภาวะการ
จบัจ่ายใช้สอยอย่างระมดัระวงั โดยจะเห็นการเปิดตวัโครงการค้าปลีกรูปแบบใหมม่ากขึน้ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานวิจยัของ
บริษัท คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั ที่คาดวา่ ปี 2561 ธุรกิจค้าปลกีจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0-5.0 
เนื่องจากจะมีการเปิดตวัโครงการค้าปลกีรูปแบบใหมม่ากขึน้ ซึง่เร่ิมมีสญัญาณตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 คือ การเปิดตวั
เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ตามด้วยโครงการเมกาบางนา เฟส 2 ของสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ โครงการไอคอนสยาม ของ
กลุม่สยามพิวรรธน์ และโครงการมาร์เก็ต แบงคอก ของกลุม่แพลทินมั สง่ผลให้พืน้ท่ีค้าปลีกเพิ่มขึน้เป็น 9.0 ล้านตารางเมตร
ในปี 2562 โดยการเพิ่มขึน้ของอปุทานเป็นไปตามอปุสงค์ในตลาดที่ยงัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากการขยายตวัของการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเที่ยวต่างชาติ สง่ผลให้ผู้ เช่าสว่นใหญ่ยงัมีความต้องการเช่าพืน้ที่และขยายธุรกิจ
อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้อตัราคา่เช่าและอตัราการเช่าในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ 

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดวา่จะเปิดบริการในปี 2561 ในกรง ุเทพมหานคร ไดแ้ ้ก ่โครงการไอคอนสยาม ยา้่ 
นรมิ แม่น า้เจ้าพระยาซึ่งจะเป็นโครงการในรูปแบบพืน้ที่แบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วยศูนย์การค้า ที่พกัอาศยั และ
ศนูย์รวมความบนัเทิง และแหลง่ช้อปปิง้ขนาดกลาง อาทิ ศนูย์การค้าเกตเวย์ ยา่นบางซื่อ ศนูย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอก 
ย่านราชประสงค์ โครงการวิสซ์ดอม 101 ย่านพระโขนง และห้างอิเกียที่ตัง้อยู่ในโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เวสต์
เกต ย่านบางใหญ่ โดยคาดว่าพืน้ที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึน้ประมาณ 489,000 
ตารางเมตร ส าหรับโครงการท่ีจะเปิดในตา่งจงัหวดั ได้แก่ เทอร์มินอล21 พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล และเซ็นทรัลภเูก็ต 
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สว่นในปี 2562-2564 คาดวา่จะมแีหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่เกิดขึน้ 4 แหง่ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) วนั แบงค็อก 
(One Bangkok) เป็นโครงการท่ีพฒันาโดยกิจการร่วมทนุระหวา่งบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กบับริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตีโ้ฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนวิทยตุดักบัถนนพระราม 4 ติดกบัสวนลมุพินี 2) 
โครงการสามยา่นมิตรทาวน์เป็นโครงการ Mixed-use ของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตีด้ีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
คาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี 2562 3) ศูนย์การค้าบางกอก มิดทาวน์ บนถนนรัชดาภิเษก ของกลุม่พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
และ 4) ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เป็นห้างแหง่ที่ 3 ในกลุม่ ดิ เอ็มดิสทริค ยา่นพร้อมพงษ์ ของกลุม่เดอะมอลล์ 

นอกจากนี ้การเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของรัฐบาล การจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภมูิภาค
ตา่ง ๆ ของประเทศและโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะสง่ผลให้มีการเช่ือมโยงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ในระยะยาว  รวมทัง้เม็ดเงินลงทุนทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะนกัลงทนุต่างชาติที่ได้เร่ิมลงทนุตัง้แตช่่วงปลายปี 2560 และต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการจ้างงาน
ในหลายพืน้ที่ของประเทศและเพิ่มก าลงัซือ้ในวงกว้างท าให้กลุม่ค้าปลีกมีความสนใจในการพฒันาโครงการในจงัหวดัอื่นๆ 
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่แนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย  และด้วยปัจจยัเหลา่นีท้ าให้ซูเปอร์ส
โตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการใน
จงัหวดัชายแดน ในขณะเดียวกนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการศนูย์การค้า
ในกลุม่จงัหวดัดงักลา่ว 

การแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลีกในระยะข้างหน้าจะไมไ่ด้ถกูจ ากดัเพียงแค่กลุม่ผู้ประกอบการค้าปลีกอีกตอ่ไป แตจ่ะมี
ผู้ เลน่หน้าใหมท่ี่เป็นผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ประกอบการนอกกลุม่ธุรกิจค้าปลีกเข้ามามีสว่นร่วม สง่ผลให้ผู้ ค้า
ปลกีโดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการท่ีมีหน้าร้าน (Offline) เผชิญกบัความท้าทายในการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้และแตกตา่งกนัไป 
ยิ่งมีการรุกเข้ามาของกลุ่มตลาดกลางออนไลน์ (E-Market Place) ต่างชาติรายใหญ่ เช่น จีน เกาหลีใต้ ที่มีแผนบุกตลาด
ออนไลน์ของไทยรวมถึงอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทัง้สญัญาณการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่คาดว่าในปี 2561
นา่จะขยายตวัร้อยละ 20-25 ตอ่เนื่องจากปี 2560 หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดราว 256,000 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ บริโภคที่นิยมซือ้สินค้าและบริการ  ดังนัน้ การเข้าใจ
พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดคือกุญแจส าคัญในการท าธุรกิจ  ซึ่งในปี  2561 คาดว่า
ผู้ประกอบการค้าปลกีทกุรายจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้บริโภค (Big Data) กนัมากขึน้
ทัง้เทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและ
เช่ือมโยงธุรกิจค้าปลกี Online to Offline (O2O) ให้เหมาะสมมากที่สดุ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยปี 2560  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560 มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยปรับตวัดีขึน้ เนื่องจากมี
หลายปัจจยัสนบัสนนุทัง้การลงทนุของภาครัฐและการลงทนุของชาวตา่งชาตใินประเทศไทยที่เพิ่มมากขึน้ อตัราดอกเบีย้ที่ยงั
อยูใ่นระดบัคงที่ และสถาบนัการเงินเพิ่มปริมาณการปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัมากขึน้โดยประเภทอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่
นิยมส าหรับการซือ้ไว้เพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน คือ คอนโดมิเนียม ท าเลยอดนิยมจะอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
(Central Business District: CBD) แนวรถไฟฟ้าและก าลงัซือ้หลกัยงัมาจากลกูค้าระดบักลาง-บน ทัง้นี ้ผู้ประกอบการสว่น
ใหญ่เน้นการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัตามพืน้ท่ีเส้นทางขนสง่มวลชน เช่น สว่นตอ่ขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และมี
รูปแบบการพฒันาและขายที่อยูอ่าศยัแตกตา่งกนัตามท าเลและกลุม่ลกูค้าหากเป็นใจกลางเมืองท าเลมีศกัยภาพ จะเห็นการ
พัฒนาโครงการในรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบค่าเช่าพืน้ที่เพิ่มเติม  และโครงการที่อยู่อาศัย
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ระดบักลางจะอยูใ่นท าเลที่เหมาะสมเข้าถึงระบบขนสง่มวลชนได้ไมย่าก จะเน้นการออกแบบที่อยูอ่าศยัที่ครบถ้วนตอบโจทย์
เร่ืองความคุ้มค่า 

 
สถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ผลการส ารวจของศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information Center: REIC) 
พบว่าโครงการที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในปี 2560 มีจ านวนลดลงจากปี 2559 แต่จ านวนหน่วยในผงัลดลงเพียงร้อยละ 0.7 
เมื่อเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 หากพิจารณามลูคา่โครงการรวมกลบัมีมลูคา่สงูขึน้ร้อยละ 23.1 เป็น 131,736 
ล้านบาท เทียบกบัในปี2559 มีมลูค่าโครงการรวมเพียง 107,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นการปรับตวัของผู้ประกอบการที่
เร่ิมไมเ่น้นจ านวนโครงการท่ีเปิดตวัแตเ่น้นโครงการขนาดที่ใหญ่ขึน้ และเสนอขายระดบั Segment ที่มีราคาสงูขึน้ โดยมีราคา
เฉลีย่ตอ่หนว่ยประมาณ 4.5 ล้านบาท สงูกวา่ในปี 2559 ที่ราคาเฉลีย่ประมาณ 3.7 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยยงัคงเป็นผู้ เลน่หลกัในตลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเปิดขายจ านวน 64
โครงการ 22,603 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 78.1 ของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ทัง้หมด  ประเภทโครงการที่
เปิดขายใหมใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 มีดงันี ้

• โครงการบ้านจัดสรร 
มีการเปิดขายใหม่จ านวน 42 โครงการ 7,825 หน่วย มลูค่าโครงการรวมประมาณ 41,210 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนทัง้จ านวนหนว่ยและมลูคา่โครงการร้อยละ 44.3 และร้อยละ 36.2ตามล าดบั ส าหรับราคาบ้านจดัสรร
เปิดขายใหมพ่บวา่ ไมม่ีการเปิดขายบ้านจดัสรรราคาไมเ่กิน 1.0 ล้านบาท โดยร้อยละ 45.1 ของบ้านจดัสรรท่ีเปิดขายใหมจ่ะ
มีราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.3 จะอยูใ่นระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาท สว่นหนึง่ที่ท าให้ราคาเพิ่มสงูขึน้
คือ ต้นทนุการผลติจากราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้ 

ส าหรับประเภทโครงการบ้านจดัสรรที่เปิดมากที่สดุเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 74.6 และเปิดขายในระดบัราคา 
2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 18.6 เปิดขายในระดบัราคา 5.01-7.50 ล้านบาท ที่เหลือเป็นบ้านแฝด 
ร้อยละ 5.1 เปิดขายในระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาท และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 1.7 เปิดขายในระดบัราคา 7.51-10.00 
ล้านบาท โดยทาวน์เฮ้าส์มีสดัสว่นเปิดขายเพิ่มขึน้ขณะท่ีโครงการประเภทอื่นมีสดัสว่นลดลง 

• โครงการอาคารชุด 
มีการเปิดขายใหม่จ านวน 48 โครงการ 21,130 หน่วย มูลค่าโครงการรวมประมาณ 90,562 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ทัง้จ านวนหน่วยและมลูค่าโครงการร้อยละ 39.9 และร้อยละ113.4 ตามล าดบั ราคาอาคารชุดเปิดขาย
ใหมพ่บวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ42.4 จะเปิดขายในราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.1อยูใ่นระดบัราคา 3.01-5.00 
ล้านบาท ร้อยละ 13.6 อยูใ่นระดบัราคา 5.01-7.50 ล้านบาท ร้อยละ 8.1 อยูใ่นระดบัราคา 1.01-2.00 ล้านบาทและร้อยละ 
8.8 ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 7.51 ล้านบาทขึน้ไป สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเปิดขายในระดบัราคาที่สงูขึน้ โดยสงัเกตจาก
หนว่ยเปิดขายใหมใ่นระดบัราคา 5.00 ล้านบาทขึน้ไปมีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 

ส าหรับประเภทโครงการอาคารชุดที่เปิดขายมากที่สดุ เป็นประเภท 1 ห้องนอน ร้อยละ 77.2 เปิดขายในระดบัราคา 
2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเภท 2 ห้องนอน ร้อยละ 12.3 เปิดขายในระดบัราคา3.01-5.00 ล้านบาท ที่เหลอืเป็น
ประเภท Studio ร้อยละ 9.7 เปิดขายในระดบัราคา 2.01-3.00 ล้านบาท และเป็นประเภท 3 ห้องนอนขึน้ไปร้อยละ 0.7 เปิด
ขายในราคามากกวา่ 10 ล้านบาท 
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• โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 
มีโครงการเปิดใหมข่ยายตวัมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะโครงการอาคารชดุเนื่องจากแนวโน้มของชาวตา่งชาตเิข้ามาลงทนุ

สงูขึน้ ท า ให้เกิดการร่วมทนุระหวา่งผู้ประกอบการไทยและตา่งชาติมากยิง่ขึน้ รวมถึงยงัเกิดการพฒันาเพื่อเจาะกลุม่ผู้มี
ความต้องการซือ้คอนโดมเินียมในเมืองไทยส าหรับอยูอ่าศยัเอง และลงทนุได้มากขึน้อกีด้วย 

• ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560 
ลดลงประมาณร้อยละ 12.0 จากปี 2559 ซึง่เป็นการลดลงที่สอดคล้องกบัรายการภาวะเศรษฐกิจมหภาคสาขาการ

ก่อสร้าง โดยในคร่ึงปีแรกปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.9 โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 2.4 และภาคเอกชนลดลงร้อยละ 
0.7 
 

ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย 

• แนวโน้มการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560 
มีจ านวนประมาณ 40,760 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 110,662ล้านบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 

และมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 33,216 หน่วย และมูลค่า 87,405 
ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุมากท่ีสดุ จ านวน 15,362 หนว่ยคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของหน่วย
โอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 12,979 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31.8 บ้านเดี่ยวมีการโอนทัง้หมด 
7,579 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.6 อาคารพาณิชย์พกัอาศยัมีการโอนจ านวน 3,575 หน่วย มีสดัส่วนร้อยละ 8.8 และบ้าน
แฝดมีการโอนจ านวน 1,265 หน่วย มีสดัสว่นร้อยละ 3.1 ภาพรวมยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยู่อาศยัรวมปี 2560 เมื่อเทียบกบัปี 
2559 คาดว่าจ านวนหน่วยและมูลค่าจะลดลง  เนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 มีมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ท าให้มีการเร่งโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัจ านวนมาก 

• สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทัง้ระบบทั่วประเทศปี 2560 
คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ  566,300 ล้านบาท ลดลงจากปี2559 ร้อยละ 3.4 แต่อาจปรับตัวสูงขึน้ได้ถึง 

602,700 ล้านบาทส่งผลให้แนวโน้มสินเช่ือบคุคลทัว่ไปทัง้ระบบทัว่ประเทศคาดว่าอยู่ที่ประมาณ  3,441,100 ล้านบาท ถึง 
3,464,500 ล้านบาท 

