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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 นโยบายในการดาเนินงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “CPN”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2523 ด้ วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรก 300 ล้ านบาท ภายใต้ ชื่อ “บริ ษัท เซ็นทรัล พลาซา จากัด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า
ขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้ เปิ ดโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าแบบครบวงจรแห่ง
แรกในประเทศไทย และได้ เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึง่ เป็ นศูนย์การค้ า
อเนกประสงค์ พร้ อม อาคารสานักงาน และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา (ปั จจุบนั คือ เซ็นทรัลมารี นา) ก่อนเข้ าจดทะเบียนในใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ปั จจุบนั CPN มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง
จากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในรู ปแบบโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้ วย อาคารสานักงานโรงแรม และที่พกั อาศัย เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั โครงการ โดย ณ สิ ้นปี 2560 CPN มีอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ การบริ หาร ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า 32 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล 14 แห่ง และในต่างจังหวัด 18 แห่ง อาคารสานักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พกั อาศัย 1 แห่งในกรุ งเทพฯ
และโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ในต่างจังหวัดที่โอนให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว นอกจากนี ้ CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท
(CPNCG)
CPN ขยายธุรกิจศูนย์การค้ าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องด้ วยการพัฒนาศูนย์การค้ าใหม่ตามหัวเมือ ง
หลักด้ วยแบรนด์ “เซ็นทรัลพลาซา” และจังหวัดใหญ่ ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวด้ วยแบรนด์ “เซ็นทรัลเฟสติวลั ” รวมถึงการซือ้
โครงการศูนย์การค้ า เช่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์ (ปี 2545) เซ็นทรัลพลาซา
รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (ปี 2552) และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต (ปี 2558) เป็ นต้ น ด้ วยความมุ่งมัน่ ที
จะเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมทุน
จากนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และล่าสุด
เมื่อปลายปี 2560 ได้ ดาเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท (CPNREIT) พร้ อมกับลงทุนเพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ พลิกบทบาทของศูนย์การค้ าจากสถานที่จบั จ่ายใช้ สอยให้ เ ป็ น “ศูนย์กลางการใช้ ชีวิต”
(Center of Life) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่สามารถตอบสนองการใช้ ชีวิตของคนทุกยุคทุกสมัย ทุกวัย และทุกวิถีการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป (Lifestyle) ด้ วยการนานวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาศูนย์การค้ าและบริ การบนพื ้นฐานของความสะดวก
ปลอดภัย ดีตอ่ สุขภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ แนวคิด “Innovative and Lifestyle Shopping Mall” และจัดสรร
พื ้นที่เป็ นจุดหมาย (Destination) หลากหลายรู ปแบบ ดังเช่นที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่เปิ ด
ในปี 2558 เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราชเปิ ดในปี 2559 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิ ดในปี
2560 และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า ที่เปิ ดในปี 2561 เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั (เดิมชื่อ เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต)
ทาให้ โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต กลายเป็ นศูนย์การค้ าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ของประเทศไทย ที่มีความแปลกใหม่หรื อ
Attraction เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าคนไทยเช่น “ไตรภูมิ” เป็ นธี มปาร์ คแนวผจญภัยแบบสามมิติ และ
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“Aquaria” เป็ นอควาเรี ยมที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยนอกจากนี ้ CPN ยังขยายธุรกิจด้ วยการพัฒนาศูนย์การค้ ารู ปแบบใหม่
เช่น International Luxury Outlet Mall ภายใต้ ชื่อ เซ็นทรัล วิลเลจ ที่จะเปิ ดให้ บริ การในปี 2562 และขยายธุรกิจในเชิง
ภูมิศาสตร์ ไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ บริ การเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่
ประเทศมาเลเซีย ในช่วงต้ นปี 2562
สาหรั บรู ปแบบการขยายธุ รกิ จต่อไปในอนาคต CPN ได้ เ ล็ง เห็ นโอกาสทางธุร กิ จในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use development) ประกอบด้ วย อาคารที่พกั อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อ
เพิ่มประโยชน์จากการใช้ ที่ดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น โดยเริ่ มจาก
การพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยที่มคี ณ
ุ ภาพบนที่ดินในบริ เวณศูนย์การค้ า หรื อพื ้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้ า ซึง่ บริ ษัทฯ เริ่ ม
ทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกเมื่อโอนให้ ลกู ค้ าในปี 2561 และได้ ดาเนินธุรกิจในเชิงรุกด้ วยการ
เข้ าร่วมลงทุนกับ บมจ. ดุสติ ธานี พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสมบนที่ดินย่านสีลม ตามด้ วยการเข้ าซื ้อหุ้นใน บมจ.
แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสัดส่วนร้ อยละ 67.53 ด้ วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาที่ดินในย่านพระราม 9 และใน
ย่านพหลโยธินอีกทังได้
้ ร่วมลงทุนในธุรกิจ Co-working Space เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจศูนย์การค้ าเข้ ากับอาคารสานักงานใน
อนาคต
วิสัยทัศน์
“ผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าในระดับภูมิภาคที่ได้ รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้ างประสบการณ์
แห่งความสุขในระดับโลก”
พันธกิจ
CPN มีพนั ธกิจ 4 ประการที่ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ
1. เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าที่ทกุ คนชื่นชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders)
“เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าทีท่ กุ คนชื ่นชม โดยสร้างคุณค่าทีโ่ ดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน”
 เป็ นศูนย์การค้ าที่นกั ลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร
 เป็ นศูนย์การค้ าที่ลกู ค้ าเลือก โดยสร้ างประสบการณ์แห่งความสุขให้ กบั ลูกค้ า
 เป็ นศูนย์การค้ าที่ผ้ เู ช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้ างความสาเร็ จทางธุรกิจร่ วมกัน ควบคู่ไปกั บการสร้ างความสัมพันธ์
ในระยะยาว
 เป็ นศูนย์การค้ าที่พนักงานเลือก โดยให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ การพัฒนาตนเอง และการเติบโตทางหน้ าที่การงาน
ตลอดจนสร้ างสังคมการทางานที่มีความรักความผูกพันกัน
 เป็ นศูนย์การค้ าที่สงั คมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนย์การค้ าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ภมู ิใจของชุมชน ควบคูไ่ ปกับ
การดูแลสิง่ แวดล้ อม สังคม และชุมชน
2. เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Retail Developer)
“เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์ การค้าที ่ไม่หยุดนิ่ งในการพัฒนาศูนย์ การค้ารู ปแบบใหม่ มี ร้านค้าใหม่ ที่หลากหลายและทันสมัย
ตอบสนองวิ ถีชีวิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”
CPN ตระหนักดีวา่ ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้ าคือความท้ าทายที่สาคัญ ลูกค้ ามีความคาดหวังที่สงู ขึ ้น มีความต้ องการที่
ซับซ้ อนมากขึ ้น เข้ าถึงสารสนเทศได้ ง่ายขึ ้น ความไม่หยุดนิ่งของ CPN จะเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ ศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หาร
ของ CPN มีความทันสมัยที่สดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของลูกค้ าได้ ดี โดยการพัฒนา
ศูนย์การค้ ารูปแบบใหม่ การสรรหาร้ านค้ าใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้ องการลูกค้ าเข้ ามาอยูใ่ นศูนย์การค้ าอย่าง
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ต่อเนื่อง การนาเทคโนโลยีที่ ทนั สมัยมาใช้ ในการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูใช้ บริ การ การสร้ างกิ จกรรมที่มีความโดดเด่น
แตกต่าง และสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า ตลอดจนการผสานพลังกับบริ ษัทในเครื อเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าควบคูไ่ ปกับการสร้ างความประทับใจสูงสุดให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
3. เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าระดับภูมิภาค (Regional Retail Developer)
“เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าทีม่ ี ศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและเป็ นทีจ่ บั ตามองในตลาด”
CPN มุง่ มัน่ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน การเติบโตเป็ นองค์กรระดับภูมิภาคคือก้ าวต่อไปของ CPN ดังนัน้ CPN
จึงมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าที่เป็ นที่ร้ ูจกั และมีโครงการที่ประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคนี ้ CPN ได้ ระบุ
ตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอย่างชัดเจน บนพื ้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้ างพันธมิตรที่สามารถ
ตอบสนองกับโอกาสทางธุรกิ จได้ อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีศกั ยภาพ
และความพร้ อมที่จะสามารถดาเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ ตามเป้าหมาย
4. เป็ นผู้สร้ างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience)
“เป็ นศูนย์การค้าทีล่ ูกค้าเลือกจะมา เพือ่ สัมผัสประสบการณ์ ความสุขในการช้อปปิ้ งที ่เหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดที ่เปิ ด
ดาเนิ นการ”
CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ผ้ พู ฒ
ั นาศูนย์การค้ าเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นผู้สร้ างประสบการณ์ แห่ง
ความสุขให้ กบั ทุกคน ดังนัน้ ทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้ า CPN จะคานึงถึงผู้ใช้ บริ การเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการคัดสรรร้ านค้ า
ให้ มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน
CPN เชื่อว่ามาตรฐานที่สงู และเป็ นสากลจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ องค์กรเป็ นผู้นาในตลาดได้ ความเป็ นระดับสากลและระดับโลก
(World‟Class) จึงเป็ นสิง่ ที่ CPN มุง่ มัน่ มาตลอดและเชื่อมัน่ ว่าการสร้ างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับสากล จะเป็ นสิ่ง
ที่ทาให้ CPN ก้ าวขึ ้นเป็ นหนึง่ ในผู้นาด้ านการพัฒนาศูนย์การค้ าระดับภูมิภาคได้ ในอนาคต
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
CPN เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสูก่ ารปฏิบตั ิเชิงกลยุทธ์ โดยรวมประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนที่ผา่ นการ
ประเมินแล้ วเข้ าสูก่ ระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจประจาปี ทังแผนกลยุ
้
ทธ์ ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยุทธ์ ประจาปี โดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงร่วมกันพิจารณา และกาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN มุ่งสร้ างความเข้ มแข็งในการเติบโตของธุรกิจ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจทังในเชิ
้
ง
ภูมิศาสตร์ และประเภทการลงทุน เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง การขยายธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ หรื อธุรกิจประเภทอื่นที่เอื ้อกับธุรกิจศูนย์การค้ า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสานักงาน และการสร้ าง
ระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้ างโครงการขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เชื่อมโยงกันตังแต่
้ หว่ งโซ่อปุ ทาน
กลุม่ ธุรกิจในพื ้นที่เดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับโครงการ และตอบ
โจทย์ความตอ้ งการและพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป
2. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการ
CPN มุง่ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจอย่างตอ่ เนอื่ ง โดยการพัฒนาศูนย์การค้ าให้ เป็ นที่ที่
เป็ นจุดมุ่งหมายในการใช้ ชีวิตที่มากกว่าการซื ้อสินค้ า เป็ นจุดมุ่งหมายในการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน โดยการ
สร้ างสรรค์และประยุกต์ ใช้ นวัตกรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้ างอาคารการพัฒนาสร้ างจุดหมายใหม่
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เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ สมั ผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรื อมีประสบการณ์ด้านไลฟ์ สไตล์ที่คล้ ายกันร่ วมกัน
บนพื ้นที่เดียวกัน
3. การบริหารจัดการทรัพย์ สินและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสีย
CPN มุ่งมัน่ ในการบริ หารและจัดการศูนย์การค้ าแลtอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยยึดความ
ต้ องการของลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง การรับฟั งเสียง และการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
โดยใช้ ศกั ยภาพและความเชี่ยวชาญของ CPN ในการสร้ าง คุณค่าร่ วมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ภายใต้ เจตนารมณ์ “การสร้ างคุณค่าร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคมโดยรวม” และนาเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ อีกทังปรั
้ บกระบวนการทางานให้ ทนั สมัย ปลอดภัย สะดวกและตอบโจทย์ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียให้ ครบทุกกลุม่
4. ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการ
CPN มุ่งเน้ นการพัฒ นาและปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการดาเนิ นงานอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลลดการใช้ ทรัพยากร หรื อใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มการใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้ กบั องค์กรและสังคม
และมุง่ มัน่ ในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรบนรากฐานการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทังทางธุ
้
รกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม
5. การจัดหาแหล่ งเงินทุนและบริหารการเงินอย่ างรอบคอบ
CPN มุง่ สร้ างความเข้ มแข็งทางการเงิน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ ความสาคัญกับการมี
วินยั ทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรู ปแบบและเหมาะสมกับธุรกิจ ทังเงิ
้ นทุนจากการดาเนิน
ธุรกิจ การกู้ยืมเงินการออกหุ้นกู้ การจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทุน
เป็ นต้ น ควบคูไ่ ปกับการบริ หารต้ นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2561
 การเปิ ดตัว อิเกีย บางใหญ่ ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
อิเกีย บางใหญ่ เป็ นซุปเปอร์ สโตร์ รูปแบบใหม่และใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พืน้ ที่รวมกว่า
50,000 ตร.ม. มีทางเข้ าออกเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถึง 3 ชัน้ การมี IKEA ซึง่ เป็ นแบรนด์เฟอร์ นิเจอร์
ระดับโลกเป็ นพันธมิตรช่วยตอกยา้ ให้ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็ นสุดยอดศูนย์การค้ าระดับภูมิภาค (Super
Regional Mall) เพื่อรองรับความเจริ ญฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ย่านบางใหญ่
 การจ่ายปั นผล 1.40 บาทต่อหุ้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินการปี 2560 ในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 6,283,200,000 บาท คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลที่ร้อยละ 46.3 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้ วย
ร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และร้ อยละ 64.4 ของรายได้
จากเงินชดเชยประกันภัย
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 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) จานวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.93 ของหุ้นสามัญที่ออก
และชาระแล้ วทังหมด
้
850,000,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุน
ระยะยาว และไม่เข้ าร่วมในการบริ หารของ DTC แต่อย่างใด
 ประกาศแผนการเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ 2 แห่ง
- เซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ ารู ปแบบ International Luxury Outlet ระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย ตังอยู
้ ่บนที่ดินประมาณ 100
ไร่ ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับทังนั
้ กท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลูกค้ าชาวไทย มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 235
ร้ านค้ า ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์ เนมและแบรนด์แฟชั่นไลฟ์ สไตล์ ร่ วมด้ วยร้ านอาหารต่าง ๆ โรงแรม สนามเด็กเล่น ใน
บรรยากาศอันร่ มรื่ นของธรรมชาติผสมผสานกับพื ้นที่เอาท์ดอร์ ด้ วยการตกแต่งในสไตล์ไทยร่ วมสมัย โดยจะเปิ ด
ให้ บริ การภายในไตรมาส 3 ปี 2562
- เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา
เป็ น Lifestyle Destination แห่งใหม่ริมถนนสายเอเซีย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ผสมผสานเอกลักษณ์เมือง
มรดกโลกเข้ ากับความร่วมสมัย โดยจะเป็ นแลนด์มาร์ กด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดและศูนย์กลางการใช้ ชีวิต และ
เป็ นจุดแวะพักที่ดีที่สดุ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลูกค้ าภายในจังหวัดพระนครศรี อ ยุธยาและจังหวัด
ใกล้ เคียง โดยจะเปิ ดให้ บริ การในปี 2563
 การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
CPN ได้ ทาสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิ ้นสุดปี 2598
และปี 2603 (บางส่วน) ซึ่งการทารายการดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ สามารถทาการบริ หารและพัฒนาศูนย์การค้ าได้
อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินและการ
เช่าอาคาร เพื่อเสนอสิทธิให้ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT)
ได้ พิจารณาเป็ นลาดับต่อไป
 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จัดงานเปิ ดตัวโฉมใหม่ หลังการปรับปรุงครัง้ ใหญ่
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จัดงาน Grand Opening เปิ ดตัวโฉมใหม่ภายใต้ แนวคิดที่ต้องการให้ ศนู ย์การค้ าเป็ น
Center of Hip Lifestyle Quality ด้ วยร้ านอาหารและ Destination Concepts ใหม่ ๆ ร่ วมด้ วยการตกแต่งใน
บรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมือง เพิ่มโซนใหม่และพื ้นที่พกั ผ่อน รวมถึง Co-working Space และร้ านค้ าใหม่ ๆ
ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของคนในย่านพระราม 3 และชาวต่างชาติ
 เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า (Central Phuket Floresta)
เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั ทาให้ เซ็นทรัล
ภูเก็ตเป็ นศูนย์การค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคใต้ ของประเทศไทย ตังอยู
้ ่ในใจกลางเมืองภูเก็ตบนพื ้นที่ประมาณ 111 ไร่
ปั กธงในการเป็ นลักชูรี่แฟล็กชิพแห่งแรกของ CPN ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ ชีวิตและการพักผ่อนได้ อย่างลง
ตัว ตอกย ้าความเป็ น The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับโลกอย่าง
สมบูรณ์ ให้ แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้ าท้ อ งถิ่ น อีกทังเป็
้ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction
ได้ แก่ 1) ไตรภูมิ การผจญภัยเสมือนจริ งแบบสามมิติในโลกแฟนตาซีวอล์คทรู แห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควา
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เรี ยมที่มีสตั ว์ตา่ ง ๆ รวมกว่า 25,000 ตัว และ 3) Tales of Thailand ศูนย์รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นไทย
ทัว่ ทุกภาค
ซื ้อหุ้นบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) หรื อ “GLAND”
บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จากัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ได้ ซื ้อหุ้นสามัญ GLAND ในสัดส่วน
ทังหมดร้
้
อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายทังหมด
้
โดยแบ่งเป็ นการซื ้อจากกลุม่ ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร้อยละ 50.43
และจากการทาคาเสนอซื ้อ (Tender Offer) อีกร้ อยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงินรวม
13,607 ล้ านบาท โดยการเข้ าทารายการดังกล่าว เนื่องจาก GLAND เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทงเพื
ั ้ ่อ
ขาย และเพื่อให้ เช่าและบริ การ ประกอบด้ วย อาคารสานักงาน โรงแรม ที่พกั อาศัย และพื ้นที่ค้าปลีก และ GLAND
ยังมีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และที่ดินเปล่า (Land Bank) หลายแปลงที่จะนามาพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพ ย์รูปแบบผสม (Mixed-use Development) สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ เพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
สมาชิกของดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI)
CPN เป็ นบริ ษัทแห่งเดียวในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และเป็ นหนึ่งในแปดบริ ษัทของประเทศไทยที่ได้ รับคัดเลือก
ให้ เป็ นสมาชิกของดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI) ประจาปี 2561
ในกลุ่มดัชนียงั่ ยืนระดับโลก (DJSI World) เป็ นปี แรก และในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ห้ า (ปี 2557-2561) สะท้ อ นให้ เห็น ถึงปรั ช ญาการด าเนินธุร กิ จที่ยั่ง ยืนของบริ ษัทฯ ที่ คานึงถึ ง
ส่วนรวม สิง่ แวดล้ อม และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมถึงการมีสว่ นร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง
เปิ ดตัว โครงการคอนโดมิเนียม ฟิ ล พหล 34
โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ โครงการแรก เป็ นคอนโด Low Rise สูง 8 ชัน้ จานวน 4 อาคาร จานวน 358
ยูนิต พร้ อมอาคารคลับเฮ้ าส์และสระว่ายน ้า ออกแบบด้ วยแนวคิด Live Everyday in Urban Hideaway ตังอยู
้ ่
ปากซอยพหลโยธิน 34 ทาเลเดินทางสะดวก ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม ใก้ ลศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้ าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย
CPN ได้ เข้ าร่ วมทุนกับบริ ษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. และบริ ษัท MSB Asia Ltd. จากประเทศ
มาเลเซีย โดยจะจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนขึ ้น โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร่วมทุนร้ อยละ 51, 29 และ 20 ตามลาดับ
เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย
เปิ ดขาย โครงการบ้ านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี
โครงการแนวราบระดับบนแห่งแรกของ CPN Residence ที่มีการออกแบบเฉพาะตัวในสไตล์ Modern Classic
ออกแบบภายใต้ แนวคิด นิยามของความสมบูรณ์แบบมีอยูจ่ ริ ง เน้ นความเป็ นส่วนตัว และพร้ อมด้ วยสิง่ อานวย
ความสะดวกภายในบ้ าน ตังอยู
้ บ่ นถนนบรรมราชชนนี เดินทางสะดวกทังคู
้ ข่ นานลอยฟ้า และทางด่วนศรี รัช วงแหวนรอบนอก ใกล้ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เปิ ดจอง โครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี
คอนโดมิเนียมในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เป็ นอาคารสูง 14 ชัน้ จานวน 1 อาคาร พร้ อม
ดีไซน์ภายในสะท้ อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบ Modern North East เพียบพร้ อมด้ วยไลฟ์ สไตล์แห่งความสุขที่ครบ
ครัน
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รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
ด้ านการออกแบบพัฒนาโครงการ
1. รางวัล Asia Pacific Property Awards 2018-2019 - Award Winner in Retail Development สุดยอดรางวัลด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ระดับเอเชียแปซิฟิก และเป็ นที่ยอมรับในวงการค้ าปลีกระดับโลก โดย CPN ได้ รับรางวัลจากการพัฒนา
เซ็ นทรั ลพลาซา นครราชสีม า และเซ็ นทรั ลพลาซา มหาชัย ด้ ว ยแนวคิ ด การออกแบบที่มี เอกลักษณ์ โดดเด่น และ
คอนเซ็ปต์ของศูนย์การค้ าที่ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของคนยุคใหม่ได้ อย่างลงตัว สะท้ อนการเป็ นผู้นาในธุรกิจ
ด้ านการสร้ างแบรนด์ และการตลาด
2. รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2018” ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
รางวัลที่มอบให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าแบรนด์สงู ที่สดุ ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ของไทย ด้ วยมูลค่าแบรนด์ สูงถึง 161,686 ล้ านบาท รางวัลนีจ้ ัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สือ่ ในเครื อผู้จดั การ
3. Thailand’s Most Social Power Brand 2018 (Shopping Plaza) จาก BrandAge Media
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นแบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จสูงสุดใน Social Media จากผลสารวจ
Thailand’s Most Social Power Brand สารวจโดยนิตยสาร BrandAge และ WiseSight บริ ษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนโลก
โซเชียล โดยผลสารวจทังหมดเป็
้
นการเก็บข้ อมูลจากผลงานของแบรนด์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้ แก่
Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube
ด้ านการบริหารและการเงิน
4. รางวัล “Best CEO Awards 2018 หรือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” จาก SET Awards 2018
คุณปรี ชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารของ CPN ได้ รับรางวัล “Best CEO
Awards 2018 หรื อ รางวัลผู้บริ หารสูงสุดยอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2018 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยผ่านการพิจารณาจากบริ ษัทที่ผ่านเกณฑ์กว่า 500 บริ ษัท
ซึ่งรางวัลนี ้มอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดที่นาพาองค์กร์ ส่คู วามสาเร็ จ มีวิสยั ทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้
ความใส่ใจกับกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ให้ ความสาคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ แก่กิจการเป็ นอย่างดี
5. รางวัล “Outstanding Company Performance Awards” จาก SET Awards 2018
รางวัลดีเด่นด้ านผลการดาเนินงาน ในกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดสูงกว่า
100,000 ล้ า นบาท รางวัล นี ม้ อบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานโดดเด่น โดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและคุณภาพของงบการเงิน
6. รางวัล “Drive Awards 2018 - สาขา Finance Excellence”
รางวัลที่มอบให้ กบั สุดยอดองค์กรชันน
้ าระดับประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้
อย่างมีป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล ควบคู่กับการสร้ างความเปลี่ยนแปลงทางสัง คมอันก่ อในเกิ ดประโยชน์ ต่อ
สาธารณชนได้ เป็ นอย่างดี จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย CPN ได้ รับ
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รางวัล Finance Excellence สาหนับองค์ กรที่มีกลยุทธ์ ด้านบริ หารการเงินดีเยี่ยม มีผลการดาเนินงานที่ดี และ
ดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้ างการเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
ด้ านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
7. สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018 หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่ม DJSI World ประจาปี 2561 และกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
CPN เป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกของดัชนีความยัง่ ยืน
ของดาวโจนส์ โดยปี นี ้ยกระดับขึ ้นไปอยู่ในกลุม่ ดัชนีโลก (World Index) เป็ นปี แรก และกลุม่ ตลาดประเทศเกิดใหม่
(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 โดย DJSI เป็ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้านความยัง่ ยืนทางธุรกิจระดับโลก ซึ่ง
อ้ างอิงด้ านความยัง่ ยืนที่ครอบคลุมมุมมองด้ านเศรษฐกิ จ สิ่งแวดล้ อม และสังคม ดัชนีนี ้เป็ นความร่ วมมือระหว่าง
RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices คัดเลือกบริ ษัทชันน
้ าในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลกที่มีผลการ
ดาเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่นทังในด้
้ านของมูลค่าตลาด ด้ านการบริ หารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการคานึงถึง
สังคมและสิง่ แวดล้ อม
8. รางวัล “รายงานความยั่งยืนประจาปี 2561” (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition
จัดโดยสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบัน
ไทยพัฒน์ ส่งเสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ ความสาคัญกับการจัดทารายงานความ
ยัง่ ยืน เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานให้ ครบถ้ วนในด้ านของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และสิง่ แวดล้ อม
9. รางวัล “SET Sustainability Awards 2018” (บริ ษัทจดทะเบียนแห่ งความยั่งยืน) และ“Thailand Sustainability
Investment” (THSI) ประจาปี 2561 จัดโดยจลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย โดย CPN ได้ รับรางวัล ดังนี ้
„ รางวัล SET Sustainability Awards 2018 – Outstanding Awards สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนอย่างโดดเด่นในกลุม่ บริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้ านบาท
„ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 หรื อหุ้นยัง่ ยืนประจาปี 2561 เป็ นปี ที่ 4ติดต่อกัน โดยเป็ นรางวัล
ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยิ น โดยค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อม สัง คม และบรรษั ท ภิ บ าล
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึ ้นให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานในระดับสากลเพื่อ เป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่
ต่อเนื่องในระยะยาว
10. การประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจาปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่ อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 10
จัดทาโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย CPN ได้ รับการประเมินให้ อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตังแต่
้ ปี 2552-2561
11. การได้ รับการรับรองต่ ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต (CAC)
บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมโครงการ CAC ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่างองค์กร 8 แห่ง ประกอบด้ วย หอการค้ าไทย หอการค้ าร่ วม
ต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตังแต่
้ ปี
2558 และจะต้ องดาเนินการขอรับรองทุก ๆ 3 ปี ด้ วยการดาเนินการในด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองต่ออายุเป็ นแนวร่วมฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
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ด้ านการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
12. รางวัล “Thailand Energy Awards 2018”
สุดยอดรางวัลด้ านพลังงานไทยระดับสากล รางวัลดีเด่นการลดใช้ พลังงานและลดโลกร้ อน เป็ นรางวัลที่แสดงความชื่น
ชมยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีสว่ นส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย CPN ได้ รับ 4 รางวัล
ดังนี ้
„ รางวัลดีเด่ น ประเภทอาคารควบคุม จานวน 2 รางวัล มอบให้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
„ รางวัลดีเด่ น ประเภทอาคารสร้ างสรรค์ เพื่อการอนุ รักษ์ พลังงาน (อาคารใหม่ ) จานวน 2 รางวัล มอบ
ให้ กบั ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
13. รางวัล “ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์ พลังงานประจาปี 2561” (BEC Awards 2018)
โครงการบริ หารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) มอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารใหม่ ให้ CPN
จานวน 2 รางวัล ดังนี ้
„ ระดับดีเด่ น ประเภทศูนย์การค้ า มอบให้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
„ ระดับดีมาก ประเภทศูนย์การค้ า มอบให้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
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1. บริ ษัทอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
2. บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้ นท์ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เมื่อ ก.ย. 2561
3. บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เมื่อ ก.ย. 2561
4. บมจ. ดุสติ ธานี เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เข้ าถือหุ้นเมื่อ พ.ค. 2561
5. บจ. คอมมอนกราวน์ (ประเทศไทย) จัดตั ้งขึ ้นใหม่เมื่อ พ.ย. 2561
6. บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ และบริ ษัทย่อย เป็ นบริ ษัทที่ บจ. ซีพีเอ็น พัทยา เข้ าถือหุ้นเมื่อ ต.ค. 2561