 
ด้านราคาที่อยู่อาศัย 

จากการส ารวจเพื่อจดัท าดชันีราคาโครงการท่ีอยูอ่าศยัที่อยูร่ะหวา่งการขายที่มีหน่วยเหลอืขายตัง้แต่ 6 หนว่ยขึน้ไป 
เพื่อจัดท าดชันีราคาที่อยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่ ดชันีราคาห้องชุด ดชันีราคาบ้านเดี่ยว และดชันีราคาทาวน์เฮ้าส์ พบว่า
ราคาที่อยูอ่าศยัในไตรมาส 3 ปี 2560เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2559 และไตรมาส 2 ปี 2560 ทกุประเภท 

ผลจากการติดตามสถานการณ์การเปิดตวัโครงการใหม่ ที่อยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และการโอนกรรมสทิธิ
ที่อยูอ่าศยั ได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการปรับตวัที่ดีขึน้ ทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทานแม้วา่จะไม่เติบโตเทา่กบัปี 2559 ซึง่มี
มาตรการกระตุ้นตลาดอสงัหาฯจากภาครัฐบาล  แต่ก็สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพที่ดีของตลาดในระดับหนึ่ง  และหาก
เศรษฐกิจสามารถขยายตวั และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคมีมากขึน้ ธุรกิจอสงัหาฯ นา่จะมีการขยายตวัได้ดีขึน้เช่นกนั 
 
แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยปี 2561 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื่อง ขณะที่ตา่งจงัหวดัยงัไมฟื่น้
ตวัมากนกัเนื่องจากก าลงัซือ้มีจ ากัด จากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงัคงตกต ่าอยู่ และปัญหาภยัธรรมชาติ อย่างไรก็ดี 
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โครงการแนวราบในบางพืน้ที่ยงัพอไปได้ ขณะที่ตลาดเมืองท่องเที่ยวก าลงัซือ้ส่วนใหญ่เป็นการซือ้เพื่อเป็นบ้านหลงัที่สอง
หรือซือ้เพื่อลงทนุ ส าหรับปัจจยับวกที่จะสง่ผลดีต่อตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม  ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า
ต่อเนื่องท าให้ผู้ซือ้ได้วงเงินกู้สงู ขณะที่ปัจจยัลบมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงัไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกบัปริมาณ
การผลติไมส่ามารถควบคมุได้ จากปัญหาภยัธรรมชาติแห้งแล้ง น า้ทว่ม เป็นต้น 

แนวโน้มด้านการลงทุนจะพบว่า ผู้ประกอบการจะหันมาพัฒนาโครงการสิทธิการเช่าระยะยาว  (Leasehold) บน
ที่ดินขนาดใหญ่ที่มีศกัยภาพ และที่สามารถพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์มีการครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดย
ผู้ ประกอบการได้น ามาพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบผสมผสาน  (Mixed-use Development) โดยรวมอาคารส านักงาน 
โรงแรม ที่อยู่อาศยั และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกนัเพื่อกระจายความเสี่ยงในการพฒันาโครงการและลดการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
นอกจากนีย้ังเร่ิมตระหนักถึงสงัคมผู้ สูงอายุ ตามโครงสร้างประชากรศาสตร์ที่เข้าสู่สงัคมผู้ สูงอายุ ขณะเดียวกันตลาด
ตา่งประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึน้ทัง้ในแง่การลงทนุขนาดใหญ่และรายยอ่ย บริษัทตา่งชาติจากหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น 
จีน และฮ่องกง ได้ให้ความสนใจร่วมลงทนุกับผู้พฒันาโครงการในไทย  โดยมีแนวโน้มที่จะน าเงินลงทุนและเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมพฒันาโครงการ ขณะที่กลุม่ผู้ซือ้ชาวต่างชาติลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อลงทนุระยะยาวและปลอ่ย
เช่ายงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

สภาพการแข่งขันและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จากการประมาณการของบริษัทฯ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล ประมาณ ร้อยละ 21.0 โดยพิจารณาจากขนาดพืน้ท่ีค้าปลกีรวม (Gross Floor Area) ไมร่วมที่จอดรถ 
 

 
 
 
  
การจัดหาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 

(ก)  การจัดหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
  การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศูนย์การค้า อาคารส านกังาน อาคารที่พกัอาศยั 
และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า มีล าดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

▪ การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาโครงการใหมห่รือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรที่เปิดด าเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ท่ีมีแนวโน้มของประชากรหนาแนน่ ซึง่จะจดัหาที่ดินโดยการซือ้หรือเช่าบนท าเลที่

ท่ีมา: บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน), ประมาณการ ณ 31 ธนัวาคม 2560 
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มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบที่ส าคญัในการพิจารณาจดัหาที่ดินหรือโครงการของ
บริษัทมีสาระส าคญัดงันี ้

- ท าเลที่ตัง้ของที่ดิน อาทิ สถานท่ีตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ที่ดินข้างเคียง 
- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองที่ดิน 
- สาธารณปูโภคที่จะอ านวยความสะดวกในบริเวณที่ดินท่ีจะน ามาพฒันา 
- การใช้สอยของที่ดินท่ีตัง้อยู ่เช่น เขตอตุสาหกรรม, เขตที่พกัอาศยั เป็นต้น 
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม 
    จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จ านวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และการ   
    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกนั 
- ข้อจ ากดัการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลกี 
- ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบง่ทางเลอืกในการจดัหาที่ดินท่ีมีศกัยภาพ          
    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

ก. การซือ้ขาด  
     - ในกรณีที่ราคาสมเหตผุลและเหมาะสมที่จะน ามาพฒันาศนูย์การค้า 
ข.  การเช่าที่ดิน    
     - ในกรณีที่ดินตัง้อยูใ่นท าเลที่มีศกัยภาพแตเ่จ้าของที่ดินไมย่ินดีที่จะขายขาด 
     - ราคาของที่ดินสงูมากจนไมคุ่้มกบัการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  
     - เจ้าของที่ดินไมส่นใจการร่วมทนุ  
ค.  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน  
      - ในกรณีที่เป็นเง่ือนไขจากเจ้าของที่ดิน และท าเลที่ตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  
        อยา่งไรก็ดี ทกุๆ ท าเลที่ตัง้ที่บริษัทจดัหาเพื่อพฒันานบัวา่เป็นท าเลที่ดีที่สดุในยา่นนัน้เสมอ  
        และราคาที่ได้มาต้องเป็นราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาตลาด 
 

▪ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สดุและได้ผลก าไรกลบัคืนมา

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

- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพื่อก าหนดลกัษณะเฉพาะที่โดดเด่นอัน
สวยงามดึงดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้า และเพื่อก าหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในสว่นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่เป้าหมายและภาวะตลาดในท าเลที่ตัง้นัน้ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพื่อการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา
แหลง่ที่มาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุที่คุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนที่บริษัทฯ 
ก าหนด 

▪ การคัดเลือกผู้รับเหมา  
การพฒันาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ

บริหาร จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัทฯ จะ
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พิจารณาจากประวตัิและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวตัิ
ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 
ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลอืกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไมต่ ่ากวา่  3 
ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และท าการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุคา่ก่อสร้างให้อยูใ่นงบประมาณ
ที่ตัง้ไว้และสอดคล้องกบัราคากลางที่ประเมินโดยผู้ส ารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวตัิและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  
 

▪ ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พัฒนาโครงการ ดังนัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นสว่นของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรที่ปรึกษา
งานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กบับริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยี
ของผู้ รับเหมาควบคู่กนัไปด้วย เพื่อที่จะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรวมทัง้ได้น าวิศวกรรมคณุคา่ (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึง่เป็น
เทคนิคที่ท าให้บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยที่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัทฯ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

CPN ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการบริหารความเสี่ยงแบบยัง่ยืนและสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร  บริษัทฯ ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  โดย
ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลมุรอบด้าน พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ และประเมินผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม  เพื่อก าหนดแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับ
มาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน  ก ากับดูแล และควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลกัๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ มีดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาคที่ได้รับความช่ืนชมสงูสดุจากทกุฝ่ายและ

ไม่หยดุนิ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจในระดบัโลกให้แก่ลกูค้า  โดย CPN วางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่องทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองส าคญัที่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงตา่งประเทศโดยเฉพาะในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านรูปแบบของการพฒันาศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม และการเข้าซือ้กิจการ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Development) เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบั
ศนูย์การค้าของบริษัทฯ ด้วยการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ CPN โดยความ
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.1 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในปี 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟืน้ตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสง่ออกที่เติบโตจาก

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยวที่เติบโตโดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวชาวจีน  และการลงทุนภาครัฐ
เพิ่มขึน้ กอปรกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม  การ
จบัจ่ายใช้สอยและการอปุโภคบริโภคของประชาชนยงัมีแนวโน้มการฟืน้ตวัในระดบัต ่า บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการลงทนุ
ที่สอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อม โดยเปิดศนูย์การค้าใหมเ่พิ่มขึน้ 2 ศนูย์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่จงัหวดันครราชสมีา และ
อ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร และการปรับปรุงครัง้ใหญ่ของศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการอยู่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนั รวมถึงเพิ่มมลูค่าสินทรัพย์เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 

นอกจากนี ้CPN ได้ให้ความส าคญักบัร้านค้าผู้ เช่าตามหลกัการท่ีให้ร้านค้าเป็นศนูย์กลางการให้บริการ เพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพการบริการและการติดตามผลการด าเนินงานของร้านค้า  โดยทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสมัพนัธ์ จะท าหน้าที่
ดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัร้านค้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัใน
การพัฒนาศักยภาพ การด าเนินงาน และการแข่งขันของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้าของบริษัทฯรวมทัง้มี
มาตรการช่วยเหลือร้านค้าในศนูย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  และก าลงัซือ้ที่ยงัไม่ฟืน้ตวัเต็มที่ ได้แก่ การ
วางแผนร่วมกันเพื่อพฒันาแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายร่วมกับ
พนัธมิตรตา่ง ๆ เช่น บตัรเครดิต และบตัร The 1 Card เป็นต้น การจดักิจกรรมการตลาดที่โดดเดน่ (Signature Events) เพื่อ
ดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการในศนูย์การค้า เป็นต้น 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ปัจจยัความเสี่ยง  

 

3-2 

1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกยงัคงมีภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงต่อเนื่องทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิม  และผู้ประกอบการ

รายใหม่ที่ทยอยเปิดศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม  โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวหรือเขตเศรษฐกิจที่ส าคญั เช่น ภเูก็ต และนครราชสมีาเป็นต้น นอกจากนีย้งัมี
ศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ร้านค้าในการเปิด
ด าเนินการในศนูย์การค้าที่เหมาะสมและเพิ่มทางเลอืกให้กบัลกูค้าที่มาซือ้สนิค้าและใช้บริการในศนูย์การค้าที่สอดคล้องกบั 
Lifestyle ของตนเอง 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบนั ที่ใช้เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ในการด ารงชีวิตมาก
ขึน้ ท าให้การซือ้สินค้า Online กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งส าคญัของศูนย์การค้า โดยเฉพาะการรุกคืบของ E-Market Place 
ต่างชาติ เช่น Lazada และ Shopee ที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตลาด  E-Commerce ครบวงจร ตัง้แต่ Platform 
ร้านค้าออนไลน์ การจดัสง่สินค้า (Delivery) ไปจนถึงระบบการช าระเงิน (Payment) นอกจากนีจ้ากการที่ผู้บริโภคมองหา
ความคุ้มคา่ของราคา ความสะดวกสบายและความรวดเร็วที่จะได้รับสนิค้าหรือบริการ ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าสว่นหนึ่ง
เพิ่มการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การสัง่อาหารผ่าน Internet การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking เป็นต้น จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลต่อการขายสินค้าและการให้บริการของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าหลาย
ประเภท เช่น ร้านค้าแฟชัน่ ร้านขายอปุกรณ์ไอที ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านอาหารและธนาคาร เป็นต้น 

ในการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วตัง้แต่ก่อนการพฒันาศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม  บริษัทฯ จะ
ส ารวจวิจัยตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถ่ีถ้วน โดยพิจารณาทัง้ปัจจัยภายในและ
ภายนอกให้ครอบคลมุทกุด้าน เพื่อก าหนดรูปแบบของศนูย์การค้าและสดัสว่นร้านค้าที่เหมาะสม และน าเสนอศนูย์การค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทัง้พิจารณาน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ Digital Platform ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความทนัสมยัและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทบัใจและแตกต่างที่ผู้ ใช้บริการในศูนย์การค้าไม่
สามารถได้รับจากการซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รวมถึงท าให้การบริหารศนูย์การค้าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลมากขึน้ 

ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าให้แตกต่างแปลกใหม่ และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ผ่าน
การออกแบบที่ค านึงถึงอารยสถาปัตย์  (Universal Design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจใหกัับลกูค้าโดยการน าแนวคิดใหม่ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (Lifestyle 
Innovation) ในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า  เช่น Integrated Ambience เป็นการสร้างบรรยากาศใน
ศูนย์การค้าด้วยนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี  หรือ Think Space (Co-Working Space) เป็นพืน้ที่ส าหรับการ
สร้างสรรค์ความคิดร่วมกนัในการท างานและการเรียนรู้ นอกจากนี ้ในบางศนูย์การค้าได้จดัให้มีพืน้ที่ส าหรับสตัว์เลีย้ง (Pet 
Park) และพืน้ท่ีส าหรับออกก าลงักาย เป็นต้น 

บริษัทฯ ยงัได้พฒันาการบริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ 
เช่น ศนูย์การค้าที่อยู่ในแหลง่ท่องเที่ยวจะมีการบริการส าหรับนกัท่องเที่ยวในการคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT Refund) บริการ
เคาน์เตอร์เช็คอิน (Check-in Counter) ก่อนขึน้เคร่ือง บริการรถรับ-ส่งฟรีไปยงัสนามบิน (Shuttle Bus Service) บริการ 
Free Wi-Fi ส าหรับนกัท่องเที่ยวจดัท าป้ายบอกทางเป็นภาษาต่างประเทศ  และพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดตัง้ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  
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(Government Center) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชน เช่น 
ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั เป็นต้น 