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ า และประกอบธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ความสาเร็ จตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่ง
เป็ นผลมาจากการที่ CPN เป็ นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่ เซ็นทรัล ซึ่งเป็ นผู้นาในธุรกิจค้ าปลีกมายาวนาน ข้ อมูล ณ สิ ้นปี 2561
กลุม่ เซ็นทรัลถือหุ้นใน CPN ร้ อยละ 53 ของจานวนหุ้นสามัญ โดยกลุม่ เซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลายทังธุ
้ รกิจห้ างสรรพสินค้ า ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าหลากหลายยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุม่ ดังกล่าวเป็ นผู้เช่าพื ้นที่ใหญ่และ
ผู้เช่าพื ้นที่ร้านค้ าในแต่ละศูนย์ของ CPN จึงอาจกล่าวได้ วา่ ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุม่ เซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับ CPN ที่ช่วยเพิ่ม
อัตราการเช่า และสร้ างความมัน่ ใจแกลูก่ ค้ ารายอื่น ๆ ให้ มาเช่าพื ้นที่ภายในศูนย์การค้ าของCPN ซึ่งมีสว่ นช่วยยืนยันความสาเร็ จ
ของโครงการต่าง ๆ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ CPN จากความสัมพันธ์ ทางการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นระหว่าง CPN
และกลุ่ม เซ็ น ทรั ลซึ่ง เป็ น บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน โดยมี ผ้ ูถื อ หุ้น รายใหญ่ เป็ น ครอบครั ว จิ ราธิ วัฒ น์ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ ทางการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของ CPN โดยมี
ความจาเป็ น สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
กากับดูแลให้ มีการทารายการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการทารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยไว้ ในงบการเงินประจาปี 2561 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็ นการทารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับกิจการในกลุม่ เซ็นทรัล
และกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ ดังรายละเอียดในหัวข้ อ 12 รายการระหว่างกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้ า และอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในรู ปแบบโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้ วย อาคารสานักงาน โรงแรม และที่พกั อาศัย เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั โครงการ โดย ณ สิ ้นปี 2561 CPN มีอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ การบริ หาร ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า 32 แห่ง อยูใ่ น
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล 14 แห่ง และในต่างจังหวัด 18 แห่ง (เซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้ วย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั และ
เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้ า) อาคารสานักงาน 7 แห่ง ในกรุ งเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พกั อาศัย 1 แห่ง ในกรุ งเทพฯ และโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ใน
ต่างจังหวัดที่โอนให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว นอกจากนี ้ CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(CPNREIT) และ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (CPNCG) โดย CPN ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ CPNREIT และ CPNCG
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
หน่วย: ล้ านบาท

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจา
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2.1 การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ
การแบ่งธุรกิจตามแหล่งที่มาของรายได้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 6 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
1. ศูนย์ การค้ า
ธุรกิ จศูนย์ การค้ าเป็ นธุรกิ จหลักที่สร้ างรายได้ กว่าร้ อยละ 76 ของรายได้ รวม รายได้ จากธุรกิ จศูนย์การค้ า
ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ค้าปลีก รายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย รายได้
จากการให้ บริ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้ า รายได้ คา่ เช่าและการให้ บริ การพื ้นที่ศนู ย์ประชุมอเนกประสงค์ และ
รายได้ จากการให้ บริ การสื่อโฆษณา จากการบริ หารศูนย์การค้ า 32 โครงการ แบ่งเป็ น โครงการในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
14 โครงการ และในต่างจังหวัด 18 โครงการในจานวนนี ้มีโครงการที่ CPN เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน 27 โครงการและโครงการที่
CPN ให้ เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) จานวน 5 โครงการ โดย
CPN ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั CPNREIT
บริ ษัทฯ มุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้ าด้ วยการเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ การ
ปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิมให้ ทนั สมัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พื ้นที่ในศูนย์การค้ าในการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่อง ด้ วย
แนวคิดการเป็ นศูนย์กลางของการใช้ ชีวิต (Center of Life) เพื่อตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคที่มีความชัดเจนในวิถีการดาเนินชีวิต
(Lifestyle) มากขึ ้น โดยนาเสนอสินค้ าและบริ การที่หลากหลายให้ แก่ผ้ มู าใช้ จ่ายที่ศูนย์การค้ าของ CPN ควบคู่กบั การ
สร้ างสรรค์ Destination concepts หลายรู ปแบบไว้ ในศูนย์การค้ าเพื่อตอบโจทย์ครบทุกกลุม่ ทุกวัย ที่มีไลฟ์ สไตล์และ
ความชื่นชอบที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ ในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้ า บริ ษัทฯ จะนาจุดเด่นและเอกลักษณ์ประจา
ท้ องถิ่นมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการออกแบบศูนย์การค้ าที่อยูใ่ นพื ้นที่นนอย่
ั ้ างกลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศูนย์การค้ าเพื่อ
สร้ างบรรยากาศและดึงดูดให้ ลกู ค้ าได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ า เพื่อให้ ศนู ย์การค้ าของ CPNมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
และเป็ นผู้นาในธุรกิจศูนย์การค้ าต่อไป
การเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ในปี 2561 CPN ได้ เปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ ารู ปแบบใหม่ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า
เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั ทาให้ เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคใต้ และในปี 2562 บริ ษัทฯ
กาหนดเปิ ดให้ บริ การเซ็นทรัล วิลเลจ ซึง่ เป็ น International Luxury Outlet แห่งแรกของประเทศไทย และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ใน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าของ CPN แห่งแรกในต่างประเทศ สาหรับการปรับปรุ งศูนย์การค้ าเดิมในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ ปรับโฉมครัง้ ใหญ่ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ เป็ นศูนย์รวมจุดหมายการใช้ ชีวิตระดับโลก และเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 เพื่อตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของผู้อยูอ่ าศัยในย่านดังกล่าว
จากการประมาณการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CPN มีสว่ นแบ่งตลาดในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ประมาณร้ อยละ 20.0 โดยพิจารณาจากขนาดพื ้นที่ค้าปลีกรวม (Gross Floor Area) ไม่รวมที่จอดรถ
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2. อาคารสานักงาน
ธุรกิจอาคารสานักงาน เป็ นการพัฒนาอาคารสานักงานให้ เช่าในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ า เนื่องจากมีอปุ สงค์ที่
ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์การค้ าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั โครงการจากการใช้ ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้ อย่างคุ้มค่า
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ และบริ หารที่จอดรถ
การตัดสินใจพัฒนาอาคารสานักงานในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ า ใดนัน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของท าเลที่ ตัง้ อุป สงค์ อุป ทานของพื น้ ที่ ส านัก งานในบริ เ วณนัน้ ๆ เป็ น สาคัญ ซึ่ง รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาคารส านัก งาน
ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่แก่ร้านค้ าปลีกภายในอาคารสานักงาน และรายได้ จาก
การให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค
ปั จจุบนั CPN มีอาคารสานักงานภายใต้ การบริ หารในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ ารวมทังสิ
้ ้น 7 โครงการ ได้ แก่ 1)
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว 2) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซาบางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคาร
สานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์) 5) เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดย
แบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ นเจ้ าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้ เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการคือ อาคารสานักงานปิ่ นเกล้ า
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และโครงการที่ให้ เช่ากับ CPNCG จานวน 1 โครงการ คือ
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้ าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์
พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้ รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้ า อาทิ โรงเรี ยนกวดวิชา โรงเรี ยนสอน
ภาษาและดนตรี สถานเสริ มความงาม และบริ ษัทหลักทรัพย์ เป็ นต้ น สาหรับอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึง่ เป็ นอาคารสานักงาน เกรด A ตังอยู
้ ใ่ นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นัน้ มีผ้ เู ช่าพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นบริ ษัทชันน
้ าทังใน
้
และต่างประเทศ
3. โรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ าเป็ นธุรกิจที่มีอปุ สงค์สง่ เสริ มกันกับธุรกิจศูนย์การค้ า และเป็ นธุรกิจที่เพิ่ม
มูลค่าให้ กับโครงการด้ วยการใช้ ที่ดินให้ เกิดประโยชน์ อย่ างคุ้มค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการ
พิจารณาลงทุนที่สาคัญประกอบด้ วย ทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้ อมของบริ เวณนัน้ ๆ รวมถึง
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ศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทังนี
้ ้ ธุรกิจโรงแรมประกอบด้ วย ห้ องพัก ห้ องอาหาร ห้ องสัมมนาและศูนย์ประชุม เพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition
(การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้ าและจัดแสดงสินค้ านานาชาติ ) ซึ่งรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้ วย รายได้ จากค่า
ห้ องพัก รายได้ จากค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้ จากค่าเช่าห้ องในอาคารและค่าบริ การ เป็ นต้ น
CPN เป็ นเจ้ าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
1) โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมีห้องพักจานวน 259 ห้ อง (เดิมคือ โรงแรมเจริ ญศรี
แกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้ เข้ าซื ้อกิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN
ได้ วา่ จ้ างให้ บริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการบริ หารโรงแรม คือ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หาร
โรงแรม
2) โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจานวน 302 ห้ อง (ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช เริ่ มเปิ ดให้ บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 CPN ได้ ให้ CPNREIT เช่าเป็ น
ระยะเวลา 20 ปี โดยยังคงให้ บริ ษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผู้บริ หารโรงแรม
4. อาคารที่พักอาศัย
CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในลักษณะพื ้นที่แบบผสม (Mixed-use Development)
โดยจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ทังนี
้ ้ CPN ได้
จัดตังฝ่
้ ายงานซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
พัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยของบริ ษัทฯ ตลอดจนการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN จะเริ่ มตังแต่
้ การคัดเลือกทาเลที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของข้ อมูลการตลาด ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทาเลที่ตงั ้
นัน้ ๆ หลังจากนันบริ
้ ษัทฯ จะจัดให้ มีการเปิ ดซองประมูลราคาขายโดยจัดซือ้ วัสดุก่อสร้ างและเครื่ องตกแต่งจากผู้ผลิ ต
โดยตรง เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพและได้ รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทังมี
้ การกาหนด
ราคาส่งมอบล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา บริ ษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชานาญ ผลงาน และชื่อเสียงใน
แต่ละประเภทงาน ตามขันตอนและมาตรฐานในการจั
้
ดซื อ้ จัดจ้ างของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีระบบในการควบคุม
การดาเนินงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้ มงวดและรัดกุมอีกด้ วย
สาหรับการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการได้ มีการปฎิบตั ิตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมในบริ เวณข้ างเคียงให้ ได้ รับผลกระทบน้ อย
ที่สดุ
ปั จจุบนั CPN มีโครงการที่อยูอ่ าศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริ เวณศูนย์การค้ าของ CPN จานวน 7 โครงการ
แบ่งเป็ น โครงการที่สร้ างเสร็ จแล้ วและอยู่ระหว่างการโอนให้ กบั ลูกค้ า 3 โครงการ ได้ แก่ 1) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 2)
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3) เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 4 โครงการ ได้ แก่ 1)
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 2) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 3) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ 4) เซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ ชื่อ เอสเซ็นท์ (ESCENT) และ เอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) และมี
โครงการที่อยูอ่ าศัยที่อยูน่ อกศูนย์การค้ าของ CPN จานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการบ้ านเดี่ยว นิยาม (NIYHAM) และ 2)
คอนโดมิเนียม ฟี ล (PHYLL) โดยบริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN เป็ นผู้ออกแบบ พัฒนา และ
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บริ หารโครงการดังกล่าว นอกจากนัน้ CPN ยังมีที่พกั อาศัยประเภทห้ องชุดให้ เช่าจานวน 11 ยูนิต ภายใต้ โครงการเซ็นทรัล
ซิตี ้ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเดียวกับเซ็นทรัลพลาซา บางนา
5. แหล่ งสันทนาการและบันเทิง
ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิง เป็ นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นธุรกิ จหลักของ CPN เพื่อให้
ศูนย์การค้ ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้ บริ การ วัตถุประสงค์ของการสร้ างแหล่งสันทนาการและบันเทิง
ขึ ้นในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ านัน้ นอกจากจะเป็ นการดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ าเพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นการ
มอบความสุขให้ แก่ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การและตอบแทนชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเพียงพอของที่ดินและ
พื ้นที่ภายในโครงการนัน้ ๆ
ปั จจุบนั CPN เปิ ดให้ บริ การแหล่งสันทนาการและบันเทิงในศูนย์การค้ าต่าง ๆ ดังนี ้
 สวนน ้าบริ เวณชัน้ 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ ชื่อ ‚โพโรโระ อควาพาร์ ค กรุ งเทพฯ‛ ตกแต่ง
ด้ วยธี มการ์ ตูนซีรี่ย์ยอดนิยมจากเกาหลี ‚โพโรโระ‛ (Pororo : The Little Penguin) เพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสนั ความสนุกให้ กบั ลูกค้ าทุกคนในครอบครัว
 สวนพักผ่อน ในบริ เวณเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ ชื่อ ‚เซ็นทรัล พาร์ ค‛ เป็ นสวนพักผ่อนขนาด
ใหญ่ ที่เปิ ดให้ บริ การแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้ วยสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิ จกรรม และ
ร้ านอาหารชันน
้ า
 ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ที่เซ็นทรัลภูเก็ต เปิ ดให้ บริ การในปี 2562 เป็ นธีมพาร์ คผจญภัยรู ปแบบ 3 มิติ
อินเตอร์ แอ็กทีฟ ที่บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชานาญ
6. ศูนย์ อาหาร
ธุ ร กิ จ ศูน ย์ อ าหารภายในศู น ย์ ก ารค้ าเป็ นอี ก องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม ให้ ศู น ย์ ก ารค้ ามี ค วามครบครั น
วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี ้ คือ เพื่อลูกค้ าที่มาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าได้ รับความสะดวกในการเลือกรั บประทาน
อาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ ว ในขณะที่ CPN จะได้ รับผลตอบแทนจากรายได้ จากการจาหน่าย
อาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณศูนย์อาหาร
CPN ได้ พฒ
ั นาและปรับปรุ งศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ าด้ วยแนวคิด Food Destination ที่รวม ร้ านอาหาร
หลากหลายประเภท หลากหลายสไตล์ตอบรับทังไลฟ์
้ สไตล์ แฮงเอ้ าท์ กิน ดื่ม ชิลล์ ร้ านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี่
และร้ านอาหารแบบซื ้อกลับ (take home)
7. การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์
CPN เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทฺการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (CPNCG) ในสัดส่วนร้ อยละ
26.7 และร้ อยละ 25.0 ตามลาดับ และท าหน้ า ที่เ ป็ นผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ง จะได้ รับ ค่า ธรรมเนี ย มการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายเดือนตามสัญญาการจ้ างที่ทาขึ ้น และได้ รับส่วนแบ่งกาไรตามสัดส่ วนการลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1) CPNREIT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 หลังการแปลงสภาพ
จากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF) เป็ น CPNREIT ซึ่งเป็ นไปตามที่ประชุม
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คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิแบบมีเงื่อนไขสาหรับการแปลง
สภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม เนื่องจากสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุน CPNRF ซึ่งจะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ซึ่งจะได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมทังสิ
้ ทธิ ประโยชน์
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จะสิ ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
CPNREIT ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ และดาเนินการรับโอน
ทรัพย์สนิ จาก CPNRF ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต พร้ อมกับลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ของ CPN อีก 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิทธิ การเช่าจะหมดอายุวนั ที่ 31 สิงหาคม
2580 โดยมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 11,908 ล้ านบาท แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
CPNREIT มีบริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
(REIT Manager) และแต่งตัง้ CPN เป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ า (Property Manager) และมีบริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN เป็ นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยยังคงให้ บริ ษัท ฮิลตัน โฮเต็ล
คอร์ ปอเรชัน่ บริ หารโรงแรมต่อไป นอกจากนี ้ ยังมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นทรัสตี
และบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
2) CPNCG จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ และเป็ นกองทุนรวมที่
จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนาเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว CPNCG ได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของ
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และมี
CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
นอกจากนัน้ CPN เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอ้ อมในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อาคาร
สานักงาน จีแลนด์ สัดส่วนร้ อยละ 10.13 ผ่านการเข้ าซื ้อหุ้นใน GLAND โดยมีบริ ษัทย่อยของ GLAND คือ บริ ษัท
จีแลนด์ รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