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ 
1.3.1 ความเสีย่งในการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทนุสงูโดยมีขัน้ตอนท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานของศนูย์การค้าในระยะยาว คือ การวางแผนและออกแบบโครงการและการสรรหาที่ดินในการวางแผน
และออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะท าการศึกษาและส ารวจข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลกูค้า ร้านค้าเป้าหมาย
คูแ่ขง่ทางตรงและทางอ้อม และรวมถึงข้อมลูการตลาดอื่น ๆ ที่ส าคญั เพื่อก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Market 
Positioning) และกลยทุธ์ที่จะชนะคู่แขง่ (Winning Strategy) ของศนูย์การค้า แล้วน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และความคุ้ มค่าในการลงทุน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ระดับจัดการและระดับบริหาร
พิจารณาอนมุตัิแล้วจึงน าข้อมลูมาออกแบบ พฒันา และสร้างศนูย์การค้าตอ่ไป 
 ในการสรรหาที่ดินซึง่ปัจจบุนัมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูจากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลายกลุม่
โดยเฉพาะในท าเลที่มีศกัยภาพ บริษัทฯ จะคดัเลือกท าเลที่มีศกัยภาพและด าเนินการซือ้ที่ดินไว้ล่วงหน้าก่อนที่
ความเจริญจะเข้าถึงพืน้ที่รวมถึงจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ ท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองในการซือ้ที่ดิน ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถซือ้ที่ดินในราคาที่ถูกลงเมื่อค านวณราคาเฉลี่ยต่อพืน้ที่โดยรวมและสามารถรองรับการขยาย
โครงการไปสู่การพัฒนาพืน้ที่แบบผสม  (Mixed-use Development) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า ส านักงาน
โรงแรม และที่อยูอ่าศยั ในอนาคตได้อีกด้วย 
 เมื่อศูนย์การค้าเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ปริมาณลกูค้าที่มาใช้บริการ อตัราการให้เช่าพืน้ที่ อตัราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ทัง้
ในช่วงระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลงัจากเปิดด าเนินการ เป็นต้น เพื่อติดตามประเมินผลของการพฒันาศนูย์การค้า
ใหม่ หากศนูย์การค้าใดมีผลการด าเนินงานไมบ่รรลตุามเป้าหมาย ทีมบริหารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด 
จะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมตอ่ไป 
1.3.2 ความเสีย่งในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยั จากสภาพการแขง่ขนัในตลาดที่พกัอาศยัที่เกิดภาวะอปุทาน
ล้นตลาดในบางท าเล ประกอบกับการระมดัระวงัการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการขาดมาตรการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมา ท าให้สถานการณ์ของตลาดที่พกัอาศยัอยู่ในภาวะชะลอตวั  อย่างไรก็ตาม จากการที่
บริษัทฯ มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจที่พักอาศัยรับผิดชอบการพัฒนา
โครงการทัง้หมด ตัง้แตก่ารส ารวจวิจยัลกูค้าและคูแ่ขง่ การออกแบบโครงการการบริหารการก่อสร้าง การขาย และ
การบริการหลงัการขาย รวมทัง้การมีจดุเด่นในเร่ืองท าเลที่ตัง้อยูต่ิดกบัศนูย์การค้า และการออกแบบท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า ท าให้โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกที่เปิดขายในปี 2559 ที่เชียงใหม ่ระยอง และ
ขอนแก่น ประสบความส าเร็จอย่างสงู มียอดจองซือ้ร้อยละ 100 ทัง้ 3 โครงการ สง่ผลให้บริษัทฯ วางแผนพฒันา
โครงการเพิ่มอยา่งตอ่เนื่องและเปิดขายอีก 3 โครงการในช่วงปลายปี 2560 ที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม ่
ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าในระดบัดีเช่นกนั มียอดจองซือ้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีความเสี่ยงจากการที่ไมส่ามารถโอนคอนโดมิเนียมให้กบัผู้ซือ้ได้ ซึง่อาจเกิด
จากลกูค้ากลุ่มเก็งก าไรที่ไม่ต้องการโอน หรือกลุ่มลกูค้าที่ไม่สามารถผ่านการอนุมตัิสินเช่ือจากธนาคารได้และ
สง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯดงันัน้ บริษัทฯ จึงติดตามตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เช่นการผ่อนดาวน์ 
การค้างคา่งวด ผลการขอ Pre-Approved ของลกูค้า และจ านวน Waiting List ที่สนใจโครงการ เป็นต้นนอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัความเสีย่งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ที่อาจเกิดจากการบริหารหลงัการขายและ
การจดัการข้อร้องเรียนที่ไมเ่หมาะสม บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการควบคมุคณุภาพการก่อสร้าง การบริหารนิติ
บคุคลโดยบริษัทฯ ในช่วงต้นหลงัจากการโอน รวมทัง้การสร้างมาตรฐานตา่ง ๆ  ในการบริหารหลงัการขาย และการ
จดัการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
จากวิสยัทัศน์ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้พฒันาศูนย์การค้าในระดบัภูมิภาคบริษัทฯ  จึงได้ขยายการลงทุนไปในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างพฒันาโครงการแห่งแรกในประเทศ
มาเลเซียและศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับการลงทนุในประเทศที่มีศกัยภาพอื่น ๆ อาทิ เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นต้น 

เพื่อรองรับกลยทุธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารโดยจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ
ส าหรับรับผิดชอบโครงการตา่งประเทศ ท าหน้าที่ศกึษาวิจยัในแง่มมุต่าง ๆ เช่น ลกูค้าคู่แขง่ การตลาด สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม วฒันธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบริษัทในเครือกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุนและน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการหาพันธมิตรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ด้านการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กนัและกนั เช่นโครงการ Central i-City 
ประเทศมาเลเซีย ที่คาดวา่จะเปิดบริการในปี 2561 นัน้ เป็นการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ I-Berhad ซึ่ง
เป็นบริษัทด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ของมาเลเซีย โดยจัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อ
ลงทนุพฒันาศนูย์การค้า ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการใช้พืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทัง้ส านกังาน โรงแรมและ
ที่อยู่อาศยัในโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าการพฒันาโครงการดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้สามารถ
วางแผนรองรับความเสีย่งและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

2.1 ความเสี่ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
ทรัพยากรมนษุย์จดัเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ใน

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ 1) เพื่อมีบคุลากรจ านวนที่เพียงพอสอดคล้องกบัการขยายงาน 2) เพื่อพฒันาให้บคุลากร
มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ และ 3) เพื่อให้บคุลากรมีความสขุในการท างานพร้อมทุม่เทและสร้างสรรค์
ผลงานท่ีดีให้กบับริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ในสภาพปัจจบุนัท่ีตลาดแรงงานคณุภาพมกีารแขง่ขนัสงู ท าให้บริษัทฯ พิจารณา
เร่ืองการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญ  โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง
ดงักลา่ว ได้แก่ 

• การสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากช่องทางตา่งๆ ทัง้ภายในบริษัทฯ เช่น การหมนุเวียนงาน การ
โอนย้ายไปปฏิบตัิงานในสาขาภมูิล าเนาเดิม และการปรับเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น และภายนอกบริษัทฯ เช่น 
Website มหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีงโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็นต้น 

• การก าหนดต าแหน่งงานส าคญั (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) ซึ่งจะท าให้ฝ่ายงานนัน้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต าแหน่งงานส าคญั
เกิดวา่งขึน้ ไมว่า่จะจากการเกษียณอาย ุหรือจากการลาออกของพนกังานในต าแหนง่นัน้ 
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• การพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร บริษัทฯ มีวิธีการพฒันาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) 
ที่เหมาะสมรวมทัง้มีการประสานพลงั (Synergy) กับกลุ่มเซ็นทรัลในการพฒันาบุคลากรมากขึน้ เช่น การ
พฒันาหลกัสตูรอบรมร่วมกันการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทในเครืออย่าง
ตอ่เนื่อง เป็นต้น 

• มาตรการเพื่อรักษาบคุลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง
พนักงาน กับบริษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding ส าหรับพนกังานเข้าใหม่ กิจกรรม New Year Greeting 
Communication Day กิจกรรม CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรม Sports Day รวมถึงในทุกปี
จะมีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงาน  (Power of Voice) เพื่อน าผลการส ารวจและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการท างานให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งเร่ืองการเสริมสร้าง
ความผกูผนัและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน เป็นหนึง่ในพนัธกิจด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

2.2 การบริหารข้อมูลสารสนเทศ   
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ทนัเหตกุารณ์เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจรวมถึงให้ความส าคญักับความปลอดภยัของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล  โดยบริษัทฯ มีมาตรการ
ป้องกนัและบริหารจดัการความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึง่อาจเกิดจาก Cyber Attack จากแหลง่ภายนอกบริษัท
ฯ ที่ปัจจุบนัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ หรือจากพนกังานภายในบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ ด าเนินการโครงการ Data Confidentiality 
Management เพื่อก าหนดโครงสร้างการจดัการเอกสารส าคญั และก าหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอ านาจหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการ
เข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้ลงทนุพฒันา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่องให้มีความทนัสมยัเพื่อรับมือกับ
อาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหมแ่ละป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูโดยผู้ ไม่เก่ียวข้อง  ท าให้ข้อมลูที่ส าคญัมีความเสถียรและ
ปลอดภยัมากขึน้ 

 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องทัง้หมด  เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย ซึง่ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ 

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั  
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ทัง้ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบตัิให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเคร่งครัดตอ่การปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมายในปัจจบุนั รวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับกฎหมาย
ที่จะน ามาบงัคบัใช้ในอนาคต และได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกด าเนินการสอบทานและให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท
มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

3.2 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  จึงให้ความส าคัญกับเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีและ

กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ที่
ชดัเจนและเคร่งครัดในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
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ในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรองเป็นบริษัทท่ีมีการ
ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่  CAC ก าหนด รวมถึงมีการจัดท าและสื่อสาร
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กบัผู้ขายและผู้ รับจ้างช่วงเพื่อเน้นย า้ถึงจดุยืนของบริษัทฯ 

ส่วนในแง่การป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต  บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและ
ติดตามกระบวนการท างานท่ีส าคญัที่อาจเกิดการทจุริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสีย่งและ
สุ่มตรวจสอบเพื่อสอบยนัความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสจุริต  โปร่งใส และป้องปรามการปฏิบตัิงานที่อาจ
เก่ียวข้องกับการทุจริต พร้อมทัง้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ หรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่  และจะมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น 

 
4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากธุรกิจศนูย์การค้า ธุรกิจที่พกัอาศยั และธุรกิจอื่นๆ ที่สร้าง
โอกาสทางการลงทนุท่ีเหมาะสม ซึง่การจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วมีความเสีย่งด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

4.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)  
บริษัทฯ มีการด าเนินนโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัในการใช้ไปของเงินทนุ โดยมีการวิเคราะห์การลงทนุโดย

ละเอียดรอบด้านในทุกๆ  โครงการเพื่อคัดเลือกและน าเสนอโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการการลงทนุอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุตัิให้ด าเนินการ ในขณะท่ีแหลง่ที่มาของเงินทนุ บริษัทฯ มีการ
จดัโครงสร้างเงินทนุที่พยายามคงอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุในระดบัที่ยอมรับได้  คือ ไม่เกิน 1 เท่า ร่วมกบัใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม  เช่น การใช้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate 
Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหลง่เงินทนุทางเลอืกส าหรับบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ หลงัจากเปิดโครงการไปแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่จะท าให้บรรลผุลตอบแทนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นปัจจยัที่ช่วยลดความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน และยงัคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจใน
อนาคตได้อยา่งเพียงพอด้วยต้นทนุทางการเงินและผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสม 

4.2 ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนีข้องผู้เช่าพืน้ที่ (Credit risk)  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ เช่าพืน้ท่ี ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมดัจ า

คา่เช่าพืน้ที่จากผู้ เช่าไว้ลว่งหน้า 2) การบอกเลกิสญัญาเช่าส าหรับผู้ เช่าพืน้ที่ที่ค้างช าระค่าเช่าเกินกว่า 90 วนั พร้อมทัง้เร่ง
ประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกนักบัผู้ เช่าพืน้ที่ 3) นโยบายการติดตามหนีส้นิอยา่งใกล้ชิด ท าให้สามารถเก็บ
หนีส้ว่นใหญ่ตามก าหนดช าระ ทัง้นีห้ากมีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึน้ จะมีการประสานงานอยา่งตอ่เนื่องระหว่างหนว่ยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนดัช าระหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต ่ากว่าร้อยละ 
0.1 ของรายได้ 
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4.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลต่างประเทศ (Foreign exchange risk)  
บริษัทฯ มีการพิจารณาท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง

ของทรัพย์สนิและหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัเน้นการใช้แหลง่เงินทนุภายในประเทศ
ที่ใช้เงินสกลุบาทเป็นหลกัในการระดมทนุของบริษัทฯ ซึง่ท าให้ความเสีย่งด้านนีล้ดลงไปโดยปริยาย 

4.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการเงินที่ก าหนดให้ดอกเบีย้ที่เกิดจากหลกัทรัพย์และตราสาร
หนีส้ว่นใหญ่ต้องมีอตัราคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว 

 
5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากภยัอันตราย (Hazard Risk) 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายสินค้าและ
บริการ กลุม่ร้านค้า ผู้ เช่าพืน้ท่ี กลุม่ชุมชนรอบศนูย์การค้า ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ต่างมีความคาดหวงัอยา่งสงูตอ่ประเด็น
เร่ืองความปลอดภัยที่จะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัและใส่ใจต่อการบริหารความ
ปลอดภยัจากภยัอนัตรายที่ส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่ได้แก่ 

5.1 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภยัพิบัติทางธรรมชาติ  
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนท าให้สภาพภมูิอากาศในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความถ่ีในการเกิด