2-6

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปั จจุบัน โครงการศูนย์ การค้ าที่อยู่ภายใต้ การบริหารงานของ CPN มีดังนี ้

หมายเหตุ
1. ร้ อยละ 42 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าและร้ อยละ 100 ของพื ้นที่อาคารสานักงาน CPN ให้ เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2. ร้ อยละ 81 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ า CPN ให้ เช่าแก่ CPNREIT สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี )
3. ร้ อยละ 96 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ า CPN ให้ เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
4. ร้ อยละ 49 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ า CPN ให้ เช่าแก่ CPNREIT สิ ้นสุดเดือนเมษายน 2587
5. ร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ า CPN และร้ อยละ 100 ของพื ้นที่โรงแรม ให้ เช่าแก่ CPNREIT สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
6. ร้ อยละ 97 ของพื ้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้ เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 สิ ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2555 สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)

2-7

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ การบริหารงานของ CPN
ศูนย์ การค้ า
1. เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว
2. เซ็นทรั ลพลาซา รามอินทรา
3. เซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า1
4. เซ็นทรั ลมารี นา
5. เซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต1
6. เซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3 1
7. เซ็นทรั ลพลาซา บางนา
1

8. เซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2
9. เซ็นทรั ลเวิลด์
10. เซ็นทรั ลพลาซา รั ตนาธิ เบศร์
11. เซ็นทรั ลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
1

12. เซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช
13. เซ็นทรั ลพลาซา อุดรธานี
14. เซ็นทรั ลพลาซา ชลบุรี
15. เซ็นทรั ลพลาซา ขอนแก่น
16. เซ็นทรั ลพลาซา เชียงราย
17. เซ็นทรั ลพลาซา พิษณุโลก
18. เซ็นทรั ลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
19. เซ็นทรั ลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
20. เซ็นทรั ลพลาซา ลาปาง
21. เซ็นทรั ลพลาซา อุบลราชธานี
22. เซ็นทรั ลเฟสติวัล เชียงใหม่
23. เซ็นทรั ลเฟสติวัล หาดใหญ่
24. เซ็นทรั ลเฟสติวัล สมุย
25. เซ็นทรั ลพลาซา ศาลายา

เริ่ มดาเนินการ
(เดือน ปี )

รู ปแบบการ
พัฒนา2

สิทธิในที่ดิน3 (ปี
สิน้ สุด)

ธันวาคม 2525
พฤศจิกายน 2536
มีนาคม 2538
กรกฎาคม 2538

G
G
G
G
A
G
A
G
A
A
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

L (2571)
L (2566)
L (2570)
L (2578)
F
F
F
L (2598)
L (2583)
F&L (2577)
F
F&L (2581)
F
F&L (2570)
F
F
F
L (2583)
F
L (2584)
F
F
F
L (2586)
F&L (2587)

มีนาคม 25394
ตุลาคม 2540
ธันวาคม 25444
ธันวาคม 2545
ธันวาคม 25454
ธันวาคม 25464
พฤศจิกายน 2551
มกราคม 2552
เมษายน 25524
พฤษภาคม 2552
ธันวาคม 2552
มีนาคม 2554
ตุลาคม 2554
ธันวาคม 2554
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
เมษายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มีนาคม 2557
สิงหาคม 2557

มูลค่ าเงิน
ศูนย์ ประชุม
พืน้ ที่ใช้ สอยรวม พืน้ ที่จอดรถ
พืน้ ที่ให้ เช่ า
ลงทุน ณ สิน้
อเนกประสงค์
6
(คัน)
(ตร.ม.)
(GFA) (ตร.ม.)
(ตร.ม.)
ปี 25615
4,509
310,000
3,000
4,500
45,518
664
86,000
1,000
17,190
3,045
370,000
3,500
63,093
1,442
70,000
400
17,432
2,421
250,000
2,300
4,800
76,665
2,035
220,000
2,300
54,390
5,782
500,000
3,250
64,161
9,121
210,000
3,200
4,100
91,853
14,350
830,000
7,000
200,194
2,368
140,000
2,000
77,220
5,409
310,000
3,300
4,200
65,665
4,500
210,000
2,000
57,703
4,614
250,000
2,000
5,000
71,716
3,131
156,000
2,040
38,391
3,951
200,000
2,100
4,100
47,318
2,016
110,000
1,000
23,996
1,590
100,000
1,440
26,474
5,172
214,000
2,400
59,261
2,245
130,000
1,400
4,700
31,262
1,145
110,000
2,000
21,977
1,835
151,000
1,500
32,182
4,300
260,000
3,500
68,020
4,917
295,000
2,500
5,000
66,802
1,875
76,000
600
31,648
2,609
185,500
1,600
38,738

2-8

อัตราการ
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
97
94
97
92
93
95
88
96
91
96
92
95
91
94
94
93
97
99
94
96
97
95
88
90
94

จานวน
ร้ านค้ า
287
75
271
96
588
237
259
315
389
187
305
209
223
203
282
99
139
211
127
92
141
235
218
110
180

ISO
140017
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

สาหรั บศูนย์ ประชุม
อเนกประสงค์
ISO 201218
x

TMVS9
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ศูนย์ การค้ า
26. เซ็นทรั ลพลาซา ระยอง
27. เซ็นทรั ล ภูเก็ ต
- เซ็นทรั ล ภูเก็ ต เฟสติวัล
- เซ็นทรั ล ภูเก็ ต ฟลอเรสต้ า
28. เซ็นทรั ลพลาซา เวสต์เกต
29. เซ็นทรั ลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
30. เซ็นทรั ลพลาซา นครศรี ธรรมราช
31. เซ็นทรั ลพลาซา นครราชสีมา
32. เซ็นทรั ลพลาซา มหาชัย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เริ่ มดาเนินการ
(เดือน ปี )

รู ปแบบการ
พัฒนา2

สิทธิในที่ดิน3 (ปี
สินสุ
้ ด)

พฤษภาคม 2558

G

F

มิถุนายน 25584
กันยายน 2561
สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
กรกฎาคม 2559
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
รวม

A
G
G
G
G
G
G

L (2599)
L (2599)
L (2586)
F&L (2588)
F
F
F

มูลค่ าเงิน
ศูนย์ ประชุม
พืน้ ที่ใช้ สอยรวม พืน้ ที่จอดรถ
พืน้ ที่ให้ เช่ า
ลงทุน ณ สิน้
อเนกประสงค์
6
(คั
น
)
(ตร.ม.)
(GFA)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
ปี 25615
2,685
155,000
2,000
1,000
29,466
8,152
5,499
7,052
3,880
1,833
4,560
2,803
131,510

137,000
242,800
352,000
150,000
90,000
233,000
131,250
7,234,550

1,100
3,200
4,000
1,824
1,500
3,600
1,500
76,054

5,000

3,300

40,151
32,468
78,517
36,049
21,329
49,094
24,363
1,700,308

อัตราการ
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
93
90
75
96
96
90
80
92
93

จานวน
ร้ านค้ า
188
128
103
360
179
143
265
159
7,003

สาหรั บศูนย์ ประชุม
อเนกประสงค์

ISO
140017

ISO 201218

x

x
x

45,700
หมายเหตุ
1. ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT พร้ อมลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยพื ้นที่ที่อยู่ใน CPNREIT มีสดั ส่วนดังนี ้
- ร้ อยละ 42 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- ร้ อยละ 81 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี )
- ร้ อยละ 96 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
- ร้ อยละ 49 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สิ ้นสุดเดือนเมษายน 2587
- ร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
2. รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื ้อกิจการ), (G = Greenfield การก่อสร้ าง)
3. สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L = Leasehold สิทธิการเช่า)
4. ปี ที่เข้ าซื ้อกิจการ
5. รวมเงินลงทุนในอาคารสานักงาน/อาคารที่พกั อาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชาระเป็ นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ ให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
6. GFA รวม พื ้นที่ให้ เช่า พื ้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื ้นที่สว่ นกลาง อาคารสานักงาน และโรงแรม
7. ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อม เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิง่ แวดล้ อม การป้องกันมลพิษและการดาเนินธุรกิจขององค์กร
8. ISO 20121 คือ เป็ นมาตรฐานการจัดการและบริ หารงานที่ออกแบบสาหรับธุรกิจ การจัดงานอีเว้ นท์อย่างยัง่ ยืน
9. TMVS (Thailand MICE Venue Stand) คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ รับรองมาตรฐานของสถานที่จดั งานประเทศไทย โดยสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2-9

TMVS9

x

x

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เริ่ มดาเนินการ
(เดือน ปี )
ธันวาคม 2525
มีนาคม 2538

อาคารสานักงาน
1. ลาดพร้ าว
2. ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ เอ1
3. บางนา

ธันวาคม 2544 2
พฤศจิกายน 2547 2
มีนาคม 2549
มีนาคม 2552
ธันวาคม 2554
รวม

4. เซ็นทรั ลเวิลด์3
5. ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ บี1
6. แจ้ งวัฒนะ
7. แกรนด์ พระราม 9

รู ปแบบ
4

การพัฒน
G
G
A
A
G
G
G

สิทธิในที่ดิน5
L (2571)
L (2570)
F
L (2583)
L (2570)
F
L (2583)

พืน้ ที่ให้ เช่ า อัตราการเช่ า
จานวนผู้เช่ า
(ตร.ม.)
พืน้ ที่ (ร้ อยละ)
16,171
98
73
22,693
87
53
10,007
85
27
84,167
97
80
11,627
96
55
19,942
98
40
7,378
100
36
171,985
96
364

หมายเหตุ
1. ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เต็มพื ้นที่ เมื่อ เดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2. ปี ที่เข้ าซื ้อกิจการ
3. ร้ อยละ 97 ของพื ้นที่อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้ เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั ้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตั ้งแต่ธันวาคม 2555
สิ ้นสุดเดือน ธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
4. รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื ้อกิจการ), (G = Greenfield การก่อสร้ าง)
5. สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L = Leasehold สิทธิการเช่า)

เริ่ มดาเนินการ
อัตราการเช่ าพืน้ ที่4
จานวนห้ องพัก
(เดือน ปี )
(ร้ อยละ)
1
259
75
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี เมษายน 2552 3
2
พฤศจิกายน 2553
302
93
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวม
561
85
โรงแรม

หมายเหตุ
1. CPN เป็ นเจ้ าของโครงการและให้ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารโรงแรม
2. ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้ บริ ษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นผู้บริ หารโรงแรม
3. ปี ที่เข้ าซื ้อกิจการ
4. อัตราการเช่าเฉลีย่ ทั ้งปี
เริม
่ ดาเนินการ
(เดือน ปี )

้ ่ (ตร.ม.)
พืนที

อ ัตราการเช่า
้ ่ (ร้อยละ)
พืนที

ธันวาคม 2544 2

1,567

23

1,567

23

พร้อมโอน

จานวนห้องพ ัก

อ ัตราการขาย
(ร้อยละ)