เหตกุารณ์มากขึน้และสง่ผลรุนแรง ดงัเช่นปีที่ผ่านมาในหลายพืน้ที่ของประเทศไทยเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั แผน่ดินไหว พายฤุดู
ร้อน เป็นต้น ซึ่งภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ  และกระทบต่อการ
ให้บริการแก่ลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งเหลา่นีใ้นทกุศนูย์การค้าเพราะในแต่ละพืน้ที่จะเผชิญความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะมีความเสี่ยงเร่ืองพายุฤดูร้อน ลกูเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคใต้จะมี
ความเสี่ยงน า้ท่วมฉบัพลนั และลมมรสมุ เป็นต้น พร้อมทัง้ได้ก าหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี ้ได้แก่  
การก าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีอย่างสม ่าเสมอ การเตรียมความพร้อมและเคร่ืองมืออปุกรณ์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ขดุลอกทางระบายน า้และเพิ่มจ านวนเคร่ืองป๊ัมน า้ในศนูย์การค้าที่อยู่ในพืน้ที่เสีย่งจาก
น า้ท่วม การเตรียมหาแหลง่น า้ส ารองไว้ลว่งหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภยัแล้ง  การเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้าง
อาคารประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อรับมือกบัเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้มีการ
ทบทวนและจดัท าแผนรองรับเหตกุารณ์วกิฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลมุเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้จดัให้
มีการซ้อมแผนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้บคุลากรสามารถรับมือกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident Case) ด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติและผลของการ
แก้ไขสถานการณ์ เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์และเตรียมหามาตรการรองรับและพฒันาการจดัการให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้มี
การรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบและสัง่การอยา่งเป็นระบบ 
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5.2 ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ  
ปัจจบุนัเหตกุารณ์การก่อความไมส่งบหรือภยัจากการก่อการร้ายนัน้เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดบัสากลท่ีนานา

ประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนัน้จะตัง้อยู่ในภูมิภาคใดในโลก  บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงนี  ้จึงมี
มาตรการเพื่อจดัการความเสีย่ง ดงันี ้

1) การประสานงานและติดตามขา่วสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส าหรับการประเมินสถานการณ์  และสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ Color-
Code Condition ซึ่งปรับเปลี่ยนตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้เพื่อให้ผู้ ที่ เก่ียวข้อง
สามารถเตรียมความพร้อมและจดัการกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ได้วางไว้ 

2) การฝึกอบรมพนกังานที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวงัและสงัเกตการณ์เหตุความไม่
ปลอดภยัตา่งๆ พร้อมกบัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตอุยา่งสม ่าเสมอ 

3) การติดตัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภยัที่ทนัสมยัและมีจ านวนที่เพียงพอ  เช่น กล้อง CCTV ซึ่งหาก
เกิดเหตกุารณ์ขึน้ก็จะสามารถรับรู้เหตกุารณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัเป็นการป้องปราม
ผู้ที่จะก่อเหตคุวามไมส่งบอีกทางหนึ่ง 

5.3 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ  (Business Continuity Management: BCM) 

บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
ตอ่เนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึง่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการนีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลให้มีการจดัท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและด าเนินการซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอ  
ซึง่ในปีที่ผา่นมาได้ก าหนดสถานการณ์วกิฤตในกรณีที่บคุลากรไมส่ามารถเข้าปฏิบัติงานท่ีส านกังานใหญ่ได้ท าให้พนกังานท่ี
มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการท่ีส าคญั (Critical Process) ต้องย้ายไปปฏิบตัิงานในสถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง (Alternate 
Site) ที่ก าหนดไว้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกซ้อมทีมงานฝึกซ้อมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความตอ่เนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนรวม 97,855 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

                                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพย์สนิ ปี 2560 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 84,972 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์   1,676 
สทิธิการเชา่ 11,207 

รวม 97,855 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม คือ โครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาของโครงการที่อยู่อาศยั โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน  3,606 
ล้านบาท 

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ และภาระผกูพนัของทรัพย์สนิแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ดงันี ้
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ตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

โครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว   
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ดินและอาคาร : สทิธิการเช่าช่วง ▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จะต้องจา่ยคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สทิธิเช่าช่วง และจา่ยคา่

เช่าส าหรับการเชา่ชว่งทรัพย์สนิรายปีและคา่เช่าครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเช่า  

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ได้จ่ายช าระคา่เช่าลว่งหน้า ให้กบั บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 
 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าชว่งทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

▪ ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 

เซ็นทรัล มารีนา 
(เดิมช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องจ่ายช าระคา่เช่าช่วงที่ดินเป็นรายเดือน โดยช าระลว่งหน้า
เป็นรายงวด ให้กบั บจ.เซ็นทรัลพทัยา  

 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าชว่ง ทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สดุวนัท่ี 22 เม.ย. 
2587 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ได้ถกูน าไปค า้ประกนัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภท เจ้าหนีข้อง         
กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไมเ่กินมลูหนีท้ี่เหลอือยู ่ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน                    
107 ล้านบาท   
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ท าสญัญาให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ท่ีภายในอาคาร
บางสว่น แกก่องทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัท่ี 15 
สงิหาคม 2578 (โดยทาง CPNRF มีสทิธิตอ่อายสุญัญาเช่าได้อกี 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มหีน้าที่ต้องจ่ายช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบักลุม่
บคุคลภายนอกเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะทยอยได้รับช าระคืนเงินค า้ประกนัสทิธิการเช่าทีด่ิน
ตัง้แต ่ปีการเช่าที่ 21 ถึง 30 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาแบง่ให้เชา่ชว่งที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 
38.4 ตารางวา และสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุCPNRF 
เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัท่ี 15 สงิหาคม 2568 

เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าทีต้่องจา่ยช าระคา่เช่าทีด่ินตอ่ส านกังานทรัพย์สนิ                    
สว่นพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เชา่ชว่งที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์  โดยจะ
ได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  

อาคารส านกังานเซ็นทรัลเวิลด์ 
(สว่นท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบั
กองทนุ CPNCG) 

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

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงอาคารส านกังาน และที่ดินแก่กองทนุ 
CPNCG  เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธนัวาคม 2575 
 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เช่าท่ีดิน (บางสว่น) ให้กบันิติ
บคุคลอื่นเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บริษัท มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลพลาซา อดุรธาน ี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

โรงแรมเซ็นทารา อดุรธาน ี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ินให้กบั บมจ.เซ็นทรัลพฒันา และ
บคุคลภายนอก จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบันิติบคุคลอื่นเป็นราย
เดือนตัง้แตเ่ร่ิมระยะเวลาการเชา่ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่

บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

 
เซ็นทรัลเฟสติวลั  เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั  หาดใหญ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดิน(บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดา 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินและอาคาร ให้แก่ บริษัท สรรพสนิค้า
เซ็นทรัล จ ากดั  (“CDS”) (นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ CDS คือกลุม่จิราธิวฒัน์  

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดิน ให้แก่ บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากดั            
(นิติบคุคล ซึง่มคีวามเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ CPN และ Vantage คือกลุม่จิราธิวฒัน์) 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่นิตบิคุคล จนกวา่จะครบ

อายสุญัญา 
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
 

โครงการที่พักอาศัย 
 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เอสเซ็นท์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ ระยอง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ นครราชสมีา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 

โครงการในอนาคต 
 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัล ภเูก็ต  ที่ดิน :   สทิธิการเช่า ▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และ                 

นิติบคุคล จนกวา่จะครบอายสุญัญา 
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการที่เปิดด าเนินการแล้ว) 
 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุม่บคุคลธรรมดา 2564            
2568          
2573 

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ผู้ให้เชา่: บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซ็นทรัล) 

2566 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ผู้ให้เชา่: บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์                                     
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซ็นทรัล) 

2570 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ 

บคุคลธรรมดา 2570 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผู้ เช่า: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ  

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 2570 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้ให้เชา่ชว่ง: บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 
ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: นิติบคุคลอื่น 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบคุคลอื่น 2577 
2580 

เซ็นทรัลมารีนา  
(เดมิช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

ผู้ให้เชา่ชว่ง: บจ.เซ็นทรัลพทัยา 
ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอื่น 2578 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
ผู้ เช่า: บจ.ซีพเีอ็น พทัยา   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 2581 
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โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  
ผู้ เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2581 

เซ็นทรัลเวิลด์  ผู้ให้เชา่: ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
ผู้ เช่า: กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 2583 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  ผู้ให้เชา่: นิติบคุคลอื่น 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบคุคลอื่น 2583 

เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง  ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2584 

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
ผู้ เช่า: บจเซ็นทรัลเวิลด์  

กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 2586 

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ผู้ให้เชา่: บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากดั (“Vantage”) 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ Vantage 
คือ กลุม่จิราธิวฒัน์  

2586 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ผู้ให้เชา่: กลุม่นิติบคุคล 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่นิติบคุคล 2587 
2588 

เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ผู้ให้เชา่: บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั  (“CDS”) 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ CDS คือ
กลุม่จิราธิวฒัน์ 

2599 
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โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการอนาคต) 
โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ

ก าหนด 
เซ็นทรัลภเูก็ต  ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  
กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 2599 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 คดีความที่มีสาระส าคญักบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) และความคืบหน้าของคดีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงันี ้
 

(1) เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทประกนัภยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ไฟไหม้อาคารศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัความเสี่ยงภัยทุกชนิด  (Industrial All 
Risks) จ านวน 2,848.4 ล้านบาท ให้แก่กลุม่บริษัทและ/หรือส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) จ านวน 989.8 ล้านบาทให้แก่กลุม่บริษัท ณ วนัที่ 
1 มีนาคม 2556 ศาลขัน้ต้นได้มีค าพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี โดยพิพากษาให้บริษัทประกนัภยัดงักลา่วช าระ
เงินคา่สินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สนิเสยีหายจ านวน 2,719.7 ล้านบาท และค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากการ
ขาดรายได้จ านวนเงิน 989.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.6 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
จนกวา่บริษัทประกนัภยัดงักลา่วจะช าระเงินดงักลา่วครบถ้วน 
 
เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษากลบัค าพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้เหตุผลว่าเหตกุารณ์ไฟ
ไหม้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อความไม่สงบของ
ประชาชนถึงขนาดลกุฮือขึน้ตอ่ต้านรัฐบาลซึง่ไมไ่ด้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่ง
ภยัทกุชนิด ท าให้บริษัทประกนัภยัไมต้่องจ่ายคา่สนิไหมทดแทนแก่บริษัทฯ 
 

เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาและค าร้องขออนญุาตยื่นฎีกาตอ่ศาลแพง่แล้ว ศาลแพง่ได้สง่ตอ่ให้
ศาลฎีกาพจิารณาสัง่ตอ่ไป 
 
เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีค าวินิจฉยัวา่ ปัญหาตามฎีกาของบริษัทฯ ไมเ่ป็นปัญหาซึง่เก่ียวพนักบั
ประโยชน์สาธารณะ และไมเ่ป็นปัญหาส าคญัที่ศาลฎีกาควรวินิจฉยัตามพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. 2551 มาตรา 52 (เดิม) และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด าเนินกระบวนพิจารณาและการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนกังานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ข้อ 40 จึงมีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ฎีกายกค าร้องและไม่
รับฎีกาของบริษัทฯ คดีนีจ้ึงเป็นอนัสิน้สดุลงแล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าประกันภยัการก่อการร้าย (Terrorism) วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง บริษัทฯ 
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัก่อการร้ายเป็นเงินจ านวน  3,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
บนัทึกเป็นรายได้จากเงินชดเชยจากประกันภัยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 
2560 
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(2)  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทในประเทศแหง่หนึง่ได้ฟ้องร้องกองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทยอ่ยเป็น
จ าเลยร่วมกนัฐานผิดสญัญาเช่า จากเหตนุ า้ร่ัวอนัเนื่องมาจากการดบัเพลงิไฟไหม้อาคารโครงการศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ และเรียกคา่เสยีหายจ านวนทนุทรัพย์ 73.7 ล้านบาท 

 

ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง (กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทยอ่ย ชนะคดี) เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 และ
ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เมื่อวนัท่ี 18 มถินุายน 2557 ซึง่ตอ่มาโจทก์ยื่นฎีกาคดัค้านค าพิพากษา
ศาลอทุธรณ์ 
 
เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2560 ศาลฎีกามีค าสัง่วา่ไมอ่นญุาตให้โจทก์ยื่นฎีกา และไมรั่บฎีกาไว้พิจารณา ด้วยปัญหา
ตามฎีกาของโจทก์ไมเ่ป็นปัญหาซึง่เก่ียวพนักบัสาธารณะ และไมเ่ป็นปัญหาส าคญัที่ศาลฎีกาควรวินจิฉยัตาม
พระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาความผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 52 คดีนีจ้ึงเป็นอนัสิน้สดุลงแล้ว 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่   ชัน้ 30-33  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ที่อยู่     999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์    +66 (0) 2667 5555 
โทรสำร    +66 (0) 2264 5593   
เว็บไซต์ของบริษัท :    www.cpn.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท   0107537002443  
ปีที่ก่อตัง้      ปี 2523 
ประเภทธุรกิจ    พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า รวมทัง้การลงทุนและ
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลหลักทรัพย์  หุ้นสามญัของ บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 
“CPN” 

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

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 
สอบถำมข้อมูล :   เลขานกุารบริษัท: 

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

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

 
ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
 

นำยทะเบียนหุ้น 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2009 9999 
โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991 
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นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
หุน้กู้ CPN19NA 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2626 7503 
โทรสาร: + 66 (0) 2626 7542 
 
หุน้กู้ CPN18OA และ CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2256 2323-8 
โทรสาร: + 66 (0) 2256 2406 
 
หุน้กู้ CPN221A, CPN188A, CPN208A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA และ CPN22DA 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2296 3582 
โทรสาร: + 66 (0) 2296 2202 
 
ผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
โดยนางสาวบงกช อ า่เสง่ียม (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684) 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2677 2000 
โทรสาร: + 66 (0) 2677 2222 
 
บริษัทจดัอนัดับเครดติองค์กรและตรำสำรหนี ้
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
ชัน้ 24 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2231 3011 
โทรสาร: + 66 (0) 2231 3012 
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถอืร้อยละ 10 ขึน้ไป 
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หมายเหต:ุ 
1) แสดงเฉพาะทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยประเภทเจ้าของ 
2) บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บจ. ไรท์แมน ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 49 
3) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 
4) บจ. วิมานสริุยา เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 65 
5) บจ. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN จนกระทัง่ CPN ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 85 ในท่ีสดุ 
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 25 
7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 10 
8) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทท่ี บมจ. เซ็นทรัลพฒันา ซือ้หุ้นจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค (PF) เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
9) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลอปเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม ่เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ซีงเป็นบริษัทร่วมทนุกบั บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 50 
10) บจ. ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 
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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 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  โครงสร้างการจดัการ  

 

8-5 
 

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 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  โครงสร้างการจดัการ 
 

8 - 25 
 

• 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
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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 
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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  
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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)
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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 
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• 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 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

10-5 
 

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 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

10-6 
 

(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 
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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
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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 
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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   
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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 
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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 
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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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• 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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/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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• 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) 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

10-36 
 

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  
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  รายการระหว่างกนั  

 

12-5 

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
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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  ้
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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  



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  รายการระหว่างกนั  

 

12-10 

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 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินดงักลา่วจดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุย
พินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
  

คณะกรรมการได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลว่า
การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดออ่นเพื่อ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบั
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 
      

                   นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์
    ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายปรีชา เอกคณุากลู 
                       กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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งบการเงนิ 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ผู้สอบบญัชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 2559 และ 
2558  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม ของปี 2560  2559 และ 2558 
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,577,733,661  2.5 2,488,945,220  2.4 2,418,138,796  2.0 

เงินลงทนุชัว่คราว 1,748,018,000  1.7 591,169,158  0.6 2,943,116,488  2.4 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,249,501,326  1.2 1,102,326,944  1.1 1,308,097,843  1.1 

ลกูหนีอ่ื้น 1,548,803,230  1.5 1,924,457,452  1.8 2,838,749,752  2.4 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 12,544,796  0.0 428,460,252  0.4 3,606,162,607  3.0 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,136,601,013  6.9 6,535,359,026  6.3 13,114,265,486  10.9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,517,303,574  5.4 5,568,957,367  5.3 5,920,082,060  4.9 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 0  0.0 587,146,302  0.6 380,079,010  0.3 

เงินลงทนุระยะยาวแกบ่ริษัทที่เก่ียวข้องกนั 66,250,000  0.1 66,250,000  0.1 66,250,000  0.1 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 2,216,153  0.0 126,891,479  0.1 127,555,078  0.1 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0  0.0 0  0.0 134,319,205  0.1 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 789,229,576  0.8 1,215,934,265  1.2 1,422,943,436  1.2 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 74,796,435,883  72.6 76,700,380,637  73.4 84,972,214,794  70.5 

ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์-สทุธิ 1,939,047,881  1.9 1,796,803,659  1.7 1,675,813,726  1.4 

สิทธิการเชา่ 11,644,371,972  11.3 10,647,331,203  10.2 11,207,056,686  9.3 

สิทธิการใช้สินทรัพย์ 197,010,216  0.2 481,771,302  0.5 451,942,388  0.4 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 956,165,880  0.9 800,522,928  0.8 1,101,068,594  0.9 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 95,908,031,135  93.1 97,991,989,142  93.7 107,459,324,977  89.1 

รวมสินทรัพย์ 103,044,632,148  100.0 104,527,348,168  100.0 120,573,590,463  100.0 
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว  

  ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เจ้าหนีก้ารค้า  904,079,294  0.9 825,232,064  0.8 1,105,875,706  0.9 

เจ้าหนีอ่ื้น 5,196,585,266  5.0 5,548,299,262  5.3 5,317,472,349  4.4 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 0  0.0 0  0.0 14,229,014  0.0 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 
1 ปี 5,168,982,000  5.0 4,707,620,460  4.5 2,274,077,220  1.9 
สว่นของเจ้าหนีส้ิทธิการเชา่ที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 33,333,333  0.0 0  0.0 33,333,333  0.0 
สว่นของรายได้คา่เชา่และคา่บริการรับ
ลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 664,062,270  0.6 682,447,731  0.7 1,387,287,909  1.2 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 372,496,734  0.4 725,980,066  0.7 455,838,437  0.4 
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 0  0.0 3,764,378  0.0 13,128,350  0.0 

เจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง 3,190,358,744  3.1 2,388,823,882  2.3 3,752,736,726  3.1 

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 15,529,897,641  15.1 14,882,167,843  14.2 14,353,979,044  11.9 

              

  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  17,454,287,680  16.9 13,196,667,220  12.6 7,255,200,000  6.0 

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

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 76,594,163  0.1 35,150,933  0.0 0  0.0 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 274,543,724  0.3 308,314,770  0.3 345,494,336  0.3 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 15,786,750,091  15.3 15,679,144,770  15.0 26,938,527,778  22.3 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 6,322,877,621  6.1 6,610,973,742  6.3 6,858,851,553  5.7 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 234,141,781  0.2 253,704,982  0.2 264,368,003  0.2 

เงินค า้ประกนัสิทธิการเชา่ 264,422,655  0.3 256,422,342  0.2 259,365,296  0.2 

    รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 40,713,617,715  
        

39.5  36,640,378,759  
        

35.1  42,339,824,633  
        

35.1  

    รวมหนีสิ้น 56,243,515,356  
      

54.6  51,522,546,602  
      

49.3  56,693,803,677  
      

47.0  
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

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

2,244,000,000    

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว 2,244,000,000  2.2 2,244,000,000  2.1 2,244,000,000  1.9 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 8,558,557,850  8.3 8,558,557,850  8.2 8,558,557,850  7.1 

ก าไรสะสม             

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

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 34,949,747,221  33.9 41,052,032,491  39.3 50,890,234,034  42.2 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (40,111,532) (0.0) (41,943,210) (0.0) (116,168,918) (0.1) 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 864,523,253  0.8 967,754,435  0.9 2,078,763,820  1.7 

      รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 46,801,116,792  45.4 53,004,801,566  50.7 63,879,786,786  53.0 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 103,044,632,148  100.0 104,527,348,168  100.0 120,573,590,463  100.0 
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 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้             

รายได้คา่เชา่และบริการ 22,231,356,081  85.9 25,246,527,485  86.3 26,057,214,156 75.3 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 1,067,712,961 4.1 1,389,464,959 4.7 1,630,596,993 4.7 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 983,496,368 3.8 997,708,008 3.4 1,097,195,048 3.2 

รายได้จากการลงทนุ 24,447,379 0.1 26,996,313 0.1 23,211,972 0.1 

รายได้จากเงินชดเชยประกนัภยั                             -  0.0                             -  0.0 3,500,000,000 10.1 

รายได้อ่ืน 1,564,835,958 6.0 1,600,219,458 5.5 2,309,066,459 6.7 

     รวมรายได้ 25,871,848,747 100.0 29,260,916,223 100.0 34,617,284,628 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 

  
 

      

ต้นทนุการเชา่และบริการ 11,449,731,376 44.3 12,629,537,595 43.2 12,894,153,904 37.2 

ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม 852,070,940 3.3 1,085,564,106 3.7 1,280,463,427 3.7 

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 331,920,217 1.3 325,496,518 1.1 343,542,403 1.0 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 4,030,465,763 15.6 4,406,412,984 15.1 5,109,938,621 14.8 

       รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 16,664,188,296 64.4 18,447,011,203 63.0 19,628,098,355 56.7 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 11,648,842,877 45.0 13,593,102,233 46.5 14,266,846,463 41.2 

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)             
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 749,304,416 2.9 852,918,952 2.9 838,708,545 2.4 

ต้นทนุทางการเงิน ( 508,714,089) (2.0) ( 633,460,339) (2.2) ( 363,859,110) (1.1) 

ภาษีเงินได้ ( 1,430,629,710) (5.5) ( 1,686,336,102) (5.8) ( 1,794,526,413) (5.2) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย 8,017,621,068 31.0 9,347,027,531 31.9 13,669,509,295 39.5 
(ก าไร)ขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัท
ยอ่ย ( 137,311,299) (0.5) ( 103,230,881) (0.4) ( 101,864,403) (0.3) 
รายการพิเศษ : ก าไรจากการปรับโครงสร้าง
หนีข้องบริษัทยอ่ย                             -  

         
-                                -  

         
-                                -  

         
-    

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 7,880,309,769 30.5 9,243,796,650 31.6 13,567,644,892 39.2 
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
 

  
 

  
 

  
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่
งบการเงิน ( 1,519,446)   ( 2,665,089)   ( 77,655,190)   
การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของ
เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,452,802   833,411   3,429,482   
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ 

 
  

 
  

 
  

  ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน - สทุธิจากภาษี ( 46,360,441)   

                            
-    

                            
-    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี- สุทธิ
จากภาษี ( 46,427,085)   ( 1,831,678)   ( 74,225,708)   
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย 7,971,193,983   9,345,195,853   13,595,283,587   
(ก าไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทย่อย ( 137,311,299)   ( 103,230,881)   ( 101,864,403)   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7,833,882,684   9,241,964,972   13,493,419,184   

  
 

  
 

      

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรต้นปี 30,033,795,650   34,949,747,221   41,052,032,491   

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี* 
 

  
 

      

การเปลี่ยนแปลงในสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ย ( 816,168)   
                            

-    ( 4,438,790)   

เงินปันผลจา่ย ( 2,917,181,589)   ( 3,141,511,380)   ( 3,725,004,559)   

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรับปี 7,880,309,769   9,243,796,650   13,567,644,892   

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ( 46,360,441)   
                            

-    
                            

-    

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

ก าไรต่อหุ้น             

      ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น ข้ันพ้ืนฐำน 
                     

1.76    
                     

2.06    
                     

3.02    
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด 

  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

   กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน             
ก าไรสทุธิส าหรับปี 8,017,621,068  58.2  9,347,027,531  65.0  13,669,509,295  51.4  
รายการปรบัปรุง             
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 4,450,086,325  32.3  5,122,662,324  35.6  5,314,523,307  20.0  
กลบัรายการคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ (166,226,531) (1.2) 0  0.0  0  0.0  
รายได้จากการลงทนุ (24,447,379) (0.2) (26,996,313) (0.2) (23,211,972) (0.1) 
ต้นทนุทางการเงิน 508,714,089  3.7  633,460,339  4.4  363,859,110  1.4  
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) (1,589,864) (0.0) 2,870,436  0.0  6,488,129  0.0  
ตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0  0.0  141,032,558  1.0  2,870,323  0.0  
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ 18,866,382  0.1  411,176  0.0  (49,766,621) (0.2) 
รับรู้รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า (846,159,204) (6.1) (898,290,076) (6.2) (1,013,794,304) (3.8) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 26,641,365  0.2  43,033,944  0.3  47,081,658  0.2  
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (สทุธิจากภาษี) (749,304,416) (5.4) (852,918,952) (5.9) (838,708,545) (3.2) 
การปรับโครงสร้างบริษัท (816,168) (0.0) 0  0.0  0  0.0  
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่
เกิดขึน้จริง 122,483,400  0.9  (9,800,700) (0.1) 0  0.0  
(ก าไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
เคร่ืองมือทางการเงินที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 44,126,810  0.3  (28,417,965) (0.2) (3,209,759) (0.0) 
ประมาณการหนีสิน้จากการรือ้ถอนและการ
บรูณะ 2,321,342  0.0  0  0.0  0  0.0  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,430,629,710  10.4  1,686,336,102  11.7  1,794,526,413  6.7  
  12,832,946,929  93.1  15,160,410,404  105.5  19,270,167,034  72.4  
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด     
  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน             
ลกูหนีก้ารค้า 156,412,660  1.1  144,303,945  1.0  (212,259,028) (0.8) 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 58,240,832  0.4  (381,137,879) (2.7) (912,569,339) (3.4) 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา (12,544,796) (0.1) (265,258,697) (1.8) (2,987,266,274) (11.2) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 38,026,757  0.3  26,897,752  0.2  (573,935,144) (2.2) 
เจ้าหนีก้ารค้า 75,685,970  0.5  (151,263,758) (1.1) 105,859,673  0.4  
เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 296,372,282  2.1  551,231,589  3.8  990,384,766  3.7  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 1,777,341,613  12.9  809,070,216  5.6  12,978,017,491  48.8  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 927,450,687  6.7  288,096,121  2.0  247,877,811  0.9  
เงินค า้ประกนัสิทธิการเชา่ 60,879,890  0.4  0  0.0  0  0.0  
จา่ยคืนเงินค า้ประกนัสิทธิการเชา่ (1,000,134,070) (7.3) 0  0.0  0  0.0  
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (3,524,040) (0.0) (5,498,520) (0.0) (538,120) (0.0) 
ภาษีเงินได้จา่ย (1,420,660,073) (10.3) (1,801,000,689) (12.5) (2,306,828,146) (8.7) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,786,494,641  100.0  14,375,850,484  100.0  26,598,910,724  100.0  
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  งบกระแสเงนิสด 
 

  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน             
ดอกเบีย้รับ 21,274,449  (0.1) 153,134,081  (2.6) 21,053,794  (0.1) 
เงินปันผลรับ 736,601,082  (4.4) 742,497,636  (12.5) 776,793,484  (5.3) 
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) (461,344,686) 2.8  1,034,021,474  (17.4) (2,349,227,588) 16.1  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (60,943,382) 0.4  (528,248,779) 8.9  (669,158,643) 4.6  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น 0  0.0  (2,253,770) 0.0  0  0.0  
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะ
ยาวอื่น 0  0.0  1,200,000  (0.0) 0  0.0  
เงินสดจา่ยให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0  0.0  0  0.0  (130,833,653) 0.9  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ (14,393,146,158) 85.9  (4,971,508,447) 83.7  (8,609,758,555) 59.1  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (55,908,605) 0.3  (152,298,592) 2.6  (187,103,791) 1.3  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สิทธิการเชา่ (815,638,596) 4.9  (252,653,147) 4.3  (1,560,858,981) 10.7  
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเชา่และ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 101,909,465  (0.6) 36,224,699  (0.6) 111,951,717  (0.8) 
เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธิการเชา่ 0  0.0  0  0.0  (210,502,961) 1.4  
เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีส้ิทธิการเชา่ 0  0.0  (33,333,333) 0.6  0  0.0  
เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเจ้าหนี ้
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง (1,834,087,314) 10.9  (1,968,647,918) 33.1  (1,768,402,565) 12.1  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (16,761,283,745) 100.0  (5,941,866,096) 100.0  (14,576,047,742) 100.0  
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  งบกระแสเงนิสด 
 