เอสเซ็นท์ เชีย งใหม่

ปี 2561

400

98

เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

ปี 2561

408

94

เอสเซ็นท์ ระยอง

ปี 2561

419

100

ทีพ
่ ักอาศ ัย
เซ็นทรั ล ซิต ี้ เรสซิเดนซ์ 1
รวม

หมายเหตุ
1. CPN เป็ นเจ้ าของห้ องชุดจานวน 11 ยูนิตของโครงการที่พกั อาศัย
2. ปี ที่เข้ าซื ้อกิจการ
คอนโดมิเนียม (เพือขาย)
่
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2.2 ภาวะตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกปี 2561
อุตสาหกรรมค้ าปลีกในไทยคิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ของ GDP รวมทังประเทศ
้
และในปี 2561 มีการเติบโตในอัตรา
ร้ อยละ 10.0 จากร้ อยละ 6.0 ในปี 2560 ในส่วนที่เป็ นห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าทัว่ ไปขยายตัวร้ อยละ 4.0 โดยเป็ นการ
ขยายตัวของสินค้ าคงทนและกึ่งคงทนเป็ นสาคัญ ขณะที่สนิ ค้ าอุปโภคบริ โภคยังขยายตัวในอัตราที่ต่า โดยกาลังซื ้อส่วนใหญ่
มาจากกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับกลางและระดับบนและผู้มีรายได้ ประจา ขณะที่ผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ ระดับกลาง-ล่าง และ
กลุม่ เกษตรกรในต่างจังหวัดซึ่งเป็ นกลุม่ ฐานรากเริ่ มมีการฟื น้ ตัวแต่ยงั ไม่แข็งแรง เนื่องจากรายได้ เกษตรกรยังขยายตัวช้ า
รวมทังภาระหนี
้
้ครัวเรื อนสะสมอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี การใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุ งเทพฯ และตามเมือง
ท่องเที่ยวสาคัญต่าง ๆ เป็ นแรงสนับสนุนสาคัญของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค
รายงานวิจยั ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด เปิ ดเผยว่า พื ้นที่ตลาดค้ าปลีกมีการ
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีพื ้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ ้นประมาณ 89,657 ตารางเมตร ส่งผลให้ พื ้นที่ค้าปลีกรวมทังหมดใน
้
กรุ งเทพมหานคร และพื ้นที่โดยรอบอยู่ที่ประมาณ 7,968,326 ตารางเมตร โดยพื ้นที่ค้าปลีกเปิ ดในปี 2561 แบ่งเป็ น
ศูนย์การค้ าประมาณร้ อยละ 56.0 ตามด้ วยศูนย์การค้ าขนาดย่อมร้ อยละ 35.0 และพื ้นที่ค้าปลีกสนับสนุนประมาณร้ อยละ
9.0 ตามลาดับ และภาพรวมอัตราการเช่าพื ้นที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) สูงกว่าร้ อยละ 90.0 (ที่มา: รายงานวิจยั พื ้นที่
ค้ าปลีกไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด)
กลุ่มศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
พื ้นที่โครงการ (Retail Gross Floor Area) ของศูนย์การค้ าทังหมดในประเทศไทยปี
้
2561 อยู่ที่ 20.2 ล้ าน
ตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะอยู่ที่ 20.9 ล้ านตารางเมตร โครงการใหม่ที่เกิดขึ ้นในปี 2561 ได้ แก่ โครงการ
ไอคอนสยาม ศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 พัทยา ศูนย์การค้ าเกตเวย์บางซือ่ และโครงการสิงห์คอมเพล็กซ์ และภายในปี 2562
จะมีโครงการศูนย์การค้ าเปิ ดใหม่ ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ศูนย์การค้ าเดอะมาร์ เก็ตแบงคอก ศูนย์การค้ ามิกซ์จตุจกั ร
ศูนย์การค้ าเอกมัยมอลล์ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โครงการสยามพิวรรธน์ไซม่อนวิลเลจ โครงการ
พีเพิล พาร์ ค อ่อนนุช และโครงการมาร์ เก็ตเพลสดุสติ
ในภาวะตลาดปั จจุบนั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ เผชิญกับความท้ าทายจากพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป โดยเน้ นการสร้ างประสบการณ์ การตอบสนองที่ตรงใจลูกค้ า (Personalization) และ
ความสะดวกรวดเร็ วรวมทังความท้
้
าท้ ายจากการเติบโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึ ้นของ
Lifestyle Retail และNew Concept Retail ซึ่งออกแบบการใช้ พื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของผู้บริ โภคและนักท่องเที่ยว
รวมทัง้ การเติบโตอย่างรวดเร็ วของบริ การส่งอาหาร (Food Delivery Services) ส่งผลให้ ความถี่ ในการใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์ การค้ ามีแนวโน้ มน้ อยลง ปั จจัยเหล่านี ้เพิ่มความท้ าทายให้ กับผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและ
ห้ างสรรพสินค้ าในการดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ผู้ประกอบการจึงต้ องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ ในรู ปแบบใหม่ ๆ และ
พัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
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กลุ่มศูนย์ การค้ าขนาดย่ อม (Community Mall) และศูนย์ การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Retail)
ในปี 2561 ธุรกิจค้ าปลีกในกลุม่ ศูนย์การค้ าขนาดย่อมมีจานวนเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง แม้ จะขยายตัวช้ าลงจากหลายปี ก่อน
โดยในปี นี ้มีการขยายเพิ่มขึ ้น 47,000 ตารางเมตร และมีโครงการที่เปิ ดตัวในปี 2561 อาทิ มาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ และ
ลาซาล อเวนิว
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่งในรู ปแบบโครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมนี ้มีการแข่งขันสูงทังจากร้
้
านค้ า
ชุมชนรอบข้ างและศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุ่มนี ้ต้ องปรับตัวเพื่อสร้ างความแตกต่างให้ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของวิถีชีวิตและตรงกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น
การเลือกสถานที่ตงให้
ั ้ อยูใ่ นชุมชน การปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและเทียบเคียง
กับศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ การใช้ กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ใหม่ ๆ
ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้ โครงการมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน โดยทังหมดนี
้
้ต้ องอาศัยความชานาญในการ
บริ หารภายใต้ ความเสีย่ งและต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุม่ นี ้
กลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านสะดวกซือ้ (Convenience Store)
โครงการในกลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้ บริ การใหม่มีไม่มากนัก แต่ได้ มีการพัฒนาห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ให้
มีความหลายหลายของสินค้ าและบริ การเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของลูกค้ าในชุมชนมากขึ ้น และผู้ประกอบการยังคงมุง่ พัฒนา
โครงการในรู ปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื ้อกึ่งซูเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อที่เรี ยกว่า
‘ซูเปอร์ คอนวีเนียนสโตร์ ’ และร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่
และแม็กซ์แวลู ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรู ปแบบตลาด เพื่อให้ การขยายสาขาเป็ นไปได้ ง่าย ครอบคลุมกลุม่
ลูกค้ าที่หลากหลายและเข้ าถึงพื ้นที่ห่างไกลมากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีการใช้ ช่องทางออนไลน์เข้ ามาอานวยความสะดวกในการ
จับจ่ายสินค้ าของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ช่องทางนี ้น่าจะช่วยเพิ่มรายได้ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นมาสูก่ ารเน้ นความสะดวกรวดเร็ วเป็ นสาคัญ
สาหรับภาพรวมกลุม่ ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ เน้ นการขยายสาขาเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ตา่ ง ๆ ให้ มาก
ที่สดุ และเริ่ มมุง่ เน้ นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ยังมีการปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับวิถีการดาเนินชีวิตของคน
ในปั จจุบนั โดยเน้ นการเป็ นร้ านอิ่มสะดวกที่มีเครื่ องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมสาหรับทุก
เพศทุกวัย มีสินค้ าและบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละพื ้นที่ เน้ นการให้ บริ การที่รวดเร็ ว รู ปแบบ
ทันสมัย และนาเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ ้น โดยรุ กธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จาหน่ายสินค้ าออนไลน์
(Online Shopping) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื ้อสินค้ าที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว และยังมีการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี ้ การลงทุนจากกลุม่ ทุน
ต่างประเทศที่มีมากขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้ นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เพื่อ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ มากขึ ้น
แนวโน้ มอุตสาหกรรมค้ าปลีกปี 2562
ในปี 2562 ธุรกิจค้ าปลีกคาดว่าจะเติบโตประมาณร้ อยละ 4.0 - 6.0 ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ โดยการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งรวมถึงธุรกิจพื ้นที่ค้าปลีก และจะมีการเปิ ดตัว
โครงการค้ าปลีกรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหม่มากขึ ้น
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โดยในปี 2562 จะมีพื ้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ ้นเป็ น 9.0 ล้ านตารางเมตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการ
เปิ ดให้ บริ การของโครงการสาคัญ ๆ หลายโครงการ โดยการเพิ่มขึ ้นของอุปทานเป็ นไปตามอุปสงค์ในตลาดที่ยงั เพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในเมือง โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่าส่วนใหญ่ยงั
มีความต้ องการเช่าพื ้นที่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้ อตั ราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2562 ยังมีแนวโน้ มที่จะ
เพิ่มขึ ้น
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิ ดบริ การในปี 2562 ในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ าเดอะมาร์ เก็ตแบงคอก ศูนย์การค้ ามิกซ์จตุจกั ร ศูนย์การค้ าเอกมัยมอลล์ โครงการสยามพิวรรธน์ไซม่อนวิลเลจ
โครงการวิสซ์ดอม 101 และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งโครงการ วิสซ์ดอม 101 และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ เป็ น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า สานักงาน ที่พกั อาศัย และศูนย์รวมความบันเทิง
โดยคาดว่าพื ้นที่ค้าปลีกในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 300,000 ตารางเมตร สาหรับ
โครงการที่จะเปิ ดในต่างจังหวัดได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และเซ็นทรัล ป่ าตอง เป็ นต้ น
ในปี 2563-2566 คาดว่าจะมีแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่เกิดขึ ้น 4 แห่ง ในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นโครงการ
Mixed-useที่สามารถตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนในเมืองได้ ครบและสะดวกมากขึ ้น ได้ แก่ 1 ) โครงการเดอะปาร์ ค (The
Parq) และ 2) โครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็ นโครงการที่พฒ
ั นาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์
(ประเทศไทย) จากัด กับบริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด ตรงถนนพระราม 4 3) ศูนย์การค้ า ดิ
เอ็มสเฟี ยร์ (The EmSphere) เป็ นศูนย์การค้ าแห่งที่ 3 ในกลุม่ ดิ เอ็มดิสทริ ค ย่านพร้ อมพงษ์ ของกลุม่ เดอะมอลล์ และ 4)
โครงการ แบงค็อก มอลล์ (Bangkok Mall) ของกลุม่ เดอะมอลล์ ตรงแยกบางนา-ตราด
นอกจากนี ้ การเร่งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และการจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จะมีความชัดเจนมากขึ ้นในปี นี ้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ มีการเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังในประเทศและต่
้
างประเทศมากขึ ้นในระยะยาว รวมทังเม็
้ ดเงินลงทุนทัง้
จากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่จะมีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการจ้ างงาน
ในหลายพื ้นที่ของประเทศและเพิ่มกาลังซื ้อในวงกว้ าง ทาให้ กลุม่ ค้ าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น ๆ
เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะหัวเมืองหลัก เมืองใกล้ หวั เมืองหลักและตามแนวชายแดน ในทุกภาคของประเทศไทย ด้ วยปั จจัย
เหล่านี ้ทาให้ ซูเปอร์ สโตร์ มอลล์ (Super Store Mall) และร้ านขายสินค้ าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) รวมทังศู
้ นย์การค้ า
และห้ างสรรพสินค้ าในขนาดที่เล็กลงหลายโครงการได้ ทยอยเปิ ดให้ บริ การ
การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกไม่ได้ ถกู จากัดเพียงแค่กลุม่ ผู้ประกอบการค้ าปลีกอีกต่อไป แต่ยงั มีผ้ ปู ระกอบการนอก
กลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกเข้ ามามีสว่ นร่วมมากขึ ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุม่ สานักงาน (Office) ที่มีการนาร้ านค้ าปลีกเข้ าไป
เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบธุรกิจในรูปแบบของรี เทลโพเดี่ยม (Retail Podium) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ามากขึ ้น รวมทัง้
ผู้ประกอบการในกลุม่ ธุรกิจอื่นที่ต้องการมีหน้ าร้ านเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ามากขึ ้นในยุคที่ลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric)
อีกทังผู
้ ้ แข่งขันกลุม่ เดิมอย่างผู้ประกอบการ E-Commerce ที่มีจานวนผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึ ้นและมีการแข่งขัน
สูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตที่สงู มากในช่วงที่ผา่ นมา และมีสว่ นแบ่งในตลาดเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ แข่งขันใน
ด้ านของราคาเท่านัน้ แต่เริ่ มมีบริ การใหม่เข้ ามาเพื่อสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ ามากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยีและความต้ องการของลูกค้ า ส่งผลให้ การเข้ าใจพฤติกรรมหรื อไลฟ์ สไตล์
ของลูกค้ าเป้าหมายให้ ได้ มากที่สดุ คือกุญแจสาคัญในการทาธุรกิจรวมทังการน
้
าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเข้ าใจลูกค้ าและลด
ต้ นทุนการบริ หารงานจึงเป็ นสิง่ ที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ซึ่งในปี 2562 คาดว่า ผู้ประกอบการค้ าปลีกทุกรายจะ
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นาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค (Big Data) มาใช้ กนั แพร่ หลายมากขึ ้น ทังเทคโนโลยี
้
Data Analytics หรื อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ มาบริ หารจัดการและเชื่อมโยงธุรกิจค้ า
ปลีก Online to Offline (O2O) ให้ เหมาะสมมากที่สดุ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 โดยมีการเปิ ดตัวโครงการ
ที่อยู่อาศัยใหม่ ประกอบด้ วย บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้ องชุด และที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทังภาคการส่
้
งออก และการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รถไฟฟ้า
ความเร็ วสูง ที่ได้ รับการอนุมตั ิงบประมาณ นอกจากนัน้ มาตรการกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ระบุให้ ธนาคารพาณิชย์กาหนดการปล่อยสินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์
สาหรับที่อยูอ่ าศัยที่ลกู ค้ าซื ้อเป็ นสัญญาที่สอง หากผ่อนสัญญาแรกเกินกว่า 3 ปี แล้ ว ต้ องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 และหาก
ยังผ่อนสัญญาแรกไม่ถึง 3 ปี ต้ องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 และการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เป็ นสัญญาที่สามต้ องวางเงินดาวน์
ร้ อยละ 30 ทุกกรณี รวมทังการซื
้
้ออสังหาริ มทรัพย์ราคาเกิน 10 ล้ านบาทขึ ้นไปทุกกรณี ต้ องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 ซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลให้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์และสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยมีการเร่งตัวขึ ้นก่อนที่จะมีมาตรการบังคับใช้
1) สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จากรายงานสรุ ปผลสารวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information
Center: REIC) ภาพรวมที่อยู่อาศัยในปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่จานวน 118,271 หน่วย คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้ อยละ 3.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 114,194 หน่วย ซึง่ นับว่าปี 2561 มียอดสูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
โดยจานวนโครงการที่เปิ ดขายใหม่ในปี 2561 มีจา นวน 450 โครงการ เพิ่มขึ ้น48 โครงการ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า
คิดเป็ นร้ อยละ 11.9 ของจานวนหน่วยที่อยูอ่ าศัยเปิ ดขายใหม่ทงหมด
ั้
โดยประเภทโครงการที่อยูอ่ าศัยเปิ ดตัวใหม่แบ่งออกได้
ดังนี ้
 ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ
บ้ านจัดสรรเปิ ดตัวใหม่จานวน 45,063 หน่วย ลดลง 4,178 หน่วย หรื อร้ อยละ 8.5 จากปี ก่อนหน้ า บ้ านจัดสรรเหลือ
ขายมีจานวน 74,200 หน่วย ลดลง 6,249 หน่วย หรื อร้ อยละ 7.8 ขณะที่บ้าน จัดสรรสร้ างเสร็ จมีจานวน 34,807 หน่วย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.9 และการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบมีจานวน 99,311 หน่วย เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 19.3 โดยเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์
บ้ านใหม่จานวน 51,585 หน่วย เพิ่มขึ ้น 8,104 หน่วย ร้ อยละ 18.6
 ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
อาคารชุดเปิ ดตัวใหม่มีจานวน 73,208 หน่วย เพิ่มขึ ้น 8,255 หน่วย หรื อร้ อยละ 12.7 จากปี ก่อนหน้ า อาคารชุด
เหลือขายจานวน 59,200 หน่วย ลดลง 3,211 หน่วย หรื อร้ อยละ 5.1 อาคารชุด สร้ างเสร็ จจานวน 69,872 หน่วย เพิ่มขึ ้น
6,553 หน่วย หรื อ ร้ อยละ 10.3 และมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดจานวน 97,319 หน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.3 ซึง่ เป็ นการโอน
กรรมสิทธิ์อาคารชุดใหม่ จานวน 72,079 หน่วย เพิ่มขึ ้น 11,962 หน่วย หรื อร้ อยละ 19.9
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ในปี 2561 โครงการที่เปิ ดขายใหม่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทังโครงการบ้
้
านจัดสรร (บ้ านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์) โครงการอาคารชุดเพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ ในรอบ 25 ปี โครงการที่มีจานวนเปิ ดขายมาก คือ โครงการประเภทอาคารชุด
ที่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการต่างเน้ นพัฒนาสินค้ าระดับราคาปานกลางไปจนถึงราคาสูงในทาเลตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว
และส่วนต่อขยายโดยมีการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานมากขึ ้นและมีการร่ วมลงทุนระหว่างผู้พฒ
ั นาโครงการในไทยกับ
บริ ษัทต่างชาติหลายโครงการเพื่อพัฒนาสินค้ าเจาะกลุม่ ที่มีความต้ องการซื ้อเพิ่มมากขึ ้น
ที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2561 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 3.3 จากปี
2560 การเพิ่มขึ ้นนี ้สอดคล้ องกับการพฒั นาของผู้ประกอบการที่มีร่วมลงทุนกับต่างชาติและผู้ประกอบการปรับตัวพัฒนา
สินค้ าเพื่อให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายมากขึ ้น ตลอดจนสอดคล้ องกับแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปี 2561 มีจานวน 196,630 หน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
20.3 มูลค่ารวม 565,112 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.1 และมีการโอนกรรมสิทธิ์ จานวน 163,468 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
427,728 ล้ านบาท สอคล้ อง กับข้ อมูลสินเชื่ อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทงประเทศมี
ั้
มลู ค่า ประมาณ 712,565 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีมลู ค่า 633,990 ล้ านบาท
ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาและราคาที่อยูอ่ าศัยในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ ้นในทุก ๆ ประเภท
“ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 219.2 จุด เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 31.2 เมื่อเทียบปี ที่ผา่ นมา
“ ดัชนีราคาห้ องชุดใหม่ที่อยูร่ ะหว่างการขายในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (2 จังหวัด คือ ปทุมธานี และ
นนทบุรี) มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 143.0 จุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
“ ดัชนีราคาบ้ านจัดสรรใหม่ที่อยูร่ ะหว่างการขายในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (3 จังหวัด คือ ปทุมธานี
นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 123.0 จุดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
2) สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค
ด้ านอุปสงค์มีการขยายตัวอย่างชัดเจน โดยมีจานวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สงู ถึงประมาณร้ อยละ 21.0
ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ รวมถึงพื ้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ได้ แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็ นต้ น ขณะที่ด้านอุปทานชะลอตัว จากการขอใบอนุญาตก่อสร้ างที่ลดลง
โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้ างอาคารชุดลดลงถึงร้ อยละ 49.0 ประกอบกับการขอใบอนุญาตก่อสร้ างบ้ านจัดสรรเพิ่มขึ ้น
เพียงร้ อยละ 2.9 ทาให้ เห็นการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลมากขึ ้น
แนวโน้ มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล คาดว่าจะชะลอตัวทังด้
้ านจานวนหน่วยและมูลค่าโครงการ
เนื่องจากต้ องเผชิญกับปั จจัยลบหลายด้ าน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย การควบคุมการปล่อยสินเชื่อ และหนี ้เสีย
เป็ นต้ น แม้ วา่ ภาพรวมจะชะลอตัว แต่ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ยงั คงถือครองส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ ้น มี
การปรับตัวทางธุรกิจ โดยการร่วมทุนกับบริ ษัทหรื อนักลงทุนต่างชาติมากขึ ้นขณะที่ผ้ ปู ระกอบการรายปานกลางถึ งรายเล็กมี
แนวโน้ มที่จะเปิ ดตัวโครงการใหม่ ๆ ลดลง เนื่องจากการแข่งขันสูงขึ ้น นอกจากนี ้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ แนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ้ยขาขึ ้นและผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของ ธปท. จะส่งผลต่อการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัย
ทังด้
้ านอุปสงค์และด้ านอุปทาน และอาจจะทาให้ กาลังซื ้อชะลอตัวโดยเฉพาะจากผู้ซื ้อในกลุม่ นักลงทุนสาหรับตลาดที่อยู่
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อาศัยในต่างจังหวัดในปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวลงเช่นกัน และปรั บตัวลดลงทังอุ
้ ปสงค์ และอุปทาน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการชะลอการเปิ ดโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากผลกระทบจากปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนยังคงอยู่ในระดับที่สงู รายได้
ครัวเรื อนลดลงจากราคาพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนสถาบันการเงินเพิ่มความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อย่างไรก็ดี พื ้นที่ที่ยงั เติบโตได้ ตอ่ เนื่องจากปี 2561 คือ จังหวัดเศรษฐกิจในแต่ละภาค เช่น สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี
ขอนแก่น ชลบุรี ระยองและพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้ น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ า อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และศูนย์
อาหารในศูนย์การค้ า มีลาดับขันการพั
้
ฒนาโครงการดังนี ้
 การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่ อสร้ างศูนย์ การค้ าหรือซือ้ ศูนย์ การค้ าที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงการใหม่หรื อซื ้อโครงการศูนย์การค้ าครบวงจรที่เปิ ดดาเนินการแล้ วใน
พื ้นที่กรุงเทพฯ ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ที่มีแนวโน้ มของประชากรหนาแน่น ซึง่ จะจัดหาที่ดินโดยการซื ้อหรื อเช่าบนทาเลที่
มีความเป็ นไปได้ ในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงน้ อย องค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรื อโครงการของ
บริ ษัทมีสาระสาคัญดังนี ้
- ทาเลที่ตงของที
ั้
่ดิน อาทิ สถานที่ตงั ้ การคมนาคม ลักษณะการใช้ ที่ดินข้ างเคียง
- ขนาด รูปร่าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
- สาธารณูปโภคที่จะอานวยความสะดวกในบริ เวณที่ดินที่จะนามาพัฒนา
- การใช้ สอยของที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ่ เช่น เขตอุตสาหกรรม, เขตที่พกั อาศัย เป็ นต้ น
- แนวโน้ มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้ มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค จานวนและรายได้ ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และการ
ประเมินอุปสงค์และอุปทานให้ สอดคล้ องกัน
- ข้ อจากัดการใช้ ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายผังเมือง, กฎหมายควบคุมธุรกิจค้ าปลีก
- ราคาของที่ดินและความเป็ นไปได้ ในการได้ มา โดยบริ ษัทแบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศกั ยภาพ
ทางธุรกิจสูงดังนี ้
 การซือ้ ขาด
- ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาศูนย์การค้ า
 การเช่ าที่ดิน
- ในกรณีที่ดินตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่มีศกั ยภาพแต่เจ้ าของที่ดินไม่ยินดีที่จะขายขาด
- ราคาของที่ดินสูงมากจนไม่ค้ มุ กับการลงทุนหากใช้ วิธีซื ้อขาด
- เจ้ าของที่ดินไม่สนใจการร่วมทุน
 การร่ วมทุนกับเจ้ าของที่ดิน
- ในกรณีที่เป็ นเงื่อนไขจากเจ้ าของที่ดิน และทาเลที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ศกั ยภาพทางธุรกิจสูง
อย่างไรก็ดี ทุกๆ ทาเลที่ตงที
ั ้ ่บริ ษัทจัดหาเพื่อพัฒนานับว่าเป็ นทาเลที่ดีที่สดุ ในย่านนันเสมอ
้
และราคาที่ได้ มาต้ องเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาตลาด
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 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
- การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงให้ น้อยที่สดุ และได้ ผลกาไรกลับคืนมา
อย่างรวดเร็ ว บริ ษัทฯ คานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ลักษณะกลุ่มลูกค้ าตลอดจนแนวโน้ มของตลาดใน
อนาคต เช่น ความต้ องการของลูกค้ า การจัดหาสิน ค้ า การกาหนดประเภทสินค้ าและร้ านค้ า การกาหนดราคาขายที่
เหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนงานทางด้ านการตลาด
- การวิเคราะห์ทางด้ านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้ าง : เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอัน
สวยงามดึงดูดสายตาของนักลงทุนและลูกค้ าที่จะเข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ า และเพื่อกาหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในส่วนต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะกลุม่ เป้าหมายและภาวะตลาดในทาเลที่ตงนั
ั ้ นๆ
้
- การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทางการเงิ น : เพื่อการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดหา
แหล่งที่มาของเงินทุน โดยโครงการจะต้ องให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค้ มุ ค่าและไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ
กาหนด
 การคัดเลือกผู้รับเหมา
การพัฒนาโครงการใหม่ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้ าง ภายใต้ การ
บริ หาร จัดการงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิ ภาพสูงสุด ในการคัดเลือกผู้รับเหมาบริ ษัทฯ จะ
พิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้รับเหมาในด้ านคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้ าง ศักยภาพทางการเงิน ประวัติ
ด้ านการรับผิดชอบงาน และขันตอนและเทคโนโลยี
้
การผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้ นทุนและร่ นระยะเวลาในการก่อสร้ างโครงการ
ซึง่ ขันตอนการคั
้
ดเลือกบริ ษัทผู้รับเหมา บริ ษัทฯ จะเปิ ดการประมูลงานโดยให้ มีการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้ างไม่ต่ากว่ า 3
ราย โดยการประมูลจะเป็ นไปในลักษณะ Close Bid และทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่าก่อสร้ างให้ อยูใ่ นงบประมาณ
ที่ตงไว้
ั ้ และสอดคล้ องกับราคากลางที่ประเมินโดยผู้สารวจปริ มาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงาน
ของบริ ษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้รับเหมาในด้ านต่างๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ มี
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
 ขัน้ ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่ อสร้ าง
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ ดังนันขั
้ น้ ตอนและเทคโนโลยีการ
ก่อสร้ างจึงเป็ นส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ มีการว่าจ้ างวิศวกรที่ปรึ กษาโครงสร้ าง วิศวกรที่ปรึ กษา
งานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดูแลและควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตให้ กบั บริ ษัทฯ ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ มีการศึกษาเทคโนโลยี
ของผู้รับเหมาควบคู่กนั ไปด้ วย เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคการก่อสร้ างใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้ นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้ าง
โครงการรวมทังได้
้ นาวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ ามาใช้ ในขันตอนการออกแบบและก่
้
อสร้ างโครงการซึ่งเป็ น
เทคนิคที่ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนามาใช้ ในการลดต้ นทุนการก่อสร้ างได้ เป็ นอย่างดี โดยที่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้ างไว้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้ า (ICSC) เพื่อที่จะได้ รับข่าวสารข้ อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสร้ างศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯ
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ลักษณะโครงการที่ดาเนินงานอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการศูนย์ การค้ า

รายละเอียดโครงการ

1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว

- ศูนย์การค้ าครบวงจรแห่งแรกที่อยู่ค่กู ับคนไทยมานานกว่า 30 ปี ที่มีความครบครันและทันสมัย มีความโดดเด่นด้ านการออกแบบที่นาเส้ นสายและ
1693 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจัก ร เขตจตุจัก ร ผิวสัมผัสของธรรมชาติในรู ปแบบ Organic Form มีการนา Skylight มาใช้ ได้ อย่างสอดคล้ อง เพื่อให้ มีแสงธรรมชาติเกิดความรู้ สึกโปร่ งสบาย มีการเพิ่มสิ่ง
กรุงเทพฯ 10900
อานวยความสะดวก และนวัตกรรมล่าสุดด้ านการบริ การมาใช้ กบั ศูนย์การค้ า
โทรศัพท์: + 66 (0) 2793 6000
- โครงการประกอบด้ วย โรงแรม อาคารสานักงาน และศูนย์การค้ าที่รวบรวมด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล Flagship Store และศูนย์รวมร้ านค้ า
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341
ทัง้ Inter Brand และ Local Brand ชันน
้ ามากกว่า 500 ร้ านค้ า
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: + 66 (0) 2790 3000
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513

- ศูนย์การค้ าแห่งนี ้สร้ างขึ ้นตามแนวคิดเพื่อให้ เป็ นศูนย์การค้ าสาหรับครอบครัวและชุมชน
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล ร้ านค้ าปลีก ร้ านอาหาร พร้ อมโรงภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมสาหรั บครอบครั วและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ และมีบริ การขนส่งสาธารณะที่เข้ าถึงอย่างสะดวก เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา จึงเป็ นศูนย์การค้ าสาหรับครอบครัวและชุมชนอย่างสมบูรณ์

3. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

- ศูนย์การค้ าครบวงจรทางตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร อยู่ในทาเลที่สามารถตอบสนองความต้ องการของกาลังซื ้อหลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ
7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณ อมริ นทร์ สถาบันการศึกษา สานักงาน และชุมชนที่พกั อาศัยที่มีกาลังซื ้อและมีการขยายตัวสูง
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
- โครงการประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาคารสานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าแฟชัน่ ชันน
้ าหลากหลายตอบสนองไลฟ์ สไตล์อย่าง
โทรศัพท์: + 66 (0) 2877 5000
ครบครัน
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486

4. เซ็นทรัลมารี นา

- โครงการที่สร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ าหลากหลาย ทังผู
้ ้ อยู่อาศัยในท้ องถิ่น ผู้เดินทางไปร่ วมการประชุมสัมมนา ชาวกรุ งเทพฯ ที่เดินทางไปพักผ่อนใน
78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรื อ วันหยุดสุดสัปดาห์ และนักท่องเที่ยวอีกกว่าสองล้ านคนที่เดินทางไปเยือนพัทยาในแต่ละปี นอกจากนี ้ยังเป็ นศูนย์รวมสถาปั ตยกรรมแบบเขตร้ อนที่ตกแต่ง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
ไว้ อย่างสวยงามแล้ ว
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3888
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ พร้ อมทังโรงภาพยนตร์
้
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ต่อ 1225-6
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โครงการศูนย์ การค้ า
5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

รายละเอียดโครงการ
- ศูนย์การค้ าและศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคเหนือรองรับลูกค้ า ทังนั
้ กท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตาบลหหายยา - ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ ห้ องประชุมเอนกประสงค์ ร้ านค้ าปลีกและโซนสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ของทางภาคเหนือให้ เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย
โทรศัพท์: + 66 (0) 5399 9199
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

- เป็ นศูนย์การค้ าตังอยู
้ ่ในเขตเศรษฐกิจใหม่ของกรุ งเทพมหานคร ใกล้ สานักงานใหญ่ของธนาคารชันน
้ าถึง 5 แห่ง และเป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรที่พร้ อม
79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ด้ วยสถานบันเทิงเพียงแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ 10120
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ร้ านค้ าปลีกหลากหลาย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์ และศูนย์รวมเครื่ องเล่นเกมส์ทนั สมัย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2649 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2673 6009

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

8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์: + 66 (0) 2866 4300
โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560

- เป็ นศูนย์การค้ าตังอยู
้ ่ทางตะวันออกของกรุ งเทพมหานคร ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็ นเขตที่อยู่อาศัยและการค้ าขายที่มีการเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว
- โครงการประกอบด้ วย อาคารศูนย์การค้ าสูง 6 ชัน้ คอนโดมิเนียมทาวเวอร์ และอาคารสานักงานสูง 37 ชัน้ นอกจากนันยั
้ งมีโรงภาพยนตร์ สวนน ้า และ
ศูนย์รวมเครื่ องเล่นเกมส์ทนั สมัยไว้ บริ การ
- เป็ นศูนย์การค้ าที่มีความโดนเด่นในเขตกรุ งเทพตอนใต้ บนพื ้นที่ที่มีการขยายตัวของเรื่ องที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ ว
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลีกครบครัน ศูนย์อาหารและศูนย์รวมแห่งความบันเทิง โรงภาพยนตร์
และพระราม 2 ฮอลล์ ที่สามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิงบนพื ้นที่กว่า 2,800 ตรม. นอกจากนีย้ งั มีสวนพักผ่อนที่ร่มรื่ นสาหรั บออกกาลังกายและ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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โครงการศูนย์ การค้ า
9. เซ็นทรัลเวิลด์
4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดาริ ห์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์: + 66 (0) 2640 7000
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767
10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
68/100, 68/919 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบาง
กระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: + 66 (0) 2103 5777
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092

11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
99, 99/9 หมูท่ ี่ 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: + 66 (0) 2101 0000
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343

12. เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
333/9 หมูท่ ี่ 9 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3999
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดโครงการ
- เป็ นศูนย์การค้ าตังอยู
้ ่ใจกลางกรุ งเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- โครงการประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็น และห้ างสรรพสินค้ าอิเซตัน โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ อุทยานการเรี ยนรู้ ทีเค ปาร์ ค และ Flagship Store
ของร้ านค้ าแบรนด์ดงั ระดับสากล ร้ านอาหารและเครื่ องดื่มที่หลากหลาย นอกจากนี ย้ ังมีอาคารสานักงาน 45 ชัน้ ด้ วยทาเลศักยภาพและความ
หลากหลายครบครันทาให้ เซ็นทรัลเวิลด์เป็ นศูนย์การค้ ายอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- CPN เข้ าซื ้อกิจการสยามจัสโก้ รัตนาธิเบศร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2546 พร้ อมทังเปลี
้ ่ยนชื่อปรับโฉมให้ เป็ นศูนย์การค้ าเพื่อชุมชนที่มีบรรยากาศของความ
เป็ นครอบครัวที่ให้ ทงความอบอุ
ั้
่นสะดวกสบายและครบครัน
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ โฮมเวิร์ค และออฟฟิ ศเมท พร้ อมทังโรงภาพยนตร์
้
เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็ นศูนย์การค้ าสาหรับครอบครัวอย่างแท้ จริ ง
- ไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ และสมบูรณ์ แบบมากที่สุดทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งเทพฯ มีความโดดเด่นด้ านเทคโนโลยีดีไซน์ ที่
คานึงถึงการออกแบบอาคารให้ ประหยัดพลังงาน
- โครงการประกอบด้ วย ศูนย์การค้ าขนาด 7 ชัน้ และอาคารสานักงานขนาด 16 ชัน้ และด้ วยทาเลศักยภาพแวดล้ อมด้ วยศูนย์ราชการและสานักงานต่างๆ
ทาให้ โครงการสามารถตอบสนองความต้ องการได้ เป็ นอย่างดี ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าแฟชั่ น
ร้ านอาหาร และร้ านค้ าปลีกครบครัน
- ศูนย์การค้ าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และครบครันที่สุดในเอเชีย โครงการประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและโรงแรมที่เป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวิตแห่ง
ความทันสมัยและความสนุกสนานของเมืองท่องเที่ยว โดดเด่นด้ วยระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้ 360 องศา
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าแฟชัน่ ชัน้ นา ร้ านอาหารนานาชาติและร้ านค้ าปลีกที่ตอบสนองไลฟ์ ไตล์
อย่างครบครัน พร้ อมด้ วยลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าที่สร้ างสีสนั และชีวติ ชีวาให้ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการศูนย์ การค้ า
13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/1-3 , 271/5 ถนนประจักษ์ ศิลปาคม
ตาบลหมากแห้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: + 66 (0) 4224 9192
โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดโครงการ
- ศูนย์การค้ าที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นประตูเชื่อมสู่อินโดจีน ที่ได้ รับความนิยมทังจากชาวไทยและประเท
้
ศเพื่อนบ้ าน
CPN ได้ ปรับภาพลักษณ์ศนู ย์การค้ าให้ มีความทันสมัย ขยายพื ้นที่เพิ่มเป็ น 2 เท่า
- โครงการประกอบด้ วย ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม และร้ านค้ า
ปลีกครบครัน นอกจากนี ้ ยังมีองค์ประกอบที่ช่วยเสริ มศักยภาพความสมบูรณ์ พร้ อมของโครงการด้ วยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ที่มีห้องพักรองรั บ
จานวน 259 ห้ อง ห้ องสัมมนา และห้ องประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ ทันสมัย และสมบูรณ์แบบที่สดุ ในเมืองชลบุรี ด้ วยการออกแบบด้ านสถาปั ตยกรรมที่มีความโดดเด่นให้
55/88 - 89 , 55/91 หมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง ศูนย์การค้ าได้ รับแสงธรรมชาติอย่างทัว่ ถึง
จังหวัดชลบุรี 20000
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัยแห่งแรกในเมืองชลบุรี ร้ านค้ าปลีก ศูนย์รวมแฟชัน่ อาหารแล ะเครื่ องดื่ม
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3333
โซนสันทนาการ และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179

15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ที่ทนั สมัยที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดดเด่นด้ วยการออกแบบที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ านและคานึงถึงการอนุรักษ์
99, 99/1 ถนนศรี จันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง พลังงาน
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าปลีกชัน้ นา แฟชัน่ อาหารและเครื่ องดื่ม พร้ อมด้ วยศูนย์ประชุมขนา ดใหญ่ที่
โทรศัพท์: + 66 (0) 4300 1000
สามารถรองรับการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา หน่วยงานราชการ และการค้ าขายของจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209

16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงราย ที่ออกแบบโดยผสานความทันสมัยกับศิลปะวัฒนธรรมล้ านนาที่ทรงคุณค่า และ
99/9 หมู่ 13 ต าบลรอบเวี ย ง อ าเมื อ งเชี ย งราย ความอุดมสมบูร ณ์ ข องธรรมชาติได้ อ ย่างลงตัว เป็ นศูนย์ การค้ า Eco-Friendly ครบวงจรแห่ง แรกของไทย มี ความเป็ นมิ ตรต่อ ธรรมชาติแ ละ
จังหวัดเชียงราย 57000
สิ่งแวดล้ อมแบบ 360 องศา ด้ วยนวัตกรรมทันสมัยประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โทรศัพท์: + 66 (0) 5202 0999
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต พาวเวอร์ บาย บีทเู อส ซูเปอร์ สปอร์ ต โรงภาพยนตร์ รวมถึงร้ านค้ าแฟชั่น
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900
ศูนย์รวมร้ านอาหารที่มีความหลากหลาย และร้ านค้ าชัน้ นา
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการศูนย์ การค้ า
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
9/99 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: + 66 (0) 5500 0999
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990

18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: + 66 (0) 2103 5999
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990

19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
88 หมู่ 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทรศัพท์: + 66 (0) 7796 3555
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599

20. เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
319 ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
โทรศัพท์: + 66 (0) 5401 0555
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599

รายละเอียดโครงการ
- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ ที่มีทาเลที่ตงใจกลางศู
ั้
นย์กลางทางธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือ รวมไปถึ งประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน โดดเด่นด้ วยการออกแบบที่นาจุดเด่นของวัฒนธรรมท้ องถิ่น อาทิ เรื อนแพ ลวดลายของเครื่ องเบญจรงค์ และลวดลายผ้ าทอ ที่เป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก มาผนวกเข้ ากับแนวคิดอันทันสมัย สถาปัตยกรรมของภายนอกตัวอาคารได้ รับแรงบันดาลใจจาก ขบวนเรื อสินค้ าที่จ ะ
นาพาธุรกิจมุ่งหน้ าสู่ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน และมีกลมกลืนกับธรรมชาติ
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต พาวเวอร์ บาย บีทเู อส ซูเปอร์ สปอร์ ต โรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าปลีกชันน
้ า
- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ที่ครบครัน ตังอยู
้ ่บนทาเลที่มีศกั ยภาพโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งใจกลาง
ย่านธุรกิจของกรุ งเทพ มีความโดดเด่นด้ วยการออกแบบที่ล ้าสมัยในรู ปแบบ Futuristic สะดุดทุกสายตาตามเทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลก ทังเส้
้ น
สาย สีสนั และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon Effect ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากความไม่หยุดนิ่งของถนนพระราม 9 ตอบสนองกลุ่มคนรุ่ นใหม่ใน
สไตล์ Work&Play
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสันซึง่ เป็ น Flagship Store ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในกรุ งเทพฯ ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย
ซูเปอร์ สปอร์ ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ ระดับเวิลด์คลาส และ The Rink Ice Arena ลาน Ice Skate ขนาดโอลิมปิ ก แห่งแรกใน
ประเทศไทย และร้ านค้ าชันน
้ า
- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ทนั สมัยที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภาคใต้ The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ด้ วยรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมสไตล์รีสอร์ ท รายล้ อมด้ วยธรรมชาติ Tropical Architecture Design บนพื ้นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban
Development)
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต และ OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบ
วงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ SF สวนสนุก Fun Planet และ Pet Planet
- นอกจากนี ้ ยังมีสรุ าษฎ์ธานี ฮอลล์ 4,000 ตร.ม. และลานจัดกิจกรรมพื ้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. และร้ านค้ าชันน
้ า
- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ล่าสุดของภาคเหนือ ด้ วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบล้ านนาที่เป็ นเอกลักษณ์แปลกตาด้ วยแรงบันดาล
ใจจากการเจาะฉลุผสมผสานกับรู ปแบบกราฟฟิ กประยุกต์
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร
อาทิ โรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าชันน
้ า
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โครงการศูนย์ การค้ า
21. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
311 หมู่ 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: + 66 (0) 4595 0699
โทรสาร: + 66 (0) 4595 0600

22. เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
99/3 หมูท่ ี่ 4 ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: + 66 (0) 5399 8999
โทรสาร: + 66 (0) 5200 1700

23. เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลหาดใหญ่
อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: + 66 (0) 7480 1555
โทรสาร: + 66 (0) 7480 1599

24. เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
209 209/1-209/2 หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84140
โทรศัพท์: + 66 (0) 7796 2777
โทรสาร: + 66 (0) 7796 2799

รายละเอียดโครงการ
- ศูนย์กลางไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ ที่ทนั สมัยและครบครันที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้ วยการออกแบบที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากรู ป ทรงเส้ น
สายของใบบัวและกลีบดอกบัว สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจนเข้ ากันอย่างกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต ออฟฟิ ศเมท ร้ านค้ าปลีกชันน
้ า แ ฟชัน่ อาหาร
และเครื่ องดื่ม รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ระบบดิจิตอล มาตรฐานระดับโลก และสวนสนุก Fun Planet
- สี สัน ใหม่ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ และจุด หมายปลายทางของท่อ งเที่ ย วและนัก ช้ อ ปในภาคเหนื อ โดดเด่น ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมการออกแบบสไตล์
‚ฟิ วเจอริ สติค ล้ านนา‛ ผสานกับความเป็ นธรรมชาติ โดยนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน และความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมาใช้
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ร้ านค้ าแฟชัน่ ทันสมัย ร้ านอาหาร ‚ไลฟ์ สไตล์ ไดน์นิ่ง แอนด์ แกสโตร บาร์ แลนด์มาร์ ค ‛ แห่งแรกและ
แห่งเดียวของภาคเหนื อที่รวมร้ านอาหารไลฟ์ สไตล์ และไนท์ไลฟ์ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชี ยงใหม่ โดยมี สไตล์การตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom
นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิติ
- ไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบที่ทนั สมัยด้ วยแรง
บันดาลใจจากรู ปทรงของคริ สตัล และการหักเหแสงของปริ ซมึ ผสานกับรู ปแบบกราฟฟิ กสุดโมเดิร์น
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต ออฟฟิ ศเมท ร้ านค้ าปลีกชันน
้ า แฟชัน่ อาหารและ
เครื่ องดื่ม ศูนย์อาหาร และศูนย์รวมแห่งความบันเทิง ทังโรงภาพยนตร์
้
มาตรฐานระดับโลก โรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิติและ 4 มิติ คาราโอเกะ ลานสเก็ต
น ้าแข็งเรื องแสง สวนสนุก Fun Planet พร้ อมด้ วยศูนย์บริ การครบวงจร และห้ องประชุมอเนกประสงค์
- เป็ นศูนย์กลางการใช้ ชีวติ และเป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับประเทศ เพื่อเป็ นการสนับสนุนส่งเสริ มการท่องเที่ยว
- บรรยากาศการช้ อปปิ ง้ ในสไตล์รีสอร์ ทในรู ปแบบ ‚Reminiscence of Southern Lifestyle‛ ด้ วยธีมการตกแต่งหลัก 4 ธีม คือ 1) ธีมท่าเรื อเฉวง
(Chaweng Port) ที่เป็ นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบคอนเทมโพรารี ที่แทรกเสน่ห์ของท่าเรื อเก่าเข้ าไปอย่างลงตัว , 2) ธีมกรงนก (Birdcages) ที่มีกลิ่น
อาย ชิโน-โปรตุกีส, 3) ธีมหมู่บ้านชาวประมง และ 4) ธีมตลาดเก่า ในสไตล์โคโลเนียล
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต ออฟฟิ ศเมท ร้ านค้ าปลีกชันน
้ า แฟชัน่ อาหาร
และเครื่ องดื่ม ศูนย์อาหาร Beach Bazaar รองรับนักท่องเที่ยว และเอนเตอร์ เทนเมนต์ โรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย
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25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
99/19 99/20 หมู่ 2 ตาบลบางเตย
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: + 66 (0) 3410 0888
โทรสาร: + 66 (0) 3410 0899

26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
99 , 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: + 66 (0) 3301 3333
โทรสาร: + 66 (0) 3301 3300

รายละเอียดโครงการ
- ศูนย์กลางที่อยู่อ าศัยที่มีความหนาแน่นสูงในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีร ายได้ ระดับกลางถึงสูง มีโครงการบ้ านจัดสรรระดับกลางถึงสู งกว่า 100
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครั วเรื อนในปั จจุบนั ครอบคลุมอาณาเขตของกรุ งเทพฯ ฝั่ งตะวันตกและ
ปริ มณฑล โดยเฉพาะฝั่งพุทธมณฑล นครชัยศรี สามพราน จนถึงเมืองนครปฐม และมีแนวโน้ มว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ วในอนาคต
- โดดเด่นภายใต้ แนวคิด ‚Contemporary Botanical‛ นาบรรยากาศ Outdoor เข้ าไปไว้ ในศูนย์การค้ า ประดับด้ วยพรรณไม้ นานาชนิด ทังแนวราบและ
้
แนวดิง่ ทัว่ ทังศู
้ นย์การค้ า และยังนาเอกลักษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการออกแบบตกแต่งศูนย์การค้ า
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเู อส เพาเวอร์ บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต ออฟฟิ ศเมท ร้ านค้ าปลีกชันน
้ า แฟชั่ น อาหารและ
เครื่ องดื่ม ศูนย์อาหาร และศูนย์รวมแห่งความบันเทิง เอนเตอร์ เทนเมนต์ สวนสนุก โรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย
- เป็ นศูนย์การค้ าที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สดุ ของจังหวัดระยอง ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ได้ รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนั เพื่อเป็ นแลนมาร์ คของจังหวัด ด้ วยการนาเอกลักษณ์ศิลปะท้ องถิ่นและวรรณคดีของกวีชื่อก้ อง
โลกอย่างสุนทรภู่มาเป็ นแรงบันดาลใจทาให้ บรรยากาศของศูนย์การค้ าแห่งนี ้โดดเด่น บ่งบอกถึงเรื่ องราวของจังหวัดระยองได้ เป็ นอย่างดี
- นาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้ องถิ่นมาเป็ นแรงบันดาลใจ ภายใต้ แนวคิดหลัก 3 แนวทาง
1. Miracle Island เกาะแก้ วพิสดารแห่งอนาคต ตัวอาคารโดยรอบเป็ นเสมือนเกาะที่น่าค้ นหา และมีแรงบันดาลใจจากลอนทรายและเกลียวคลื่น และ
ตกแต่งภายในเน้ นให้ มีความแวววาวของคริ สตัลในรู ปแบบโมเดิร์น
2. ผลไม้ Façade ประยุกต์เส้ นสายการสาน ‚ตระกร้ าผลไม้ ‛ ให้ เป็ นงานสถาปัตยกรรมร่ วมสมัย สื่อถึงเอกลักษณ์ของระยอง ซึง่ เป็ นจังหวัดที่ขึ ้นชื่อด้ าน
ผลไม้ ตลอดจนประติมากรรมรู ปผลไม้ เพื่อให้ เป็ นจุดพักผ่อนและจุดถ่ายรู ป
3. บทกวี มีการสอดแทรกบทกวีและลายกราฟฟิ กตัวละครจากเรื่ องพระอภัยมณี นางเงือก นางยักษ์ สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน , PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดับโลก อาทิ
Uniqlo และโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัยที่สดุ และมี Fun Planet สาหรับเด็ก ๆ และครอบครัว
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รายละเอียดโครงการ

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต
- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั
74 75 หมูท่ ี่ 5 ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: + 66 (0) 7629 1111
โทรสาร: + 66 (0) 7629 4000

- เป็ นศูนย์การค้ าที่ทนั สมัยและมีขนาดใหญ่ที่สดุ บนเกาะภูเก็ต ภายใต้ กรอบแนวคิด เกตเวย์ที่แท้ จริ งของภูเก็ต (The Real Ultimate Gateway
of Phuket)
- โดยบริ ษัทได้ วางแผนปรับปรุ งศูนย์การค้ าทังภายในและภายนอกเพื
้
่อให้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ ้น อีกทังมี
้ แผนการขยายพื น้ ที่ขาย
บริ เวณลานลม ปรั บผังพืน้ ที่ร้านค้ าและจัดหาประเภทผู้เช่าใหม่ (Re-Merchandising Mix) เช่น เพิ่มประเภทร้ านค้ าใหม่ ๆ ให้ มีความ
หลากหลายมากขึ ้น เพิ่ม Fashion Anchor และร้ านอาหารประเภท Lifestyle เป็ นต้ น โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักเป็ นลูกค้ าในประเทศที่มี
ระดับรายได้ อยู่ในช่วง Middle Income (C+ ขึ ้นไป)
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล PowerBuy, OfficeMate, B2S, SuperSports, FamilyMart, Central Food Hall, สถาบัน
การเงิน ศูนย์บริ การความงาม ร้ านค้ าแฟชัน่ และ สินค้ าประเภท IT เป็ นต้ น

- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า
199 หมูท่ ี่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลวิชิต
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : +66 (0) 76603 333
โทรสาร : +66 (0) 7629 4000

- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า เป็ นส่วนต่อขยายจาก เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั เป็ นศูนย์การค้ ารู ปแบบ Luxury Shopping Mall ประกอบด้ วย
ศูนย์การค้ าสูง 3 ชัน้ และใต้ ดนิ 1 ชัน้
- ภายในโครงการประกอบด้ วย ร้ านค้ าจาหน่ายแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต สปา โรงภาพยนต์ รววมถึงแหล่ง
บันเทิงที่มอบประสบการ์ พิเศษ เช่น ย่านตลาดน ้าและของดีจากทัว่ ทุกภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The
Mystic of Three Worlds)
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28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
199 199/1, 199/2 หมู่ 6 ตาบลเสาธงหิน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: + 66 (0) 2102 7999
โทรสาร: + 66 (0) 2102 7900

29. เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์
69 69/1 69/2 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: + 66 (0) 2102 5000
โทรสาร: + 66 (0) 2102 5099

รายละเอียดโครงการ
- โครงการเป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่และตังอยู
้ ่บนทาเลที่มีศกั ยภาพสูง บริ เวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้ าถึงได้ ด้วยระบบ
คมนาคมที่สมบูรณ์แบบของภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกเส้ นทางไว้ ด้วยกัน ทังวงแหวนสายตะวั
้
นตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ -บาง
ซื่อ) รวมถึงเส้ นทางในอนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่เชื่อมต่อท่าเรื อทวาย ทะเลอันดามัน รองรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
- ออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์สุดล ้าระดับโลกภายใต้ แนวคิด ‚Beyond Imagination Larger Than Life‛ ศูนย์รวมสุดยอดไลฟ์ สไตล์อนั ยิ่งใหญ่
อลังการ มีทงศู
ั ้ นย์การค้ า ไลฟ์ สไตล์คอมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ Attraction ระดับโลก เป็ นที่ที่ ‚ชีวิตใหญ่มาก (Have a Big
Life)‛
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยแบรนด์ชนน
ั ้ าทังไทยและต่
้
างประเทศกว่า 500 ร้ านค้ า Fashion Brand ระดับโลก Dining Destination แห่งใหม่ที่
รวมร้ านอาหาร คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ และมี Entertainment Complex ที่ดีที่สุด มีทงั ้ Attraction ระดับโลก โรงภาพยนตร์
ที่ทนั สมัยที่สดุ และฟิ ตเนส Virgin
- โครงการตังอยู
้ ่ทางฝั่งตะวันออกของกรุ งเทพฯ บนถนนประดิษฐ์ มนูธรรม (เลียบทางด่วนฯ เอกมัย-รามอินทรา) เป็ นถนนที่สามารถเชื่อมไปยัง
ถนนสายสาคัญหลายสาย ได้ แก่ ถนนรามอินทรา ลาดพร้ าว และพระราม 9
- เป็ นศูนย์การค้ าแบบ Outdoor แห่งแรกที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ได้ ครบครัน สร้ าง Lifestyle Format ให้ คล้ ายกับ East Village ย่านฮิบของมหา
นครนิวยอร์ คบนเกาะแมนฮัทตันที่มีบาร์ ร้ านหนังสือ คาเฟ่ คลับ และแกลเลอรี่ ล ้าสมัยรองรับผู้คนทุกเพศทุกวัยไปจนถึงผู้ที่มีรสนิยมพิถี พิถนั
ที่สุด ผสานแนวคิด ‚The New Nature Experience of Bangkok‛ โดยเป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรแบบ Outdoor ที่ผสมผสานธรรมชาติและ
ความทันสมัยได้ อย่าง ลงตัว ซึง่ บางโซนเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ 7 โมงเช้ าจนถึงเที่ยงคืน
- ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล , PowerBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบันการเงิน, ศูนย์บริ การความ
งาม ร้ านค้ าแฟชัน่ สินค้ าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนี ้มี Jogging Track สาหรับให้ คนในย่านนันได้
้ มาออกกาลัง คล้ ายกับ
เป็ น ‚สวนสาธารณะ‛ บริ การจอดจักรยาน Wellness Center และฟิ ตเนส Virgin
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โครงการศูนย์ การค้ า
30. เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
8, 9/8 หมู่ที่ 7 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : +66 (0) 7580 3333
โทรสาร : +66 (0) 7580 3399

-

31. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4400 1555
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599

-

-

-

-

32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
98 หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3411 2777
โทรสาร: +66 (0) 3411 2799