  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน             
ดอกเบีย้จา่ย (620,751,210) (20.2) (659,734,206) 7.7  (482,966,161) 4.0  
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
และผู้ลงทนุสถาบนั 21,885,000,000  713.7  800,000,000  (9.4) 16,500,000,000  (137.3) 

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินและผู้ลงทนุสถาบนั (15,280,392,000) (498.3) (5,518,982,000) 64.8  (24,875,010,460) 207.0  

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

เงินสดที่ผู้ เชา่จา่ยเพ่ือลดจ านวนหนีส้ินซึง่
เกิดขึน้จากสญัญาเชา่การเงิน (770,989) (0.0) (385,967) 0.0  (1,590,663) 0.0  
เงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (2,916,824,652) (95.1) (3,141,005,868) 36.9  (3,724,688,810) 31.0  
การได้มาซึง่สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุ (505) (0.0) 301  (0.0) 554,204,105  (4.6) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 3,066,260,644  100.0  (8,520,107,740) 100.0  (12,016,014,216) 100.0  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
(ลดลง) เพิ่มขึน้             

   - สุทธิ 91,471,540    (86,123,352)   6,848,766    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนั
ต้นปี 

2,487,781,567    2,577,733,661    2,488,945,220    

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
งบการเงิน (1,519,446)   (2,665,089)   (77,655,190)   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 
วันสิน้ปี 2,577,733,661    2,488,945,220    2,418,138,796    
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 
 
ในระหว่างปี 2560 กลุม่บริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่า และ
สิทธิการใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 14 ,378.3 ล้านบาท (2559: 6,602.5 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนีก้ลุ่ม
บริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 10 ,357.7 ล้านบาท (2559: 5,376.5 ล้านบาท)  และต้นทุนการกู้ ยืมที่
เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 116.5 ล้านบาท (2559: 39.4 ล้านบาท) คงค้างเป็นเจ้าหนี ้
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  เป็นจ านวนเงินรวม 3,752.7 ล้านบาท (2559: 1,186.6 ล้านบาท)  และคง
ค้างเป็นเจ้าหนีส้ทิธิการเช่าจ านวนเงินรวม 151.4 ล้านบาท (2559: ไมม่ี)     
       
ในระหวา่งปี 2560 บริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทิธิการเช่าและสิทธิการ
ใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 6,485.2 ล้านบาท (2559: 4,320.5 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนีบ้ริษัทได้มาโดย
จ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 4,461.1 ล้านบาท (2559: 3,555.1  ล้านบาท) และต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการได้มา
ของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 48.8 ล้านบาท (2559: 26.9 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 1,823.9 ล้านบาท (2559: 738.5 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีส้ิทธิการเช่าจ านวน
เงินรวม 151.4 ล้านบาท (2559: ไมม่ี)        
         
ในระหว่างปี 2560 กลุม่บริษัทได้มีการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาในราคาทนุเป็นจ านวนเงินรวม 
3,177.7 ล้านบาท (2559: 415.9 ล้านบาท) ซึง่ในจ านวนนีก้ลุม่บริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 3,002.9 ล้าน
บาท (2559: 265.3 ล้านบาท) และต้นทุนการกู้ ยืมที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 15.6 ล้านบาท 
(2559:  1.2 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  เป็นจ านวนเงินรวม 159.2 ล้านบาท 
(2559: 149.4 ล้านบาท)       
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ    

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย    

 ณ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 

LIQUIDITY RATIO     

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.46  0.44  0.91  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.36  0.28  0.47  

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้าถวัเฉลีย่ (เทา่) 19.03  24.34  22.16  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 19  15  16  

PROFITABILITY RATIO     

  อตัราก าไรขัน้ต้น(1) (%) 50.87% 51.97% 52.98% 

  อตัราก าไรสทุธิ(1)  (%) 29.24% 30.70% 31.17% 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (2)  (%) 18.12% 18.87% 23.84% 

EFFICIENCY RATIO     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 8.21% 8.91% 12.05% 

FINANCIAL POLICY RATIO     

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.20 0.97 0.89  

  อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (3) (เทา่) 0.39 0.28 0.07  

  อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 40%  40% 46% 
 

หมายเหต:ุ  (1) อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ ไม่รวมรายได้จากการลงทนุ และรายได้อ่ืน ที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 

                 (2) อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย 
                 (3) หนีส้นิสทุธิท่ีมีภาระดอกเบีย้  ไมร่วมเงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว  
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 ปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีอตัราการเติบโต (GDP) ร้อยละ 3.9 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในปี 2559 จากปัจจัยสนับสนุน 
ได้แก่ 1) การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 9.9 จากปีที่ผ่านมา โดยมีการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ชิน้สว่นยานยนต์ และเกษตรแปรรูป ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกที่สงูขึน้ ตามราคาน า้มนั ทีปรับตวัสงูขึน้ 2) การท่องเที่ยวเติบโต
อยา่งตอ่เนื่องโดยเฉพาะนกัทอ่งเที่ยวจีน เนื่องจากมีเส้นทางการบินใหมจ่ากจีนมาไทยโดยตรงเพิ่มขึน้ และมาตรการลดและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในช่วงปีที่ผ่านมา 3) การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป  จากมาตรการภาครัฐ 
และรายได้เกษตรกรท่ีขยายตวัตามผลผลติที่เพิ่มขึน้ และ 4) ปัจจยัสนบัสนนุอื่น ๆ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจตา่ง ๆ และอตัราเงินเฟ้อที่อยูใ่นระดบัต ่าแตม่ีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งช้า ๆ 

 CPN ด าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้  ทัง้จากการ
เปิดศูนย์การค้าใหม่และการปรับปรุงศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว  ควบคู่กับการบริหารต้นทุนการด าเนินงานและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารอยา่งตอ่เนื่องปัจจุบนั CPN บริหารจดัการศนูย์การค้า 32 แห่ง มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิรวม 1.7 ล้านตาราง
เมตร (ตร.ม.) เพิ่มจาก 1.6 ล้าน ตร.ม. ในปีก่อนจากการเปิดศนูย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และมีอตัราการเช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า ณ สิน้ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 92 
ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับปรุงครัง้ใหญ่ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

 ผลการด าเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 13,568 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 46.8 จากปีก่อน และมีรายได้รวม
เท่ากบั 34,594 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18.3 จากปีก่อน เนื่องจากมีรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ าคือ เงินค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกนัการก่อการร้ายจ านวน 3,500 ล้านบาท และการแปลงสภาพกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) พร้อมกบั
การให้เช่าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ถ้าหากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ า บริษัทฯ มีก าไร 
9,893 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.0 และมีรายได้รวมเทา่กบั 30,875 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.6 
 

การด าเนินธุรกิจในปี 2560 

 ศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2560 ทัง้หมด 2 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่ครบครันและ
สร้างสรรค์ประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทกุกลุม่ 

▪ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
 ศนูย์การค้าอนัดบัที่ 31 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นโครงการพืน้ท่ีแบบผสม 
(Mixed-use Development) ใหญ่ที่สุดแห่งภาคอีสาน  การออกแบบอาคารเป็นดอกมหาหงส์  ดอกไม้ประจ าจังหวัด
นครราชสีมา การตกแต่งศนูย์การค้าด้วยแนวคิด “สีสนั 5 ฤดกูาล” (Seasons of Life) และมีการจ าลองสถานที่ส าคญัและ
เอกลกัษณ์ของภาคอีสานมาไว้ในศูนย์การค้า  เช่น ผาเก็บตะวัน สามพันโบก น า้ตกแสงจันทร์ และช้างสุรินทร์ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัมีการน าเสนอรูปแบบและประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น “ตลาดด๊ะดาด” ซึง่เป็นตลาดกลางแจ้ง “เดิ่นคนชุม” พืน้ที่
พกัผอ่นท่ีเป็นลานเมืองแห่งใหม่ และ Co-working Space เป็นต้นโดยมีพืน้ท่ีให้เช่าประมาณ 50,000 ตร.ม. และมีอตัราการ
เช่าพืน้ท่ีร้อยละ 80 ณ วนัเปิด 
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▪ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 
 ศนูย์การค้าอนัดบัที่ 32 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่  23 พฤศจิกายน 2560 การออกแบบอาคารทัง้
ภายนอกและภายในให้เป็น “มหานาวา” (MAHANAVA) เรือล าใหญ่กับบรรยากาศของท่าเรือและหมู่บ้านประมงอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของสมุทรสาคร และด้วยแนวคิด “Semi-Outdoor Lifestyle” ให้เป็นจุดแวะพกัส าหรับนกัเดินทางที่ดีที่สดุและ
สมบูรณ์แบบที่สดุ (The Best Highway Destination) ที่ประกอบด้วยร้านสะดวกซือ้ ร้านกาแฟ ตลาดกลางแจ้ง และศูนย์
รวมของฝากและของที่ระลกึ พร้อมด้วยพืน้ท่ีจอดรถ และห้องน า้สะอาด นอกจากนี ้ยงัมีโซน EATALAY ศนย์ูรวมร้านอาหาร
ทะเล และตลาดสามสมทุร ตลาดของฝากที่รวมของดีประจ าจงัหวดั โดยมีพืน้ท่ีให้เช่าประมาณ 25,000     ตร.ม. และมีอตัรา
การเช่าพืน้ท่ีร้อยละ 85 ณ วนัเปิด 

การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสทิธิภาพของศนูย์การค้าเดิมอย่างตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัลกูค้า  ร้านค้า สงัคม และ
เป็นการรักษารายได้จากการด าเนินงานปกติ เพื่อน าไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ท าการ
ปรับปรุงศนูย์การค้าดงัตอ่ไปนี ้

• การปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) 2 ศนูย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ปรับปรุงทีละเฟสเร่ิมตัง้แต่ไตรมาส 4 
ปี 2559 และทยอยแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561 โดย ณ สิน้ปี 2560 อตัราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 84 และเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 เป็นศูนย์การค้าภายใต้ CPNREIT ได้ท าการปรับปรุงเป็นเวลา  6 เดือนแล้วเสร็จในเดือน
ธนัวาคม 2560 โดยท าการปรับโฉมใหมภ่ายใต้แนวคิด “Where Nature Meets Urban Living” ผสมผสานชีวิตคน
เมืองให้ใกล้ชิดติดธรรมชาติ เปิดโซนใหม่ เพิ่มพืน้ท่ีพกัผอ่นและพืน้ที่สีเขียว รวมถึงพืน้ท่ี Co-working Space และ
เพิ่มร้านค้าใหม่ ๆ 

• การปรับปรุงย่อย (Minor Renovation) 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และศูนย์การค้าภายใต้ 
CPNREIT คือเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีการปรับปรุงต่าง ๆ เช่น 
การปรับเปลี่ยนร้านค้า การเพิ่มร้านค้าใหม่ ๆ ที่ทนัสมยั การปรับเปลีย่นโซนร้านค้า Re-zoning การตกแตง่ภายใน
และภายนอก และการเพิ่มโซน Food Destination หรือการรวมศนูย์อาหาร ร้านอาหารต่าง ๆ และซูปเปอร์มาร์เก็ต
เข้าไว้ในสถานท่ีเดียวกนัเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของลกูค้าและเป็นจดุดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้
บริการ 

การจัดหาแหล่งเงนิทุน และบริหารต้นทุนทางการเงนิอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.81 ในปี 2560 ลดลง จากร้อยละ 3.23 ในปีก่อน ในขณะเดียวกัน 
สามารถลดหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ให้มาอยู่ที่ 9,544 ล้านบาท จาก 17,904 ล้านบาท ในปีก่อน เป็นผลจากการใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินให้เหมาะสมกบัภาวะตลาดเงินและตลาดทนุและเพิ่มความยืนหยุน่ในการบริหารต้นทนุทางการเงิน เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจและลดต้นทนุทางการเงิน อาทิ 

• การแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมกบัการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางส่วน) 
และโรงแรม ฮิลตนั พทัยา แก่ CPNREIT เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 ในมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเท่ากับ 11,908 ล้าน
บาท เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2580 

• เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2560 ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกนัของบริษัทฯ  เป็น
ระดบั “AA” จากเดิม “AA-“ โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรับตวัดีขึน้ ซึง่เป็นผลมา
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จากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งและแหลง่ที่มาของรายได้ที่แน่นอน  รวมถึงการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ที่มี
วินยัและปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์  (Diversification) สู่ การพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์แบบผสม(Mixed-use Development)  

 บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม  ที่มีทัง้โครงการที่อยู่อาศัย  อาคาร
ส านกังาน และโรงแรม อยูใ่นโครงการเพื่อสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

• เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ประกาศแผนการร่วมทนุกบับริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทนุ
ในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม  ประกอบด้วยโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคาร
ส านกังาน บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสีลมและถนนพระราม 4 ภายในวงเงินลงทนุของบริษัทฯ ประมาณ 17,393 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและที่พกัอาศยัร้อยละ 40 ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 
และธุรกิจอาคารส านกังานร้อยละ 100 

• เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม  ภายใต้ช่ือ “ESCENT” 
และ “ESCENT VILLE” บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแห่งที่ 2 ในเชียงใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 
2,200 ล้านบาท โดยโครงการทัง้ 3 แห่ง ได้ผลตอบรับเป็นอยา่งดี อนัเนื่องมาจากความโดดเดน่ด้านท าเลที่ตัง้และ
รูปแบบโครงการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า ทัง้นีค้าดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2562 

การเติบโตแบบยั่งยนืเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI) ในกลุม่ดชันีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประจ าปี 2560 ตอ่เนื่องเป็นปีที่สี ่(ปี 2557-2560) สะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญาการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยนืของบริษัทฯ ที่ค านงึถึงสว่นรวม สิง่แวดล้อมและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงการมีสว่นร่วมที่จะ
ช่วยขบัเคลือ่นสงัคมและชมุชนอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เป็นหนึง่ในหุ้นยัง่ยืนประจ าปี 2560 
หรือ Thailand Sustainability Investment 2017 ที่มีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน แสดงถึงการด าเนินธุรกิจ
โดยค านงึถึงสิง่แวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ มี ESG ที่โดดเดน่ 