-

-

รายละเอียดโครงการ
ไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของจังหวัดต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช บนทาเล
ศักยภาพสูง เป็ น ‚โลจิสติกส์ ฮับ‛ ของภาคใต้ รับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle (IMT-GT)
มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้ แนวคิดแสงเงา Shadow Play นาลวดลายหนังตะลุงซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางใต้ มาเป็ นจุดเด่น
ในการสร้ างบรรยากาศ และอรรถรสในการช้ อปปิ ง้
ศูนย์การค้ าประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ าที่ต้องการแบรนด์ที่หลากหลาย และร้ านค้ าในศูนย์ฯ มี Fashion
Hub แบรนด์ดงั ทังไทย
้
และอินเตอร์ เพื่อรองรับกาลังซื ้อมหาศาลในจังหวัดที่มีประชากรสูงที่สุดเป็ นอันดับ 1 ของภาคใต้ และมี Hangout
Destination แห่งใหม่ ที่รวมร้ านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่
ด้ วยแนวคิด ‚มหานครแห่งอีสาน‛ โครงการนี ้ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์ สไตล์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ บนที่ดิน
กว่า 65 ไร่ บนทาเลศูนย์กลางการคมนาคมบนถนนมิตรภาพ การจราจรสะดวกเชื่อมต่อใจกลางโคราชและจังหวัดใกล้ เคียง
เป็ นการผนึกกาลังครั ง้ แรกของกลุ่มเซ็นทรั ลในภาคอีสานกับห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล ท็อปซูปอร์ สโตร์ โคเวิร์คกิ ้งสเปซโดยบีทูเอส ซูเปอร์
สปอร์ ตพร้ อมสปอร์ ตซีมเู ลเตอร์ และพื ้นที่จดั การแข่งขันกีฬาอินดอร์ ร่ วมด้ วย พาวเวอร์ บาย ออฟฟิ ศเมท ร้ านค้ าแบรนด์แฟชัน่ และอาหารชัน้
นากว่า 500 ร้ านค้ า
สถาปั ตยกรรมผสานเอกลักษณ์ประจาภาคอีสานกับความทันสมัย สร้ างแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ให้ โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซนั่ ออฟ ไลฟ์ ” เพิ่ม
สีสนั 5 ฤดูกาลให้ ภาคอีสาน เสริ มด้ วยอินเตอร์ แอคทีฟ ฟี เจอร์ ที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่
นอกจากนี ้ยังมี “โคราช ริ เวอร์ วอล์ค” สวนสาธารณะ และไลฟ์ สไตล์เดสติเนชัน่ แห่งใหม่ แหล่งพักผ่อนและศูนย์กลางกิจกรรม ตอบสนองไลฟ์
สไตล์ยคุ ใหม่
ด้ วยแนวคิด ‚มหาไลฟ์ สไตล์‛ จึงมีสินค้ าแบรนด์ดงั รวมกว่า 300 ร้ าน นาโดยห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ที่มาในคอนเซ็ปต์ไลฟ์ สไตล์ครัง้ แรกกับ
‘Hello Beauty’ อาณาจักรความงามและเครื่ องสาอางอลังการที่สุดในมหาชัย ร่ วมด้ วย ‚Dining Destination‛ ร้ านอาหารหลากหลายมาก
ที่สุดรวมถึง ‚EATALAY‛ ตลาดซีฟู้ด ที่เสิร์ฟความสดจากท้ องทะเลถึงบนโต๊ ะ และ “ศูนย์รวมบริ การทางการเงินและบริ การภาครั ฐ ‛ รวม
สถาบันการเงินชันน
้ าและ Government Center บริ การประชาชนแบบครบวงจร
นอกจากนี ้ยังตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการของคนทุกกลุ่มด้ วยความเป็ น “The Best Highway Destination‛ จุดแวะพักที่ดีและสมบูรณ์แบบ
ที่สุดกับความสะดวกครบวงจรและ “ห้ องนา้ สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์หมู่บ้านชาวประมงและโซน ‚ตลาดสามสมุทร‛ ศูนย์รวมของดี
มหาชัยและของฝากจากทัว่ ประเทศ
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โครงการในอนาคต
ศูนย์ การค้ าในประเทศ
เซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ ารู ปแบบใหม่ของ CPN ที่เป็ น International Luxury Outlet ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย และเป็ น
จุดหมายใหม่แห่งการช้ อปปิ ง้ ระดับเวิลด์คลาสที่ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์หลากหลาย และเป็ น A Must Visit Shopping
Destination to Complete your Trip จุดเช็คอินที่นกั ท่องเที่ยวต้ องแวะช้ อปทุกครัง้ ก่อนเข้ าเมืองหรื อก่อนเดินทางกลับเข้ า
สนามบิน
ที่ตงั ้ : บริ เวณถนนบางนา-ตราด กม.14 ซึง่ เป็ นเส้ นทางหลักเข้ าสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสะดวกในเวลาเพียง 10 นาทีถึง
สนามบิน และประมาณ 45 นาที ถึงใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ เป็ นเกตเวย์สภู่ าคตะวันออก ด้ วยจานวนรถยนต์ที่วิ่งผ่านบน
ถนนบางนา-ตราด กว่า 200,000 คัน/วัน หรื อ กว่า 75 ล้ านคัน/ปี และสามารถเดินทางมาจากพัทยาได้ ภายในเวลา 75-90
นาที
ขนาดโครงการ: ที่ดิน 100 ไร่ มีพื ้นที่โครงการรวมทังสิ
้ ้น 137,000 ตร.ม. แบ่งเป็ นพื ้นที่ให้ เช่า 40,000 ตร.ม. ออกแบบและ
ตกแต่งในสไตล์ไทยร่ วมสมัย ผสมผสานความร่ มรื่ นของธรรมชาติกบั พื ้นที่เอาท์ดอร์ ได้ อย่างลงตัว แบ่งสัดส่วนเป็ นร้ านค้ า
ลักชัวรี่ แบรนด์เนมประมาณร้ อยละ 20 มีทงอิ
ั ้ นเตอร์ แบรนด์ระดับหรูหลายแบรนด์และแบรนด์สินค้ าหลากหลาย เช่น เสื ้อผ้ า
อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา สินค้ าไลฟ์ สไตล์ สินค้ าตกแต่งบ้ าน เป็ นต้ น ส่วนที่เหลือเป็ นร้ านอาหาร ร้ านสินค้ าไทยแบรนด์ สินค้ าที่
เป็ นเครื อของเซ็นทรัลเองด้ วย รวมทังหมดกว่
้
า 235 ร้ านค้ า พร้ อมด้ วยจุดบริ การนักท่องเที่ยว สนามเด็กเล่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
และโรงแรมขนาดประมาณ 200 ห้ อง เพื่อตอบสนองลูกค้ าทุกวัย
ศักยภาพของโครงการ: ตังอยู
้ ่ในทาเลที่เข้ าถึงง่ายและเดินทางสะดวก ทังจากสนามบิ
้
นสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ และจังหวัด
ใกล้ เคียง และเป็ นเกตเวย์สภู่ าคตะวันออกของประเทศไทย มีผ้ คู นสัญจรไปมาจานวนมากต่อวัน ตอบโจทย์ทงกลุ
ั ้ ม่ ลูกค้ าคน
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็ น
สนามบินอันดับ 1 ที่มีผ้ โู ดยสารมากที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติด 1 ใน 10 อันดับสนามบินที่มีจานวนผู้โดยสาร
มากที่สดุ ในเอเชีย และในอนาคตจะมีการสร้ างส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ควบคู่กับแผนการขยายตัวของการขนส่งสาธารณะ
รูปแบบราง หรื อ Light Rail สายบางนา-สุวรรณภูมิ ที่มีแผนจะเปิ ดเพื่ออานวยความสะดวกให้ นกั ท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยเอง
เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนในปั จจุบนั (BTS บางนา) มุง่ ตรงไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
ความคืบหน้ าของโครงการ: อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างเฟส 1 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ ในไตรมาส 3 ปี 2562
เงินลงทุน: ประมาณ 5,000 ล้ านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้ างของธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล กรุ๊ ป ซึ่ง
บริ ษัทเหล่านันจะเป็
้
นผู้รับผิดชอบดาเนินการก่อสร้ างเอง)
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เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา
ศูนย์กลางการใช้ ชีวิตและจุดหมายด้ านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอยุธยา
ที่ตงั ้ : ตังอยู
้ บ่ นถนนสายเอเชีย ก่อนถึงทางแยกต่างระดับอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ขนาดโครงการ: พื ้นที่โครงการ 150,000 ตร.ม. CPN มุง่ หวังให้ เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา เป็ นไลฟ์ สไตล์เดสติเนชันที่เติมเต็ม
ความสุขที่จะมอบประสบการณ์การใช้ ชีวิต ที่ผสมผสานบรรยากาศความเจริ ญรุ่ งเรื องและเอกลักษณ์ความเป็ นอยุธยา เข้ า
กับ ประสบการณ์ ไ ลฟ์ สไตล์ ยุ ค ปั จ จุ บัน แต่ ยัง คงกลิ่ น อาย ‚คุณ ค่ า แห่ ง ความเป็ น อยุธ ยาที่ แ ท้ จ ริ ง ‛ ไว้ โดยน าเสนอ
Experience the Essence of Ayutthaya Heritage ที่นักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
างชาติจะต้ องแวะมาเพื่อสัมผัส
ประสบการณ์สดุ พิเศษ อาทิ พื ้นที่พกั ผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยว ร้ านอาหารไทยคาเฟ่ ขนมหวาน บริ การนวดและสปาไทย โซน
ขายของที่ระลึก ที่จอดรถสะดวกสบาย และศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ศักยภาพของโครงการ: จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นเมืองมรดกโลกที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมถึงคนในพื ้นที่ คนจากจังหวัดใกล้ เคียง และกลุม่ ผู้เดินทางขึ ้นภาคเหนือ และเป็ น Strategic Gateway to
the North on Asian Highway จุดแวะพักที่ดีที่สดุ สาหรับนักเดินทางบนถนนสายเอเชียที่มีปริ มาณรถผ่านประมาณ
100,000 คันต่อวัน
ความคืบหน้ าของโครงการ: อยูร่ ะหว่างการออกแบบ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ ใน ปี 2563
โครงการในอนาคต ศูนย์ การค้ าในต่ างประเทศ
CPN ได้ พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้ างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศกั ยภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศ
มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดี CPN ได้ ตระหนักถึงความแตกต่างของ
ภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และความเสีย่ งของการทาธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตังคณะท
้
างานพิเศษเพื่อศึกษาประเทศ
เป้าหมายในหลากหลายมิติ ทังในแง่
้
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ
และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละประเทศที่ CPN สนใจ เพื่อคัดกรองตลาดที่มีทงศั
ั ้ กยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และ
ความเหมาะสมต่อธุรกิจของ CPN โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ ถกู นามาประเมินความเป็ นความเป็ นไปได้ อย่างรอบคอบ
เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เป็ นไปอย่างระมัดระวังและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของหลักการการเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้ ศึกษาโอกาสการลงทุนทังการปรั
้
บปรุ งศูนย์การค้ าที่มีอยู่แล้ ว และการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ โดยอาจการลงทุนเองหรื อการร่วมทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้ สามารถบุกเบิก
ตลาดใหม่ได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิ ภาพและสร้ างเสริ มความแข็งแกร่ งในการแข่งขันในประเทศนัน้ ๆ ได้ อย่างดียิ่งขึน้
นอกจากนี ้ CPN ยังได้ รับการสนับสนุนข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์จ ากประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลใน
ต่างประเทศ มาช่วยในวิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยปั จจุบนั CPN ได้ เข้ าร่ วม
ลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ประเทศมาเลเซีย เป็ นศูนย์การค้ าแห่งแรกของ CPN ในต่างประเทศ โดยเล็งเห็นถึงธุรกิจค้ า
ปลีกในมาเลเซียที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต
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เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้
รูปแบบการร่ วมทุน : CPN จัดตังบริ
้ ษัทย่อยร่วมกับบริ ษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท I-Berhad
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เบอร์ ซ่า ที่ดาเนินธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโครงการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ โดย CPN ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 ผ่านบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 ในกิจการร่ วมค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทร่ วมทุนจะว่าจ้ าง CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ โดย CPN
จะได้ รับค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ที่ตัง้ : ตังอยู
้ ่ในเขต 7 ของเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ขนาบด้ วยถนนหลวงสายหลัก 2 สาย คือ Federal
Highway และ Baru Lembah Klang Highway มีทางเข้ าออกที่สะดวกจากการคมนาคมในทุกทิศทาง ทังจากกั
้
วลาลัมเปอร์
เขตแคลง และเขตชาห์อลัม มีทางเชื่อมจาก Federal Highway เพื่อเข้ าสูโ่ ครงการโดยตรง โครงการอยู่ห่างจากเมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์ 22 กิโลเมตร
ขนาดโครงการ : ที่ดินกรรมสิทธิ์ ขนาด 11.12 เอเคอร์ หรื อประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้ วยพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 278,000
ตารางเมตร โครงการมีลกั ษณะเป็ นศูนย์การค้ าในรูปแบบ Regional Mall ซึง่ CPN เป็ นผู้ควบคุมการออกแบบ พัฒนา และ
บริ หารศูนย์การค้ าดังกล่าว โดยจะนาความแตกต่างและแปลกใหม่ไปสูว่ งการค้ าปลีกของมาเลเซีย ทังแบรนด์
้
ชนน
ั ้ าของไทย
และนวัตกรรมการออกแบบศูนย์การค้ า โดยโครงการมีพื ้นที่จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน
ศักยภาพของโครงการ : โครงการตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่โครงการ i-City ‚Malaysia Cybercenter‛ ขนาด 72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึง่ คาดว่าจะเป็ นศูนย์กลางการพบปะของชุมชนในเขตตะวันตกของรัฐสลังงอร์ ที่ครบวงจร ที่
ประกอบด้ ว ยย่า นธุ รกิ จ หลักของเมือง แหล่ง ที่อ ยู่อาศัย แหล่ง พักผ่อนหย่อ นใจที่มี ความบันเทิงครบสมบูรณ์ แบบด้ ว ย
ศูนย์การค้ า อาคารสานักงานไซเบอร์ เซ็นเตอร์ สานักงานของบริ ษัทชันน
้ า โรงแรม อาคารที่พกั อาศัย พื น้ ที่ค้าปลีก รวมถึง
สวนน ้า โดมหิมะ และชิงช้ าสวรรค์ สถานที่ทอ่ งเที่ยวประดับไฟในยามค่าคืน อีกทังยั
้ งมีแผนที่จะพัฒนาศูนย์ศิลปะการแสดง
ในอนาคต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น โดยกลุม่ เป้าหมายของโครงการครอบคลุมผู้ที่มีรายได้ ระดับกลางถึงระดับบนใน
เมืองชาห์อลัม เมืองหลวงของรัฐสลังงอร์ ซึง่ มีประชากรมากกว่า 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่ คนชันกลางที
้
่มีกาลัง
ซื ้อสูงอย่างรวดเร็ ว รวมถึงประชากรในรัฐสลังงอร์ ที่มีมากกว่า 5 ล้ านคน รวมถึงกลุม่ เป้าหมายในเมืองใกล้ เคียงอีกด้ วย
ความคืบหน้ าของโครงการ : เปิ ดดาเนินการได้ ในไตรมาส 1 ปี 2562
เงินลงทุน : ประมาณ 830 ล้ านริ งกิต (เงินลงทุนรวมทังโครงการรวมเงิ
้
นลงทุนในการก่อสร้ างห้ างสรรพสินค้ า โดย CPN ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 ในบริ ษัทย่อย)
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โครงการคอนโดมิเนียม
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โครงการบ้ านเดี่ยว

CPN Residence วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 3-4 โครงการต่อปี ควบคู่กบั ศูนย์การค้ าของ
CPN ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลที่ดีทวั่ ประเทศ และที่ดินที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยจะพัฒนาโครงการเป็ น Residential &
Commercial Community อาศัยความเป็ นผู้นาในธุรกิ จค้ าปลีกกับที มงานที่มีประสบการณ์ ด้านอสังหาริ มทรัพย์มาเป็ น
ยุทธศาสตร์ ในการขยายธุรกิจ
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ปั จจัยความเสี่ยง

3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ งแบบยัง่ ยืนเพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้
ศึกษาและนากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้ เข้ ากับบริ บทของบริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
ที่ม่งุ พัฒนาให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการ
ทางานในองค์กรบริ ษัทฯทบทวนความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงทังปั
้ จจัยภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดาเนินธุรกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุ
ความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯแล้ วกาหนดแผนงานรองรับอย่างเป็ นรูปธรรมควบคู่กบั มาตรการการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมในการป้องกัน กากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่สาคัญให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึง่ ปั จจัยความเสีย่ งหลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ ที่ต้องการเป็ น “ผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ าในระดับภูมิภาค ที่ได้ รับความชื่นชมสูงสุดจากทุกคนและ
ไม่หยุดนิ่งในการสร้ างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก” โดยมีแผนกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์หลายประเภท (Asset Class) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ในรู ปแบบการลงทุนเองการร่ วมทุน ตลอดจนการเข้ าซื ้อกิจการที่มีศกั ยภาพ เป็ นต้ น โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
1.1

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่ แน่ นอนทางการเมือง
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวในช่วงท้ ายของปี จากการส่งออกที่เริ่ มมีสญ
ั ญาณชะลอตัว
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าที่ได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ประกอบ
กับ การท่อ งเที่ ย วที่ เ ติ บ โตมาตลอดช่ ว งหลายปี ที่ ผ่า นมาเริ่ ม ชะลอตัว ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลัง โดยเฉพาะการลดลงของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมีนยั สาคัญ รวมทังการบริ
้
โภคภาคเอกชนที่ถึงแม้ จะมีแนวโน้ มการฟื น้ ตัวจากการเพิ่มขึ ้นใน
กลุม่ สินค้ าคงทน เช่น รถยนต์ แต่สาหรับสินค้ าไม่คงทนซึง่ เป็ นตัวแทนการบริ โภคภาคครัวเรื อนกลับทรงตัวในระดับเดิม
บริ ษัทฯ จึงกาหนดนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับปั จจัยแวดล้ อม โดยเปิ ดศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า เพิ่ม
อีก 1 แห่ง ในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็ นโครงการประเภทต่อขยายจากศูนย์การค้ าที่มีอยู่เดิม และการปรับปรุ ง
ศูนย์การค้ าที่เปิ ดดาเนินการอยู่ ได้ แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายและเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคในปั จจุบนั รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว
นอกจากนี ้ จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทาให้ เกิดโอกาสในการร่ วมทุน และเข้ าซื ้อกิจการที่มีศกั ยภาพเพื่อ
เป็ น ช่องทางในการเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทฯ โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีการเข้ าซื ้อกิจการที่สาคัญคือ การซื ้อหุ้น
GLAND หรื อ บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ โครงการที่อยู่อาศัย
และโครงการเชิงพาณิชย์ และเป็ นเจ้ าของที่ดินที่มีศกั ยภาพ หลายแห่งสามารถนามาพัฒนาโครงการ สร้ างการเติบโต
ให้ บริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
1.2
ความเสี่ยงจากภาวะการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้ าปลีกยังคงมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากอุปทานที่เพิ่มขึ ้น โดยมีการ
เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ และปริ มณฑลรวมถึงจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อเขต
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เศรษฐกิจที่สาคัญและโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การใน 2-3 ปี ข้างหน้ า ในขณะที่
พฤติกรรมผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่เปลีย่ นไปเลือกใช้ บริ การในช่องทางที่หลากหลายและตอบสนองไลฟ์ สไตล์มากขึ ้น เช่น
การซื ้อสินค้ าและสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เป็ นต้ น
ในการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทฯ จะสารวจตลาด วิเคราะห์ค่แู ข่ง และศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการลงทุนอย่างถี่ถ้วนและได้ กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้ เป็ นศูนย์กลางการใช้ ชีวิต (Center of Life) ที่
มีรูปแบบของศูนย์การค้ า พื ้นที่การใช้ งานรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้ างบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อไลฟ์
สไตล์ของลูกค้ าแต่ละกลุม่ การวางองค์ประกอบของร้ านค้ า และบริ การที่เหมาะสม ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ความต้ องการของคนที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน (Community) รวมทังการใช้
้
Digital Platform และระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสือ่ สารและให้ บริ การกับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การศูนย์การค้ าเพื่อเพิ่มความ
ทันสมัยและสร้ างประสบการณ์ที่น่าประทับใจรวมถึงทาให้ การบริ หารศูนย์การค้ าดาเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ ้น
1.3
ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ
ความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งต้ องใช้ งบลงทุนสูงโดยมีปัจจัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานคือ การ
สรรหาที่ดินการวางแผนและออกแบบโครงการ และการหาร้ านค้ าผู้เช่าในศูนย์การค้ าและลูกค้ าโครงการที่พกั อาศัย
การสรรหาที่ดินในปั จจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้ างสูงจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์หลายกลุม่ โดยเฉพาะใน
ทาเลที่มีศกั ยภาพ บริ ษัทฯ จะคัดเลือกทาเลที่มีศกั ยภาพในพัฒนาโครงการในอนาคตและดาเนินการซื ้อที่ดินไว้ ลว่ งหน้ า
รวมทังจั
้ ดหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถซื ้อที่ดินในราคาที่เหมาะสมและสามารถรองรับการขยายโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ซึง่ ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า สานักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย
ในอนาคตได้ อีกด้ วย
ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริ ษัทฯ จะศึกษาและสารวจข้ อมูลอย่างถี่ถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายคู่แข่งทางตรงและทางอ้ อม และรวมถึงข้ อมูลการตลาดอื่น ๆ ที่สาคัญ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางการตลาด
(Market Positioning) และกลยุทธ์ ที่จะชนะคู่แข่ง (Winning Strategy) ของโครงการ แล้ วนามาวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ และความคุ้มค่าในการลงทุน ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทงระดั
ั ้ บจัดการและระดับบริ หารพิจารณา
อนุมตั ิแล้ วจึงนาข้ อมูลมาออกแบบและพัฒนาโครงการต่อไป
สาหรับบริ ษัทฯ มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าใหม่ที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
บริ หารความเสีย่ งที่สา คัญ ได้ แก่ 1) การขยายฐานร้ านค้ าผู้เช่ารายใหม่และให้ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เช่า
ในปั จจุบนั โดยได้ ให้ ความสาคัญกับร้ านค้ าผู้เช่าในฐานะที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตด้ วยกันอย่างยัง่ ยืน ซึ่ง
ทีมงานขายและทีมงานร้ านค้ าสัมพันธ์ จะทาหน้ าที่ดูแลและติดตามผลดาเนินงานของร้ านค้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อ
วางแผนร่ วมกัน ให้ คาปรึ กษาและให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของร้ านค้ าในด้ านต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม และ
สัมมนาเพื่อให้ มมุ มองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการดาเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายร่วมกันกับพันธมิตรต่าง ๆ
เช่น บัตรเครดิต และบัตร The 1 เป็ นต้ นรวมทังรั
้ บฟั งปั ญหา/ข้ อเสนอแนะ เพื่อนามาใช้ ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการ
ให้ บริ การแก่ร้านค้ าต่อไป 2) เมื่อศูนย์การค้ าเปิ ดให้ บริ การ มีการติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์การค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ปริ มาณลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ อัตราการให้ เช่าพื ้นที่ อัตราผลตอบแทนของโครงการเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลของการพัฒนาศูนย์การค้ าใหม่ หากศูนย์การค้ าใดมีผลการดาเนินงานไม่บรรลุตาม
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เป้าหมาย ทีมบริ หารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด จะดาเนินการวิเคราะห์และนาเสนอมาตรการแก้ ไขที่
เหมาะสมต่อไป
สาหรับความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัย จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่พกั อาศัยที่เกิดภาวะ
อุปทานล้ นตลาดในบางพื ้นที่ ประกอบกับการระมัดระวังการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคและการขาดมาตรการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ทาให้ สถานการณ์ของตลาดที่พกั อาศัยอยู่ในภาวะชะลอตัว ในการลงทุนโครงการที่พกั อาศัย บริ ษัทฯ จึงได้ ให้
ความสาคัญกับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ตังแต่
้ การสารวจตลาด วิจัยลูกค้ าและคู่แข่ง การ
ออกแบบโครงการ การบริ หารการก่อสร้ าง การขาย คุณภาพการก่อสร้ าง และการบริ การหลังการขาย และติดตาม
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ยอดจองซื ้อ ประวัติการชาระเงินของลูกค้ า การอนุมตั ิสินเชื่อของลูกค้ า และจานวน Waiting List ที่
สนใจโครงการ เป็ นต้ น โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายในปี 2559 ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง ได้ ดาเนินการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและมียอดการโอนตามที่คาดการณ์ ไว้ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายในปี 2560 ที่
นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่โครงการ 2 ซึง่ เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณศูนย์การค้ าประสบความสาเร็ จอย่าง
สูง โดยมียอดจองซื ้อร้ อยละ 100 ทัง้ 3 โครงการ และสาหรับปี 2561 บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาโครงการเพิ่ม 2 โครงการ โดย
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ บริ เวณถนนพหลโยธิน 34 และโครงการบ้ านเดี่ยว บริ เวณถนนบรมราชชนนี
ได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าเช่นกัน
1.4
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและ
กระจายความเสี่ยงในเชิงภูมิศาสตร์ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการแห่งแรกในประเทศมาเลเซียและศึกษา
ความเป็ นไปได้ สาหรับการลงทุนในประเทศที่มีศกั ยภาพอื่น ๆ ในกลุม่ CLMV อาทิ เวียดนาม เป็ นต้ นเพื่อรองรับกลยุทธ์
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาวิจยั ในแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น ลูกค้ า คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดล้ อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ควบคู่กบั การใช้ องค์ความรู้ และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์จากบริ ษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อนามาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และผลตอบแทนจากการลงทุน และนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริ ษัทฯ ใช้ แนวทางการหาพันธมิตรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ด้านการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศนัน้ ๆ มาร่ วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กนั และกัน เช่น โครงการ
Central I-City ประเทศมาเลเซียนัน้ เป็ นการร่วมลงทุนระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ I–Berhad ซึ่งเป็ นบริ ษัทด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย โดยจัดตังกิ
้ จการร่ วมค้ าเพื่อลงทุน
พัฒนาศูนย์การค้ า ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการใช้ พื ้นที่แบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทงส
ั ้ านักงาน โรงแรม และที่
อยูอ่ าศัยในโครงการ
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศเป็ นการดาเนินธุรกิจในขอบเขตใหม่ บริ ษัทฯ จึงดาเนินการอย่างระมัดระวัง
มีการปรับโครงสร้ างองค์กรเพื่อกาหนดหน่วยงานที่ ดแู ลและติดตามความคืบหน้ าการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถวางแผนรองรับความเสีย่ งและแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
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2. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
2.1

ความเสี่ยงด้ านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากการเปลี่ยนแปลงทังจากปั
้
จจัยภายนอกและกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ทา ให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ ได้ แก่
 กลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ที่มงุ่ เติบโตทังจากการปรั
้
บเปลี่ยนรู ปแบบการทาธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสจากธุรกิจ
ใหม่เช่น การลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุน การลงทุนในรูปแบบเข้ าซื ้อกิจการ การลงทุนในต่างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่ง การปรั บ ตัว ของบริ ษั ทฯ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ย นแปลงดัง กล่า วเป็ น ปั จ จัย สาคัญต่อ การประสบ
ความสาเร็ จของโครงการและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ เช่น
การปรับเปลี่ยนนโยบาย การปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หาร การทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ หลากหลายรองรับการเติบโต เป็ นต้ น
 ความเสี่ยงด้ านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมาก ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องปรับตัวในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางตรงและทางอ้ อม และสามารถคว้ าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยนา
เทคโนโลยีใหม่ (เช่น Big Data Analysis, AI Technology, Internet of Thing, Augmented Reality เป็ นต้ น)
มาพัฒนาเครื่ องมือในการให้ บริ การและปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและคูค่ ้ าให้ ดียิ่งขึ ้น
รวมทังพั
้ ฒนาความรู้ความสามารถและการปรับตัวของพนักงานให้ พร้ อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ น
กลยุทธ์หลักในปี 2561 และดาเนินการต่อเนื่องในปี ถดั ไป
2.2

ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ โดยบริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์
ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ เพียงพอและมีศกั ยภาพที่จะรองรับการขยายงาน รวมทังมี
้ ความสุขในการ
ทางานและพร้ อมทุม่ เทและสร้ างสรรค์ผลงานที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งปั จจุบนั ตลาดแรงงานคุณภาพมีการ
แข่งขันสูง ทาให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นความเสี่ยงที่สาคัญ โดยบริ ษัท
ฯ มีมาตรการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ได้ แก่
 การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากช่องทางต่าง ๆ ทังภายในบริ
้
ษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การ
โอนย้ ายไปปฏิบตั ิงานในสาขาภูมิลาเนาเดิม และการปรับเลื่อนตาแหน่งเป็ นต้ น และภายนอกบริ ษัทฯ เช่น
Social Media, Website,มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็ นต้ น
 การกาหนดตาแหน่งงานสาคัญ (Key Position) ของฝ่ ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับผู้สืบทอด
ตาแหน่ง(Successor) ซึ่งจะทาให้ ฝ่ายงานนันสามารถด
้
าเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง เมื่อตาแหน่งงานสาคัญ
เกิดว่างขึ ้น ไม่วา่ จะจากการเกษี ยณอายุ หรื อจากการลาออกของพนักงานในตาแหน่งนัน้
 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริ ษัทฯ มีวิธีการพัฒนาความสามารถอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
ที่เหมาะสม รวมทังมี
้ การประสานพลัง (Synergy) กับกลุม่ เซ็นทรัลในการพัฒนาบุคลากรมากขึ ้น เช่น การ
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พัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกันการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในเครื ออย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นต้ น
 มาตรการเพื่อรักษาบุคลากรของบริ ษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีอย่างต่อเนื่ องระหว่าง
พนักงานกับบริ ษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding สาหรับพนักงานเข้ าใหม่กิจกรรม New Year Greeting
กิจกรรม CommunicationDay กิจกรรม CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรมSport Day รวมถึงใน
ทุกปี จะมีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (Power of Voice) เพื่อนาผลการสารวจและ
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้ อมการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งการเสริ มสร้ างความ
ผูกผันและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน เป็ นหนึง่ ในพันธกิจด้ านความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
2.3

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้ านไซเบอร(Cyber Security Risk)
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ เนื่องจากปั จจุบนั มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทลั มากขึ ้น
ทาให้ เกิดความเสีย่ งถูกโจรกรรมข้ อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานหรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงนี ้ในหลายด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านความ
ปลอดภัยของระบบ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาและปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ Hardware, Software และระบบเครื อข่าย
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุ งระบบความปลอดภัยให้ ทนั สมัย เพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีในรู ปแบบใหม่ 2) ด้ าน
บุคลากร บริ ษัทฯ มีการให้ ความรู้ และสร้ างความตระหนักด้ านความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการสื่อสารด้ วย
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การให้ ความรู้ ผ่านอีเมล และNewsletter รวมทังการจั
้
ดอบรมเกี่ยวกับเรื่ อง Cyber Risk โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3) ด้ านการรับมือเมื่อเกิดเหตุบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BusinessContinuity Plan - BCP) และแผนกู้คืนข้ อมูลเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (Disaster Recovery) ให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ ในปั จจุบนั และได้ มีการซ้ อมแผน BCP ประจาปี นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังจัดซื ้อ
ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) สาหรับการถ่ายโอนความเสีย่ งและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นหากเกิดเหตุ
3. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได้ มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ซึ่งความ
เสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่
3.1
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ทังในการพั
้
ฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าให้ อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม โดยนาระบบการบริ หารมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เคร่งครัดต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายในปั จจุ บนั รวมถึงเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
กฎหมายที่จะนามาบังคับใช้ ในอนาคต และได้ วา่ จ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดาเนินการสอบทานและให้ คาแนะนา เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3.2
ความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
เนื่องจากบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืน จึงให้ ความสาคัญกับเรื่ องบรรษั ทภิบาลที่ดีและ
กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้ อมกาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่
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ชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruptionหรื อ CAC) และได้ การรับรองเป็ น
บริ ษัทที่มีการกาหนดนโยบายแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการทุจริ ตครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด รวมถึงมีการจัดทา
และสื่อสารจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้ กับผู้ขายและผู้รับจ้ างช่วงเพื่อเน้ นย ้าถึงจุดยืนของบริ ษัทฯ
(รายละเอียดนาเสนอในส่วนการบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน)
ด้ านการป้องปรามและบริ หารความเสี่ยงจากการทุจริ ต บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการในการควบคุมและ
ติดตามกระบวนการทางานที่สาคัญที่อาจเกิดการทุจริ ตได้ โดยมีทีมงานฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ประเมินความเสี่ยง
และสุม่ ตรวจสอบ เพื่อสอบยันความถูกต้ องของการปฏิบตั ิงานให้ มีความสุจริ ต โปร่งใส และป้องปรามการปฏิบตั ิงานที่
อาจเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต พร้ อมทังเปิ
้ ดช่องทางการสือ่ สารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสและข้ อเสนอแนะหรื อ
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต (whistleblower) ได้ โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ และจะ
มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาและสอบสวนเรื่ องราวร้ องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็ นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจในกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องในทุกภาคส่วน
4. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทังจากธุ
้
รกิจศูนย์การค้ า ธุรกิจที่พกั อาศัย และธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้ าง
โอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ซึง่ การจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวมีความเสีย่ งด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
4.1

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
บริ ษัทฯ มีการดาเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังในการใช้ เงินทุน โดยมีการวิเคราะห์การลงทุนโดย
ละเอียดรอบด้ านในทุก ๆ โครงการ เพื่อคัดเลือกและนาเสนอโครงการที่มีศกั ยภาพเข้ าสูก่ ารพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้ ดาเนินการ ในขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุน บริ ษัทฯ
มีการจัดโครงสร้ างเงินทุนที่พยายามคงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนในระดับที่ยอมรับได้ คือไม่เกิน 1 เท่า
ร่ วมกับใช้ เครื่ องมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม เช่น การใช้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT:
Real Estate Investment Trust) เป็ นต้ น มาเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกสาหรับบริ ษัทฯ
เมื่อเปิ ดโครงการแล้ ว บริ ษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับกลยุทธ์
ให้ เหมาะสมที่จะทาให้ บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมาย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความเสีย่ งทางด้ านการเงิน และยังคง
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กบั การจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ อย่าง
เพียงพอ ด้ วยต้ นทุนทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
4.2

ความเสี่ยงด้ านการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้เช่ าพืน้ ที่ (Credit Risk)
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้เช่าพื ้นที่ ได้ แก่ 1) การเรี ยกเก็บเงิน
มัดจาค่าเช่าพื ้นที่จากผู้เช่าไว้ ลว่ งหน้ า 2) การระงับสัญญาเช่าสาหรับผู้เช่าพื ้นที่ที่ค้างชาระค่าเช่าเป็ นเวลานาน พร้ อม
ทังเร่
้ งประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ ปัญหาร่ วมกัน กับผู้เช่าพื ้นที่ 3) นโยบายการติดตามหนี ้สินอย่างใกล้ ชิด ทาให้
สามารถเก็บหนี ้ส่วนใหญ่ตามกาหนดชาระ ทังนี
้ ้ หากมีการผิดนัดชาระหนี ้เกิดขึ ้น จะมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ไขปั ญหาการผิดนัดชาระหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk)
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้ เสียหลายกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าที่มาจับจ่ายสินค้ าและ
บริ การ กลุม่ ร้ านค้ าผู้เช่าพื ้นที่ กลุม่ ชุมชนรอบศูนย์การค้ า ซึ่งผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ต่างมีความคาดหวังอย่างสูงต่อประเด็น
เรื่ องความปลอดภัยที่จะได้ รับจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงตระหนักและใส่ใจต่อการบริ หารความ
ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ ได้ แก่
5.1

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ภยั พิบัติทางธรรมชาติ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน ส่งผลให้ สภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
ทา ให้ ในหลายพื ้นที่ของประเทศไทยเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น พายุฝนน ้าท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้ น ซึ่งหลายครัง้
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และกระทบต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในทุกศูนย์การค้ าเพราะแต่ละพื ้นที่
จะเผชิญความเสีย่ งที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะมีความเสีย่ งเรื่ องพายุฤดูร้อนลูกเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาค
อื่น ขณะที่ภาคใต้ จะมีความเสี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็ นต้ น พร้ อมทังได้
้ กาหนดมาตรการที่สอดคล้ องเพื่อ
บรรเทาความเสีย่ งนี ้ ได้ แก่ การกาหนดให้ ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสม่าเสมอการเตรี ยมความ
พร้ อมและเครื่ องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น เช่น ขุดลอกทางระบายน ้าและเพิ่มจานวนเครื่ องปั๊ มน ้า
ในศูนย์การค้ าที่อยู่ในพื ้นที่เสี่ยงจากน ้าท่วมการเตรี ยมหาแหล่งน ้าสารองไว้ ลว่ งหน้ าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภัย
แล้ ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านโครงสร้ างอาคารประเมิ นผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้ อมให้ คาแนะนาเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตรวมทังมี
้ การทบทวนและจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต (Crisis Management) ให้
ครอบคลุมเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ ้น พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการซ้ อมแผนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ บคุ ลากรสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident Case) ด้ านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและผลของ
การแก้ ไขสถานการณ์ เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ และหามาตรการรองรับรวมทังพั
้ ฒนาการจัดการให้ มีประสิทธิภาพ
โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งรับทราบและสัง่ การอย่างเป็ นระบบ
5.2

ความเสี่ยงจากการก่ อความไม่ สงบ

ปั จจุบนั เหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรื อภัยจากการก่อการร้ ายนัน้ เป็ นประเด็นความเสี่ยงในระดับสากลที่
นานาประเทศล้ วนต้ องเผชิญไม่วา่ ประเทศนันจะตั
้ งอยู
้ ใ่ นภูมิภาคใดในโลก บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงนี ้
และมีมาตรการเพื่อจัดการความเสีย่ งดังนี ้
1) การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและรวดเร็ ว สาหรับการประเมินสถานการณ์และสือ่ สารกับผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ Color-Code
Conditionซึ่งปรับเปลี่ยนตามระดับความรุ นแรงของสถานการณ์ ในขณะนัน้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถ
เตรี ยมความพร้ อมและจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบตั ิที่ได้ วางไว้
2) การฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้ องให้ มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ เหตุความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ พร้ อมกับการฝึ กซ้ อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่าเสมอ
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3) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยที่ทนั สมัยและมีจานวนที่เพียงพอ เช่น เครื่ องตรวจจับโลหะ
แบบเดินผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และกล้ อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตุความไม่
สงบ รวมทังสามารถใช้
้
รับรู้เหตุการณ์โดยละเอียดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ ้น
5.3

ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงักจากภาวะวิกฤตต่ าง ๆ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
บริ ษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับที่จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการนี ้จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้ มีการจัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดาเนินการซ้ อมแผน และ
นามาปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี
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ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนรวม 124,143 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทของทรัพย์ สนิ
ปี 2561
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
108,412
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1,646
สิทธิการเช่า
14,085
รวม
124,143
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีทรั พ ย์ สินที่ใ ช้ สาหรั บพัฒนาโครงการที่ พักอาศัยในรู ปแบบคอนโดมิเนีย ม คือ โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาของโครงการที่อยู่อาศัย โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,787
ล้ านบาท
ลักษณะกรรมสิทธิ์ และภาระผูกพันของทรัพย์สนิ แยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ดังนี ้

4-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ตารางทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
โครงการ
ที่มาแห่ งสิทธิ
โครงการที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
ที่ดินและอาคาร : สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จะต้ องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้ สทิ ธิเช่าช่วง และจ่ายค่า
เช่าสาหรับการเช่าช่วงทรัพย์สนิ รายปี และค่าเช่าครุภณ
ั ฑ์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ได้ จ่ายชาระค่าเช่าล่วงหน้ า ให้ กบั บจ.ห้ างเซ็นทรัลดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ที่ดิน : สิทธิการเช่า
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

 บมจ.เซ็ นทรั ลพัฒนา ให้ เช่ า/เช่าช่ วงทรั พ ย์ สิน บางส่ว นของโครงการเซ็ นทรั ลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า กับ กองทุน CPNRF เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ในปี 2558 ทัง้ สองฝ่ ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสัญญาหลักออกไปอีกเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าที่ต้องจ่ายชาระค่าเช่าช่วงที่ดินเป็ นรายเดือน โดยชาระล่วงหน้ า
เป็ นรายงวด ให้ กบั บจ.เซ็นทรัลพัทยา

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

เซ็นทรัล มารี นา
(เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : สิทธิการเช่า

 บมจ.เซ็นทรั ลพัฒนา ให้ เช่า/เช่าช่วง ทรั พย์ สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต กับ กองทุน CPNREIT เป็ นระยะเวลา 30 ปื สิ ้นสุดวันที่ 22 เม.ย.
2587
 ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ได้ ถกู นาไปค ้าประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท เจ้ าหนี ้ของ
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไม่เกินมูลหนี ท้ ี่เหลืออยู่ ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
107 ล้ านบาท
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โครงการ
ที่มาแห่ งสิทธิ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

ภาระผูกพัน
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ทาสัญญาให้ เช่าที่ดิน อาคาร และพื ้นที่ภายในอาคาร
บางส่วน แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ CPNREIT เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุด วันที่ 15
สิงหาคม 2578 (โดยทาง CPNREIT มีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30 ปี )

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที่ดิน : สิทธิการเช่า
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

 บจ.เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา พระราม 2 มี ห น้ าที่ ต้ องจ่ า ยช าระค่ า เช่ า ที่ ดิ น ให้ กั บ กลุ่ ม
บุคคลภายนอกเป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ทาสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิ ้นสุดปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน)
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ทาสัญญาแบ่งให้ เช่าช่วงที่ดิน 3 ฉบับ รวม 53 ไร่ 2 งาน
38.4 ตารางวา และสัญ ญาเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารจอดรถ แก่ ก องทุน
CPNREIT เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568

เซ็นทรัลเวิลด์

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : สิทธิการเช่า

อาคารสานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
(ส่วนที่ไม่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNCG)

อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 กองทุน รวมธุ ร กิ จ ไทย 4 มี ห น้ าที่ ต้ อ งจ่ า ยช าระค่าเช่ า ที่ ดิ น ต่อ สานัก งานทรั พ ย์ สิน
ส่วนพระมหากษัตริ ย์เป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ ทาสัญญาให้ เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะ
ได้ รับค่าเช่าเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2583
 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ ทาสัญญาให้ เช่าช่วงอาคารสานักงาน แก่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
โดยจะได้ รับค่าเช่าเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2583
 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ ทาสัญญาให้ เช่าช่วงอาคารสานักงาน และที่ดินแก่กองทุน
CPNCG เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575
 บจ.เซ็ นทรั ลพัฒนา รั ตนาธิ เบศร์ มี หน้ าที่ ต้องจ่ายช าระค่าเช่ าที่ ดิน (บางส่วน) ให้ กับ
นิติบคุ คลอื่นเป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่ งสิทธิ
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
 ไม่มี
 บริ ษัท มีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าทีด่ ิน(บางส่วน)ให้ กบั กลุม่ บุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบ
อายุสญ
ั ญา
 ไม่มี
 บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าทีด่ ินให้ กบั บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ
บุคคลภายนอก จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าที่ดินให้ กบั นิติบคุ คลอื่นเป็ นราย
เดือนตังแต่
้ เริ่ มระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 ไม่มี
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์ มีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าทีด่ ิน(บางส่วน)ให้ กบั กลุม่
บุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่ งสิทธิ
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าทีด่ ินให้ แก่ กลุม่ บุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องชาระค่าเช่าที่ดิน(บางส่วน) ให้ กบั กลุม่ บุคคลธรรมดา
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 ไม่มี

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : สิทธิการเช่า

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์

ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องชาระค่าเช่าที่ดินและอาคาร ให้ แก่ บริ ษัท สรรพสินค้ า
เซ็นทรัล จากัด (“CDS”) (นิติบคุ คล ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN เนื่องจากกลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของ CPN และ CDS คือกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องชาระค่าเช่าที่ดิน ให้ แก่ บริ ษัท แวนเทจ กราวด์ จากัด
(นิติบคุ คล ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN เนื่องจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอานาจ
ควบคุมของ CPN และ Vantage คือกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์)
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องชาระค่าเช่าที่ดินให้ แก่ กลุม่ นิตบิ คุ คล จนกว่าจะครบ
อายุสญ
ั ญา
 ไม่มี