เหตุการณ์อื่น ๆ 

• เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นในบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากัด จ านวน 26 ล้านหุ้นจาก บริษัท 
พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า
การซือ้ขาย 291.75 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าช่วงที่ดินในอ าเภอศรีราชา  จังหวดั
ชลบรีุ ส าหรับการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต สง่ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 65 ในบริษัท 
ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั 

• เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการธีมปาร์คภายใน
โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จ ากดั ทุนจด
ทะเบียน 400 ล้านบาท ด าเนินการผา่นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“BCP”) 
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(CPN ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยใน BCP ร้อยละ 99.99) กับบริษัท ไร้ท์แมน จ ากดั (“RM”) โดย BCP และ RM ซึ่งถือ
หุ้นในบริษัทร่วมทนุสดัสว่น 51:49 ประมาณการมลูคา่การลงทนุในโครงการเทา่กบั 550 ล้านบาท ซึง่เป็นสว่นของ 
BCP ประมาณ 281 ล้านบาท 

• เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ช่ือบริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยเป็นการร่วมทุนกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ใน
สดัสว่น 50:50 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

14.2 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 32 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 14 โครงการและต่างจงัหวดั 18 โครงการ) ศนูย์อาหาร 28 แห่ง อาคารส านกังานให้เช่า 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง 
และอาคารท่ีพกัอาศยั 1 โครงการ (รวม 11 ยนูิต) ซึง่นบัรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่โอนไปยงั CPNREIT และ CPNCG 

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราการเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าของบริษัทฯ เฉลีย่ในระดบัร้อยละ 92 ลดลงเลก็น้อย
จากร้อยละ 94 ในปีก่อนเป็นผลจากการปรับปรุงใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์  และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ่ง ณ สิน้ปี 2560 
อตัราการเช่าพืน้ท่ีของเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 อยูท่ี่ร้อยละ 84 และร้อยละ 92 ตามล าดบั 

 ตารางที่ 1: สรุปพืน้ท่ีให้เช่าและอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

 

 ปี 2560 มีรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ าที่ไม่น ามารวมในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  ได้แก่ ในไตรมาส 3 บริษัทฯ 
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันการก่อการร้ายจ านวน  3,500 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 36 เร่ืองอื่นๆ ในงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560) และในไตรมาส 4 บริษัทฯ บนัทึก
รายได้สทุธิจากการแปลง CPNRF เป็น CPNREIT และการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา จ านวน 175 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรายการคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บจาก CPNREIT ในการด าเนินการ
ให้เช่าสนิทรัพย์ 
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รายได้รวม 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดประจ า) 30,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากกับปี
ก่อน โดยรายได้รวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ านวน 26,057 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.2 จากปีก่อน ซึ่ง
รายได้ที่เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

• การเปิดให้บริการเต็มปีในปี  2560 ของศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดด าเนินการในปี  2559 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช 

• ผลประกอบการที่ดีและการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหญ่แล้วเสร็จในปี  2559 ได้แก่ 
เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

• รายได้จากศนูย์การค้าที่เปิดใหมใ่นปี 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 

• ผลประกอบการของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตขึน้  เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา 
อบุลราชธานี เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก 

• ศูนย์การค้าที่ได้รับการปรับปรุงบางส่วน และมีการเติบโตของรายได้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และ
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

• ขณะที่ศนูย์การค้าที่มีการปรับปรุงใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

 รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้ าเดิม  (Same Store Rental Revenue Growth) โดยไม่นับรวม
ศนูย์การค้าใหม่ที่เปิดด าเนินการในปี 2560 และ 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และ
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และศนูย์การค้าที่ปรับปรุง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลมารีนา เติบโตร้อยละ 3.5 จากปีก่อน 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจ านวน 1,631 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.4 จากปีก่อน
หน้า รายได้ที่เพิ่มขึน้เป็นผลจาก 

• ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2559 และเปิดให้บริการเต็มปี 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 

• ศนูย์อาหารใหมท่ี่เปิดให้บริการในปี 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 

• ศนูย์อาหารใหมท่ี่เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560 

• ผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของศนูย์อาหารเดิมในศนูย์การค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัที่เติบโตด้วยอตัรา
เลขสองหลกั อาทิ เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ 
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รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

 ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  ซึ่งปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงแรมจ านวน 1,097 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.0 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ที่มีอตัราการเข้าพกัรวมเท่ากับร้อยละ 93 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 89 ในปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึน้ และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี มีอตัราการเข้าพกัเท่ากบัร้อยละ78 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 73 
เนื่องจากมีการจดัสมัมนาของหน่วยงานภาครัฐและลกูค้าที่จองห้องพกัผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึน้ประกอบกบั ราคาห้องพกัเฉลี่ย
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในโรงแรมทัง้สองแห่ง อย่างไรก็ดีเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการโอนโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา เข้า CPNREIT เรียบร้อยแล้วตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT 

รายได้อื่น 

 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 2,091 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.1 จากปีก่อน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการ
บริหาร CPNREIT และ CPNCG จ านวน 492 ล้านบาท รายได้สนบัสนุนกิจกรรมการตลาดจ านวน 166 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อน และรายได้ภาษีโรงเรือนท่ีเพิ่มขึน้ตามจ านวนศนูย์การค้าที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนรวม 

 บริษัทฯ มีต้นทนุรวม 14,518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากกบัปีก่อน โดยต้นทนุรวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการ 

 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภยั และรักษาความสะอาด 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่าที่ดิน คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย คา่ซอ่มแซม คา่เบีย้ประกนั และภาษีโรงเรือนของ
ทรัพย์สนิท่ีครอบครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่า 

 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการเทา่กบั 12,894 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน ซึง่น้อยกว่าการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจากการบริหารต้นทุนค่าสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการมีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

• ต้นทนุการด าเนินการและค่าเสื่อมราคาของโครงการใหม่และโครงการที่ปรับปรุงใหม่ที่เปิดตวัในปี  2559 และ
รับรู้ต้นทนุเต็มปีในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
และของศนูย์การค้าที่เปิดใหมใ่นปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 

• คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา และคา่ใช้จ่ายบคุลากรเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเปิดศนูย์การค้าใหม่ 

• ขณะที่ต้นทนุค่าสาธารณปูโภคซึ่งเป็นต้นทนุหลกั (คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของต้นทนุค่าเช่าและคา่บริการ) 
ได้มีการปรับตัวลดลงจากปีก่อน  ซึ่งเป็นผลจากมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิผล โดยต้นทุนค่า
สาธารณปูโภคในสว่นของศนูย์การค้าเดิมลดลงประมาณร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยสว่นหนึ่งเป็นผลจากการที่
บริษัทฯ ด าเนินมาตรการเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานอย่างตอ่เนื่อง เพื่อรักษาระดบัอตัราต้นทนุต่อรายได้รวม
ส าหรับปี 2560 ให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าปีก่อน แม้ว่า อตัราเฉลี่ยค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) ได้ปรับตวัสงูขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 
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ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 ต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก่ ต้นทุนทางตรงในการประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่า
ซอ่มแซมอปุกรณ์และงานตกแตง่ศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้า 

 บริษัทฯ มีต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่มเท่ากบั 1,280 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.0 จากปีก่อน และเพิ่มขึน้มากกว่า
การเติบโตของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งต้นทนุเพิ่มสงูขึน้จากศนูย์อาหารที่เปิดใหม่ในปี 2559 และ 2560 
ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั รวมถึงศนูย์อาหารที่ได้รับ
การปรับปรุงโซน Food Destination ในปี 2560 อาทิ เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ เซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า และเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ 

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมจ านวน 344 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 จากปีก่อน ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ของโรงแรมที่เพิ่มขึน้ โดยทัง้สองโรงแรมมีการบริหารจดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ทัง้ในสว่นของห้องพกัและอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหารค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์  ค่าเคร่ืองใช้
ส านักงานและของใช้สิน้เปลืองค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาต่าง  ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายอุปกรณ์
ส านกังานและสนิทรัพย์ของโรงแรม 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เท่ากับ 5,066 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.0 จากปีก่อน เป็นผลจาก
คา่ใช้จ่ายบคุลากรที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของศนูย์การค้า
ใหมใ่นปี 2559 และ 2560 ได้แก่เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั และ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมการตลาดของศนูย์การค้าตามเทศกาลตา่ง ๆ ที่เพิ่มขึน้ระหวา่ง
ปี สง่ผลให้อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมอยูท่ี่ร้อยละ 16.4 เทียบกบัร้อยละ 15.1 ในปี 2559 

อัตราก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 49.6 จากร้อยละ 49.2 ในปี
ก่อน ด้วยการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนเพิ่มขึน้น้อยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจ
ศนูย์การค้าและการประกอบกิจการโรงแรม และยงัรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นในการขายอาหารและเคร่ืองดื่มได้ใกล้เคียงกบัปี
ก่อน ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ไมร่วมรายได้อื่น) ลดลงเป็นร้อยละ 36.6 จากร้อยละ 37.0 ใน
ปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ด้านการตลาด และด้านบริหารธุรกิจที่เพิ่มขึน้อยา่งที่กลา่วไว้ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพจากการปฏิบตัิตามมาตรการลดต้นทนุตา่ง ๆ 
เพื่อรักษาอตัราก าไรจากการด าเนินงานให้ได้ตอ่ไป 
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ก าไรสุทธิ 

 ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากบั 9,893 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็น
ผลจากรายได้ในทกุธุรกิจเติบโตในอตัราที่สงูกว่าต้นทุนการด าเนินงาน  การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดอกเบีย้จ่ายลดลงร้อยละ 42.6 ตามการลดลงของหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้และอตัราดอกเบีย้ที่อยูใ่นระดบัต ่า ขณะที่สว่นแบง่ก าไร
จากเงินลงทนุลดลงร้อยละ 1.7 เนื่องจากการปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ า) เทา่กบัร้อยละ 17.4 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่
ร้อยละ 18.9 โดยอตัราก าไรสทุธิปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 31.2 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 30.7 ขณะที่อตัราการ
หมนุเวียนของสนิทรัพย์เท่ากบั 0.28เทา่ และอตัราสว่นสนิทรัพย์ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.95 เท่าเทียบกบัปีก่อนหน้า ที ่
0.29 เท่า และ ร้อยละ 2.01 ตามล าดบั เช่นเดียวกบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ า) 
เทา่กบัร้อยละ 8.8 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 8.9 ในปีก่อนหน้า 

 

 ตารางที่ 2: สรุปข้อมลูทางการเงิน 
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14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 120,574 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16,046 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.4 จากปีก่อนโดยสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้า
สทุธิ ลกูหนีอ้ื่น และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนเท่ากบั 13,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6,579 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 100.7 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์หมนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จ านวน  3,178 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเงินจ่าย
ลว่งหน้าคา่ก่อสร้างลงทนุในโครงการท่ีอยูอ่าศยัที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

• การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 2,352 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายการลงทนุชัว่คราวในตราสารทนุท่ี
มีความเสีย่งต ่าและสภาพคลอ่งสงู เช่น พนัธบตัรรัฐบาล และกองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตราสารภาครัฐและตรา
สารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีความเสีย่งสงูไมม่าก 

• การเพิ่มขึน้ของลกูหนีอ้ื่นจ านวน 914 ล้านบาท โดยหลกัมาจากรายได้ค้างรับรอเรียกเก็บร้านค้า 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินลงทนุระยะยาวในกิจการ
ที่เก่ียวข้องกัน ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า สิทธิการใช้สินทรัพย์ และในที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ107,459 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 9,467 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 9.7จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 8,272 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเงินลงทุนเพื่อพัฒนา
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวในปี  2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 
ศนูย์การค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ เซ็นทรัลภูเก็ต และ Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2561 รวมที่ดินโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพื่อรองรับแผนการขยายศนูย์การค้าอีก 2-3 แหง่ตอ่
ปี และเงินลงทนุเพื่อปรับปรุงศนูย์การค้าแหง่เดิม 

• การเพิ่มขึน้ของสิทธิการเช่าจ านวน 560 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการจ่ายเงินเพื่อสทิธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดิน
เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต 

• การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 351 ล้านบาทโดยหลกัมาจากการเข้าซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ 
จ ากดั คิดเป็นสดัสว่นการถือครองร้อยละ 65 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิการเช่าช่วงที่ดินในอ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบรีุ 

• การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 207 ล้านบาทโดยหลกัมาจากการหกัลบรายการทางภาษี เงิน
มดัจ ารับจากลกูค้า ขาดทนุสะสม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นต้น 
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หนีส้ินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 56,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5,171 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 10.0 จากปีก่อนโดยหนีส้นิของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

หนีส้นิหมนุเวียน 
 หนีส้นิหมนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ้ื่น หนีส้นิมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้และที่ครบก าหนด
ช าระใน 1 ปี สว่นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี สว่นของเจ้าหนีส้ทิธิการเช่าที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี และภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 14,353 ล้านบาท ลดลงจ านวน 528 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3.5 จากปีก่อนโดยมีความเคลือ่นไหวของหนีส้นิหมนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้

• การลดลงของหนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปีจ านวน 2,434 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายช าระ
หนีส้นิมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้ท่ีครบก าหนดภายในปี 

• การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 270 ล้านบาท โดยมีการจ่ายช าระภาษีจ านวน 2,307 ล้านบาท หกัการ
บนัทกึการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในระหวา่งปีจ านวน 2,037 ล้านบาท 

• การเพิ่มขึน้ของสว่นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  จ านวน 705 ล้าน
บาท โดยหลกัมาจากรายได้ค่าเช่าลว่งหน้ารอตดัจ าหน่ายภายในหนึ่งปีของเซ็นทรัลเฟสติวลั  พทัยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา จาก CPNREIT 

• การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้างจ านวน 1,364 ล้านบาทโดยเพิ่มขึน้จากกิจกรรมก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

 หนีส้ินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะยาว หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี ภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เจ้าหนีส้ทิธิการเช่า รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้าเงินมดัจ ารับจากลกูค้า เงินค า้ประกนั
สทิธิการเช่า และประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนและการบรูณะ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนเท่ากบั 42,340 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5,700 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15.6 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของหนีส้นิไมห่มนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้าจ านวน  11,259 ล้านบาท โดยหลกัมาจากรายได้ค่าเช่า
ลว่งหน้ารอตดัจ าหนา่ยของเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา จาก CPNREIT 

• การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ ารับจากลกูค้าจ านวน 248 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องกบัจ านวนร้านค้าที่เพิ่มขึน้ตามจ านวน
ศนูย์การค้าที่เพิ่มขึน้ 

• การลดลงของหนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะยาวจ านวน 5,941 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการช าระเงินกู้ ยืมจาก
สถาบันการเงินที่ครบก าหนดประกอบกับการช าระเงินกู้ ยืมที่มีดอกเบีย้ลอยตัวจากสถาบันการเงินก่อนครบ
ก าหนด เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินเหมาะสมกบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในปัจจบุนั 

 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 

14-11 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 63,880 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10,875 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 20.5 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสว่นของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 9,838 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรสทุธิประจ าปีจ านวน 13,568 
ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจ านวน 3,725 ล้านบาท และการได้มาซึง่สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทยอ่ยจ านวน 5 ล้านบาท 

• การเพิ่มขึน้ของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 1,111 ล้านบาท โดยหลกัมาจากสว่นถือครองในบริษัท
ย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่เพิ่มขึน้ตามมลูค่าทุนและจ านวนของบริษัท
ยอ่ยที่เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 

เงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิประจ าปี เมื่อวนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งก าหนดจะจดัขึน้ในเดือนเมษายน 2561 ให้มีการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 จ านวน 1.40 บาทตอ่หุ้น เทียบกบั 0.83 บาทตอ่หุ้น ในปีก่อนหน้า โดยเงินปันผล
ดงักลา่วคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 46.3 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2560 

ตารางที่ 3: สรุปฐานะทางการเงิน 

 
หมายเหต:ุ 
(1) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ บนัทกึบญัชีตามราคาต้นทนุและตดัค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุของสนิทรัพย์  ทัง้นี ้มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุตามราคาประเมินอยู่ท่ี 180,409 ล้านบาท (167,688 ล้านบาท เม่ือเดือนธนัวาคม 2559) ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 13 
ภายใต้หวัข้อ “อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ” 
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14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุ เท่ากบั 16,024 ล้านบาท ประกอบด้วยการซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต
และการพัฒนาโครงการใหม่จ านวน 10,455 ล้านบาท การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจ านวน 
2,143 ล้านบาท และการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมจ านวน 3,426 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด และแหล่งที่มาของทุน 

กระแสเงนิสด 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,418 ล้านบาท ลดลงจ านวน 71 
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 จากปีก่อน โดยรายการเคลือ่นไหวของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีดงัตอ่ไปนี ้

 กระแสเงนิสดได้มาจากการด าเนินงาน  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 26,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,223 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 85.0 จากปีก่อน โดยหลกัมาจากเงินสดสทุธิรับจากผลก าไรขาดทนุที่เพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้  
ประกอบกับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันการก่อการร้ายจ านวน 3,500 ล้านบาท และเงินสดที่
เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานระหว่างปี  อาทิ การเพิ่มขึน้ในรายได้ค่าเช่าและ
บริการรับลว่งหน้า การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและอื่นๆ ท าให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมกบัฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ 
เนื่องจากมีการเปิดศนูย์การค้าแหง่ใหมแ่ละมีการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิมระหวา่งปี 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 14,576 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,634 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 145.3 จากปีก่อน  โดยหลักมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (Capital Expenditure) ที่ เพิ่มขึน้จาก
ศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รวมถึงการ
ปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุ
ชัว่คราวเพื่อบริหารสภาพคลอ่งให้มีประสทิธิภาพ และการซือ้สทิธิการเช่าที่เพิ่มขึน้ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ 
 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมหาเงินจ านวน 12,016 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,496 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 41.0 จากปีก่อน โดยหลกัมาจากการจ่ายสุทธิเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุน
ทางการเงินท่ีลดลง และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เท่ากับ 9,544 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.7 จาก ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ตามก าหนด รวมถึงมีการช าระคืนเงินกู้ที่เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัก่อน
ก าหนดทัง้หมด ท าให้บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่ในสดัส่วนร้อยละ  100 ขณะที่อัตราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 2.81 ตอ่ปี ลดลงจากร้อยละ 3.23 ในปี 2559  

 อตัราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 0.07 เท่าลดลงจาก 0.28 เท่าจากสิน้ปีก่อน ตามเงินกู้ยืม
ที่ลดลงและการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
ในปี 2560 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ส านกังานสอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัเป็นจ านวนเงินรวม 8,177,000 บาท  

 
2. คา่บริการอื่น (Non-Audit fee) 
 ในปี 2560 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
เป็นจ านวนเงิน 2,787,500 บาท 

 



 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั(มหาชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล  
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ  ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและ 
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
              ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้วบริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปัทมิกา พงศ์สรูย์มาส เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้
ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปัทมิกา พงศ์สรูย์มาส ก ากบัไว้ 
บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
  ช่ือ                ต าแหนง่             ลายมือช่ือ   

 
นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน์   กรรมการ                            
 
 
นายปริญญ์      จิราธิวฒัน์       กรรมการ                            
 
 
 
ผู้ รับมอบอ านาจ : 
 
 
นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่               

 สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
 
นางสาวปัทมิกา พงศ์สรูย์มาส ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน              
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 77 ปี 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

28 มีนาคม 2543 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738)  

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นพ่ีของนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  

และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2543 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 - 2556   ประธานกรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 54 บริษัท 

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

• 2543  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 
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2. นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 67 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

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

• 2553 - 2555 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

                          บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ   ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ   ป ร ะ ธ า น ก ร รม ก า รน โย บ า ย ค ว า ม เสี่ ย ง  

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 2 บริษัท 

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

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

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

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

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



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  
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- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 11/2010 

• 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1/2009 

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

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

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

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

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

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  
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3. นายการุณ กิตติสถาพร อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 เมษายน 2552 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ห ลั ก สู ต ร  Commercial Policy อ ง ค์ ก ร  The General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT)   

นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

• 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

• 2552 - 2557 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

• 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  

• 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน)  

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่าตอบแทน   กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 7/2013 

- หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 15/2013 

• 2554 - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 13/2011 
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เอกสารแนบ 1-5 
 

 

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 2/2011 

• 2552 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2009 

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 4/2009 

• 2551 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 

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

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 8 
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4. นางโชติกา สวนานนท์ อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

25 กนัยายน 2558 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   

• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล

พฒันา   

  จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ 

  ประกนัภยั (คปภ.) 

• 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

• 2552 - 2557 กรรมการผู้อ านวยการ  ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน  อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

บริษัท 

  หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 1 บริษัท 

• จ านวน 4 องค์กร  

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2560  - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 18/2017 

• 2558  - หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 6/2015 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2015 
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• 2549  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 73/2006 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10  

• หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นท่ี 5 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 
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5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

21 เมษายน 2559 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 - 2559 กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 2 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 15/2016 

• 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2005 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 
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6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อายุ 75 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 

• เป็นพ่ีของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิ

ราธิวฒัน์ 

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - 2559 ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหล า 

• 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนญู 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

• กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 41 บริษัท 

• จ านวน 2 องค์กร  

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2551 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม่ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 1   

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-10 
 

 

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี 
 
ต าแหน่ง : กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6316) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

• เป็นพ่ีของนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

• กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 28 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2550 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2007 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 
 
 

 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-11 
 

 

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 มีนาคม 2538 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิศกัดิ ์จิราธิวฒัน์ 

• เป็นพ่ีของนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2550 - 2558 ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

• กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

• กรรมการ บริษัท ทีวีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 26 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 37/2003 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 13 

 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-12 
 

 

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 61 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)  กรรมการนโยบายความเสีย่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 มีนาคม 2538 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6040) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็ นหลานของนายสุท ธิชั ย  จิ รา ธิวัฒ น์   นายสุท ธิ เกี ย รติ  จิ รา ธิวัฒ น์   น ายสุท ธิศักดิ์  จิ รา ธิ วัฒ น์   

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นลกูพี่ลกูน้องของนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2545 - 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลกีรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 3 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7/2001 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 21 

 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-13 
 

 

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 55 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)  กรรมการนโยบายความเสี่ยง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
10 มีนาคม 2538 

การถอืหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9391) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็ นหลานของนายสุท ธิชั ย  จิ รา ธิวัฒ น์   นายสุท ธิ เกี ย รติ  จิ รา ธิวัฒ น์   น ายสุท ธิศักดิ์  จิ รา ธิ วัฒ น์   

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นลกูพี่ลกูน้องของนายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2550 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย 

• 2547 - 2555 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(MAI) 

• 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

• 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

• กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 90 บริษัท 

• จ านวน 2 องค์กร  

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2553 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-14 
 

 

• 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1/2009 

- หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 7/2009 

• 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 1/2007 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 1/2007 

• 2549 - หลกัสตูร Chief Financial Officer (CFO) 

• 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 

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

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

• 2543 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 2/2000 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 73 จากสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 

• หลักสูต รประกาศนี ยบัต รชั น้ สูงการบ ริหารเศรษฐกิจสาธารณ ะสาห รับนักบ ริหารระดับสูง รุ่นที่  4  

จากสถาบนัพระปกเกล้า 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 1  

• หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหารความยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 13  

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-15 
 

 

11. นายปรีชา เอกคุณากูล อายุ 59 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท)  กรรมการผู้ จัดการใหญ่  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการนโยบายความเสีย่ง 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
25 เมษายน 2557 

การถอืหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง (ไมม่ี) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขาอตุสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสีย่ง  

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

• 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 1 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2548 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2005 

• 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 8/2004 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7  

 
 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-16 
 

 

12. นายสุทธิภคั จิราธิวัฒน์ อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5702)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นน้องของนายสทุธิชัย จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศักดิ์ จิราธิวฒัน์  และนายสทุธิธรรม  

จิราธิวฒัน์  

• เป็นพ่ีของนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 - 2557 ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ส านักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 1 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2554  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12/2011 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• ห ลั ก สู ต ร  Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เท ศ

สหรัฐอเมริกา 

• หลกัสตูร Real Estate Investment สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 24 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 5 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-17 
 

 

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่  9 สถาบัน

พระปกเกล้า 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 

หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมและโลก (นมธล.) รุ่นท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-18 
 

 

13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3832)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสุทธิธรรม จิ

ราธิวฒัน์  และนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  

• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2555 - ปัจจบุนั รอ งก รรมการผู้ จั ด ก ารให ญ่  สาย งานพัฒ นาธุ ร กิ จ  และบ ริห ารโค รงก ารก่ อส ร้า ง 

 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 9 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• ห ลั ก สู ต ร  Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เท ศ

สหรัฐอเมริกา 

• หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน รุ่นท่ี 3 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 25 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-19 
 

 

14. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ อายุ 52 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

• 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ลสีซิ่งกสกิรไทย จ ากดั 

• 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 

• 2551 - 2558 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

• 2551 - 2557 รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 16 

• หลกัสตูร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นท่ี 3 จากสถาบนัพระปกเกล้า 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-20 
 

 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 45 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0012) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสีย่ง   

  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสีย่ง   

  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 1 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2545  - หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 2/2002 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูร Finance for Executives Program, INSEAD Business School, ประเทศฝร่ังเศส 

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี 
• 2560 - หลกัสตูร เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4 โดยสภาวิชาชีพบญัชี  

   ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ านวน 6 ชัว่โมง 

- หลกัสูตร IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 6 

ชัว่โมง 

- หลกัสตูร หลกัทั่วไปของอนุสญัญาภาษีซ้อน และวิธีการวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ โดย

บริษัท   



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-21 
 

 

   เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 6 ชัว่โมง 

- หลกัสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นที่ 3 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ 

จ ากดั  จ านวน 6 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-22 
 

 

16. นางสุวดี สิงห์งาม อายุ 53 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและบริหารส านกังาน 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004) 

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
• 2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและบริหารส านกังาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูร ผู้ เช่ียวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบตัิ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจ าประเทศไทย 

• หลกัสตูร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี 
• 2560 - หลักสูตร หลักทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ  

   โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 6 ชัว่โมง 

- หลกัสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นที่ 3 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์   

จ ากดั  จ านวน 6 ชัว่โมง 

 
 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-23 
 

 

17. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภพูงษ์เกษม อายุ 40 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ ส านกัเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
วันที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  

1 พฤษภาคม 2559 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

• ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  

• 2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการก ากับดูแล 

              กิจการท่ีดีให้กบัองค์กร (IOH) รุ่นท่ี 1/2017 

 - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 38/2017 

 - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 

              (R-CGW) รุ่นท่ี 2/2017 

   - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นท่ี 4/2017 

• 2556   - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 5/2013 

• 2553    - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 4/2010 

• 2550     - หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นท่ี 2/2007 

• 2549     - หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นท่ี 1/2006 

 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1-24 
 

 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (FPCS) รุ่นท่ี 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่  9 โดยคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญ ชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบียน 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2  

 

 

เอกสารแนบ 2-1 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2  

 

 

เอกสารแนบ 2-2 
 

 

หมายเหต:ุ 
1) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 
2) บจ. ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมือ่วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 
3) บจ. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมือ่วนัท่ี 23 สงิหาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทนุเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2560 
4) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทนุเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2560 
5) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทนุเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2560 
6) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 และ CPN ได้ร่วมทนุเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 
7) บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 
8) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3  

 

 

เอกสารแนบ 3-1 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ อายุ 43 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
การถอืหุ้นในบริษัท  

• ของตนเอง (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลยี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั  
• 2558 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

• 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

• 2551 - 2554 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• หลกัสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  โดยสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร ธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน : บนความท้าทายทีร่ออยูข้่างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 

• หลกัสตูร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

• หลกัสตูร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• หลกัสตูร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3  

 

 

เอกสารแนบ 3-2 
 

 

• หลกัสตูร Endorsed Internal Auditing Program โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

หลักสูตรอบรมอื่น 
• หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรับผู้ปฏิบตังิานเลขานกุารบริษัท (FPCS) รุ่นท่ี 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่  9 โดยคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญ ชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบียน 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4  

 

เอกสารแนบ 4-1 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  
 
 

-ไมม่ี- 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 5  

 

เอกสารแนบ 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 5  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 











1 
 

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 
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