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่ งสิทธิ
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
 ไม่มี
 ไม่มี
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องชาระค่าเช่าที่ดินให้ แก่ กลุม่ บุคคลธรรมดา และ
นิติบคุ คล จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

โครงการที่พักอาศัย
โครงการ
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น
เอสเซ็นท์ ระยอง
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา
ฟี ล พหล 34
นิยาม บรมราชชนนี
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี

ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :
ที่ดิน :

ที่มาแห่ งสิทธิ
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

โครงการในอนาคต
โครงการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้
เซ็นทรัล วิลเลจ
เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา

ที่มาแห่ งสิทธิ
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาเช่ าที่ดนิ ระยะยาว (โครงการที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว)
โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ (บางส่วน)

คู่สัญญา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผู้ให้ เช่า: บจ.ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: บจ.ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
ผู้ให้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้เช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
ผู้ให้ เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒ
ั นา
ผู้เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: นิติบคุ คลอื่น
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
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เจ้ าของกรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ
กลุม่ บุคคลธรรมดา
บจ.ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์
(กลุม่ เซ็นทรัล)
บจ.ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์
(กลุม่ เซ็นทรัล)
บุคคลธรรมดา

ปี ที่ครบกาหนด
2598
2603
2566
2570
2570

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

2570

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2571

นิติบคุ คลอื่น

2577
2580

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการ
เซ็นทรัลมารี นา
(เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
เซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน)
เซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน)

เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา
ผู้ให้ เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลพัทยา
ผู้เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผู้เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พัทยา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผู้เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พัทยา
ผู้ให้ เช่า: สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
ผู้เช่า: กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
ผู้ให้ เช่า: นิติบคุ คลอื่น
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล
ผู้เช่า: บจเซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ให้ เช่า: บริ ษัท แวนเทจ กราวด์ จากัด (“Vantage”)
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
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เจ้ าของกรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ
นิติบคุ คลอื่น

ปี ที่ครบกาหนด
2578

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

2581

กลุม่ บุคคลธรรมดา

2581

สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์

2583

นิติบคุ คลอื่น

2583

กลุม่ บุคคลธรรมดา

2584

กลุม่ บุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล

2586

นิติบคุ คล ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN เนื่องจากกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอานาจควบคุมของ CPN และ
Vantage คือ กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์
กลุม่ บุคคลธรรมดา

2586

2587

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
เซ็นทรัลภูเก็ต

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของกรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ

คู่สัญญา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ นิติบคุ คล
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด (“CDS”)
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดา
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้ เช่า: กลุม่ บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล
ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

กลุม่ นิติบคุ คล
นิติบคุ คล ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN เนื่องจากกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอานาจควบคุมของ CPN และ CDS
คือกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์
กลุม่ บุคคลธรรมดา
กลุม่ บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล
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ปี ที่ครบกาหนด
2587
2588
2599

2587
2599

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
คดีความที่มีสาระสาคัญกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) และความคืบหน้ าของคดีมดี งั นี ้
บริ ษัท เบย์วอเตอร์ จากัด (กิจการร่วมค้ า)

(1) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษัท เบย์วอเตอร์ จากัด(กิจการร่ วมค้ า) ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการบางกอกโดม
ในราคา 7,350 ล้ านบาท จากการเป็ นผู้ชนะในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของลูกหนี ้ในคดีล้มละลายโดยเจ้ า
พนักงานพิทักษ์ ทรั พย์ อย่างไรก็ ตาม ลูกหนี ้ในคดีล้มละลาย(ลูกหนี)้ ได้ ขอให้ ศาลพิจารณาเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ดังกล่าวจานวนรวม 3 คดี โดยศาลฎีกาได้ มีคาสัง่ ให้ ยกคาร้ องของลูกหนี ้ฯ จานวน 2 คดี แล้ ว ณ
ปั จจุบนั ยังเหลือคดีความที่ลกู หนี ้ฯ และเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันของลูกหนี ้ฯ อีก 2 ราย (เจ้ าหนี ้ฯ) ได้ ยื่นคาร้ องขอให้ ศาล
ล้ มละลายกลาง (ศาลฯ) มีคาสัง่ เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินส่วนที่กิจการร่ วมค้ าเป็ นผู้ชนะในการประมูล
และยื่นคาร้ องขอให้ ศาลฯ งดการบังคับคดีไว้ ระหว่างการพิจารณาคาร้ องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอ้ างเหตุวา่ เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ขายให้ กิจการร่วมค้ าในราคาที่ ต่ากว่าราคาตลาดมาก ซึง่ ศาลฯ ได้ มี
คาสัง่ ให้ จาหน่ายคาร้ องดังกล่าวไว้ ชวั่ คราวเพื่อรอผลการพิจารณาของศาลฎีกาในคดีที่เกี่ยวข้ องอื่นก่อน โดยศาลฎีกา
ได้ พิจารณาคดีความอื่นเสร็ จสิ ้นแล้ ว คดีนีจ้ ึงกลับมาในการพิจารณาของศาลฯ อีกครัง้ หนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2561 ศาลฯ ได้ มีคาสัง่ ยกคาร้ องของผู้ร้องทัง้ 3 ราย ในคดีดงั กล่าวแล้ ว
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ร้องที่ 1 ได้ ยื่นอุทธรณ์คดั ค้ านคาสัง่ ศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ ให้ สง่ สานวนให้ ศาลอุทธรณ์
แผนกคดีชานัญพิเศษพิจารณาต่อไป ส่วนผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 ศาลล้ มละลายกลางอนุญาตให้ ขยายเวลาอุทธรณ์
ออกไปถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคาร้ องขอถอนอุทธรณ์ ส่วนผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 ยื่นคาร้ องขอสละสิทธิยื่นอุทธรณ์
คดีนี ้จึงเป็ นอันถึงที่สดุ แล้ ว

(2) ในระหว่างปี 2560 กิจการร่ วมค้ าถูกฟ้องร้ องในคดีแพ่งจากกลุ่มบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอให้ กิจการร่ วมค้ าจด
ทะเบียนให้ ใช้ ทางเข้ าออกเป็ นภาระจายอม หรื อขอให้ ศาลแพ่งพิพากษาให้ ทางพิพาทเป็ นทางสาธารณะ ซึ่งในเดือน
เมษายน 2561 ศาลแพ่งได้ มีคาพิพากษาให้ ยกฟ้องของกลุม่ บุคคลธรรมดาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคล
ธรรมดาดังกล่าวได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์ ได้ มีคาพิพากษายืน (ยกฟ้อง) ตามคาพิพากษาศาลชันต้
้ น แต่อย่างไรก็
ตามกลุม่ บุคคลธรรมดายังมีสทิ ธิยื่นฎีกาคัดค้ านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาต่อไป
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ ของบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท
ปี ที่ก่อตัง้
ประเภทธุรกิจ

ข้ อมูลหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
สอบถามข้ อมูล :

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 10, 30-34 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+66 (0) 2667 5555
+66 (0) 2264 5593
www.cpn.co.th
0107537002443
ปี 2523
พัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ า เช่น อาคารสานักงาน
โรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์ อาหาร รวมถึงการลงทุนในกองทุน รวมสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(CPNREIT) และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ
หุ้นสามัญของ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนและทาการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2538 โดยใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN”
2,244,000,000 บาท
2,244,000,000 บาท (ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1665, 1684, 1685, 1686 และ 1687
อีเมล : co.secretary@cpn.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์:
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632 และ 1689
อีเมล : ir@cpn.co.th

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2009 9999
โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้ CPN19NA
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2626 7503 โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542
หุ้นกู้ CPN21OA
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2256 2323-8 โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406
หุ้นกู้ CPN221A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA, CPN22DA, CPN218A และ CPN258A
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582 โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298
ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
หุ้นกู้ CPN218A และ CPN258A
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582 โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2677 2000 โทรสาร : + 66 (0) 2677 2222
บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์ กรและตราสารหนี ้
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
ชัน้ 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2231 3011 โทรสาร: + 66 (0) 2231 3012
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

สรุ ปข้ อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือร้ อยละ 10 ขึน้ ไป
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

หมายเหตุ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จากัด และบริ ษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้ างเงินทุนที่สาคัญดังต่อไปนี ้

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ราคาหุ้น

2,244,000,000
2,244,000,000
4,488,000,000
0.50
74.75

บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท

หุ้นกู้ไม่ มีประกันและไม่ ด้อยสิทธิ 1

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ถวั เฉลี่ยร้ อยละ 3.14 ต่อปี
2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยใด ๆ นับแต่วนั ที่ห้ นุ กู้ครบกาหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

7-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

การดารงสถานะทางการเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ
1. จานวนรวมของหนี ้สินต่อจานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. จานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
3. จานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืม
ที่ไม่มีหลักประกัน

7.2

การดารงอัตราส่ วน ข้ อมูล ณ 31 ธ.ค. 2561
ไม่เกิน 2.50 เท่า
1.18 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.41 เท่า
0.37 เท่า

ไม่ต่ากว่า 1.50 เท่า

4.72 เท่า

ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ผู้ถือหุ้นในประเทศ
- นิติบคุ คล
- บุคคลธรรมดา
รวม
ผู้ถือหุ้นต่ างประเทศ
- นิติบคุ คล
- บุคคลธรรมดา
รวม

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

4,488,000,000

100.00

1,936,911,773
1,338,136,870
3,275,048,643

43.16
29.81
72.97

1,185,268,157
27,683,200
1,212,951,357

26.41
0.62
27.03

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้ *
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จากัด **

2

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1,176,343,960

26.21

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

264,065,216

5.88

3

STATE STREET EUROPE LIMITED ***

152,701,205

3.40

4

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ***

146,230,181

3.26

5

BBHISL NOMINEES LIMITED ***

97,969,000

2.18

6

สานักงานประกันสังคม

94,107,500

2.10

7

BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ***

79,490,020

1.77

8

CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ***

77,206,560

1.72

9

UBS AG SINGAPORE BRANCH ***

65,893,600

1.47

10

BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ***

57,850,648

1.29

2,211,857,890

49.28

รวม

หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
** เป็ นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวฒ
ั น์
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพล
ต่อการกาหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ โี ดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่ าง
มีนัยสาคัญ
บริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ รวมถือหุ้นประมาณร้ อยละ 53 เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่
โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากมีผ้ แู ทนเข้ าร่วมเป็ น
คณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ท่าน จากจานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 11 ท่าน
ข้ อจากัดการถือครองหลักทรัพย์ ของบุคคลต่ างด้ าว
บริ ษัทฯ มีข้อจากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้ าว (Foreign Limit) ไว้ ร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีบคุ คลต่างด้ าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ร้ อยละ 27.03 ของทุนชาระแล้ ว
7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของงบ
การเงินรวมหากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด ทังนี
้ ้ จานวนเงินปั นผลจ่ายจะต้ องไม่เกินกว่ากาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเมื่อบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ
เพียงพอโดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ จานวนเงินปั น
ผลจ่ายจะต้ องไม่เกินกว่ากาไรสะสมของงบการเงินบริ ษัทย่อย
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ตาแหน่ ง

ทางตรง

ทางอ้ อม 1

รวม

3,312,800
-

22,293,200
-

25,606,000
-

1
2

นายสุทธิ ชยั
นายไพฑูรย์

จิราธิ วัฒน์
ทวีผล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

3

นายการุ ณ

กิ ตติสถาพร

กรรมการอิสระ

-

-

4

นางโชติกา

สวนานนท์

กรรมการอิสระ

-

5

นายวีรวัฒน์

ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ

-

6

จิราธิ วัฒน์

กรรมการ

22,645,900

-

7

นายสุทธิ เกี ยรติ
นายสุทธิ ศกั ดิ์

จิราธิ วัฒน์

กรรมการ

28,346,400

8

นายสุทธิ ธรรม

จิราธิ วัฒน์

กรรมการ

26,764,600

9

นายกอบชัย

จิราธิ วัฒน์

กรรมการ

27,105,400

10 นายปริ ญญ์

จิราธิ วัฒน์

กรรมการ

42,145,895

11 นายปรี ชา

เอกคุณากูล

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

12 นางสาววัลยา

จิราธิ วัฒน์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

17,199,200

13 นายสุทธิ ภคั

จิราธิ วัฒน์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

25,589,600

14 นางสาวนภารั ตน์ ศรี วรรณวิทย์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความเสี่ยง

15 นายปกรณ์

พรรธนะแพทย์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานคอมเมอร์ เชียล

16 นายชนวัฒน์

เอื ้อวัฒนะสกุล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิ จและโครงการ

17 นางสุวดี

สิงห์งาม

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี และบริ หารสานักงาน

การเปลี่ยนแปลงจานวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2561

-

ทางตรง

ทางอ้ อม 1

รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31
รวม
ธันวาคม 2561
0.57
25,606,000
-

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทางตรง

ทางอ้ อม 1

3,312,800
-

22,293,200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,645,900

-

-

-

22,645,900

-

22,645,900

0.50

-

28,346,400

-

-

-

28,346,400

-

28,346,400

0.63

-

26,764,600

-

-

-

26,764,600

-

26,764,600

0.60

113,000

27,218,400

-

-

-

27,105,400

113,000

27,218,400

0.61

192,000

42,337,895

-

-

-

42,145,895

192,000

42,337,895

0.94

3,000

3,000

-

-

-

3,000

3,000

0.00

-

17,199,200

-

-

-

17,199,200

-

17,199,200

0.38

-

25,589,600

-

-

-

25,589,600

-

25,589,600

0.57

-

54,000

24,000

78,000

-

-

-

54,000

24,000

78,000

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,504,866

-

-

-

17,504,866

68,000

-

-

-

20,000

17,504,866
20,000

48,000

หมายเหตุ : 1. ถือหลักทรัพย์โดยคูส่ มรส และ/หรือ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
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48,000

17,504,866

0.39

68,000

0.00

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ

8. โครงสร้ างการจัดการ
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ

8.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างระดับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 11 คน ซึง่ เพียงพอต่อการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยมี
องค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ให้ ความเห็นด้ วยความเป็ นอิสระ และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
-

ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อให้ มีการ
แบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน

-

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 10 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 คน

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร.ศุภชัย
พานิชภักดิ์
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชยั
2. นายไพฑูรย์
3. นายการุณ
4. นางโชติกา
5. นายวีรวัฒน์
6. นายสุทธิเกียรติ
7. นายสุทธิศกั ดิ์
8. นายสุทธิธรรม
9. นายกอบชัย
10. นายปริ ญญ์
11. นายปรี ชา

จิราธิวฒ
ั น์ 1
ทวีผล
กิตติสถาพร
สวนานนท์
ชุติเชษฐพงศ์
จิราธิวฒ
ั น์
จิราธิวฒ
ั น์
จิราธิวฒ
ั น์
จิราธิวฒ
ั น์
จิราธิวฒ
ั น์
เอกคุณากูล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ:
1. กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
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กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ฯ คือ นายสุท ธิ ธ รรม จิ ร าธิ ว ัฒ น์ นายกอบชัย จิ ร าธิ ว ัฒ น์ นายปริ ญ ญ์
จิราธิวฒ
ั น์ นายปรี ชา เอกคุณากูล กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ หรื อ
กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต่าง ๆ หรื อการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดให้ กรรมการ
ผู้มีอานาจข้ างต้ นคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ข้ อบังคับบริ ษัทฯ หลักการกากับดูแลกิจการ และข้ อกาหนด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษัทฯ
3) กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรม มีความ
ซื่อสัตย์และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้ กบั การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างเต็มที่
4) กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ไม่เกิน
5 บริ ษัท
5) กรรมการต้ องไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้ เกิดการบัน่ ทอน
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อเอื ้อประโยชน์ให้ บคุ คลหรื อนิติบุคคลใดไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผู้อื่น
 วาระการดารงตาแหน่ ง
1) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก ครั ง้ ให้ ก รรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
2) กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั ้งนี ้ กรรมการที่
ครบกาหนดวาระ อาจได้ รับการพิจารณาเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปได้
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นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1) ตาย
2.2) ลาออก
2.3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกจากตาแหน่ง ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
2.5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
3) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งให้ ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัทฯ
4) กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกิ น 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้ โดยรวม
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งทุกวาระแล้ วต้ องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็ นอิสระในการให้ ความเห็นและปฏิบตั ิหน้ าที่
ในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ ตามที่
เห็นสมควร และในปี ที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการ
ดังกล่าวให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการกลั
้
บเข้ าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) บริ ห ารกิ จ การให้ เ ป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ที่ดีที่ สุด แก่ผ้ ูถื อ หุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึด ถื อ แนวปฏิบ ัติสาคัญ
4 ประการคือ
1.1) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.2) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability)
และมีจริ ยธรรม (Ethic)
1.3) การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.4) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะสัน้ และระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นเป้าหมายเพื่อความยัง่ ยืน ตลอดจนสอดคล้ องกับการ
สร้ างคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป็ น
ประจาทุกปี
3) พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ กาหนด รวมถึงระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการของบริ ษัทฯ
4) พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของ
บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมปลอดภัย
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5) กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทังคุ
้ ณสมบัติ
ที่หลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุ ดย่ อยอย่ างเหมาะสม โดยผ่ านการพิ จารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
6) พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างสม่าเสมอ
7) จัดให้ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นและข้ อมูลสาคัญ ต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้ อง
8) จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9) จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนอย่างมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
10) จัดให้ มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนให้ มีการสือ่ สารไปสูท่ กุ คนในบริ ษัทฯ ให้ ได้
รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
11) จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
12) จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรื อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรื อการกระทา ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการต้ องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
13) จัดให้ มีนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการ
บริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
14) จัดให้ มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ และกากับดูแลให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี
15) จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
16) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องกรรมการบริ ษั ท เป็ นประจ าทุ ก ปี รวมทัง้ ติ ด ตามผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
17) พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการหรื อกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
18) กากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ
ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการสือ่ สารทังภายในและภายนอกองค์
้
กรเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
19) กากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส
หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล
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20) กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (Availability)
รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
21) จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกด้ วยค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทฯ
23) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบหมาย
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1) กากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2) ดูแลให้ มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและการกากับดูแล
กิจการที่ดี
3) พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้ เรื่ อง
ที่สาคัญและเป็ นไปตามอานาจดาเนินการได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
4) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่ องและเพียงพอที่กรรมการบริ ษัทจะอภิปรายประเด็น
สาคัญอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ตลอดจนส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระ
5) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัทฯ
6) กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7) กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริ ษัท
แต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้ องไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการตัดสินใจของผู้บริ หาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติความเป็ นอิสระไว้ เข้ มงวด
กว่าข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดมีดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
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4.

5.
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อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ และพร้ อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ช่วยพิจารณากลัน่ กรองการดาเนินงานที่สาคัญเฉพาะเรื่ องตามที่ได้ รับ
มอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมีอานาจพิจารณาตัดสินใจเรื่ องสาคัญในบางเรื่ องตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ อานาจไว้ โครงสร้ างกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ของบริ ษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 จบการศึกษาด้ านบัญชี
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2545-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริ ษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน)
2553-2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2552-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท สหมิตรเครื่ องกล จากัด (มหาชน)
2555-2560
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
3. นางโชติกา
สวนานนท์
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2558-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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2557-2560
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นายวีรวัฒน์
ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2559-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2560-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
2555-2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความ
ถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบ
จัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
2) สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสาคัญที่เกิ ดขึ ้นในรอบปี ที่ผ่านมา (ถ้ ามี) โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัทฯ
4) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่เกี่ยวข้ อง หรื อรายการที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
การควบคุมภายใน
5) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล รวมทังสอบทานรายการที
้
่อาจ
ก่อให้ เกิดการทุจริ ตต่อรายงานทางการเงิน
6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสานักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะรวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้ อเสนอแนะนัน้
การตรวจสอบภายใน
7) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผลรวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับงานตรวจสอบภายใน
8) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้ างของสานักตรวจสอบภายในและอนุมตั ิกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
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9) ร่ วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอนหรื อเลิกจ้ าง รวมทังใน
้
การกาหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสานักตรวจสอบภายในเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่
อย่างเป็ นอิสระ
10) พิจารณาให้ ความเห็นและให้ ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ าย
บริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
11) สอบทานและให้ ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ ของสานัก
ตรวจสอบภายใน
12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ วมกับผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการจัดการทางการเงิน
13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มี
ความสัมพันธ์ที่เกื ้อกูลกัน ไม่ซ ้าซ้ อน
14) สอบทานผลการปฏิ บัติ ง านของสานัก ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน ยังคงเป็ นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย
15) พิจารณาการจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในขาด
ทักษะบางอย่างที่จาเป็ นหรื อขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้ วย เช่น ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
16) จัดให้ มีการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็ นประจาทุกปี
รวมทังการประเมิ
้
นคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
(External Quality Review) อย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี
การสอบบัญชี
17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทัง้ พิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
19) เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
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20) สอบทานรายงานที่จดั ทาโดยผู้สอบบัญชี เสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไข และติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้ อเสนอแนะนัน้
21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
22) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้ าในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรื อ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305,
306, 308, 309, 310, 311, 312 หรื อมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อผู้สอบ
บัญชีได้ พบและดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า รวมทังต้
้ องรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่
สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
การปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้ บริ ษัท ฯ ปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ ายจัดการและติดตามกรณีของการไม่ปฏิบตั ิตาม
25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกากับดูแลภายนอกและข้ อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
26) สอบทานกระบวนการสือ่ สารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่ นักงานภายในบริ ษัทฯ และติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
27) รับทราบรายงานความคืบหน้ าจากฝ่ ายจัดการและที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสาคัญในการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28) รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
29) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดทาโดยบริ ษัทฯ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
30) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดและให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
31) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
รายการหรื อการกระทาดังกล่าว ได้ แก่
31.1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
31.2) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
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31.3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
32) หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขรายการหรื อการกระทาที่เข้ าลักษณะ
ตามข้ อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้ างต้ น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีร ายการหรื อการกระทาตามที่กล่าวข้ างต้ นต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
33) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ แนวทางและ
ข้ อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนา
34) ให้ ความสาคัญโดยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ กาหนดเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้ เป็ นวาระประจาของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
35) ติด ตามให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบได้ รั บ สาเนารายงานการมี ส่ว นได้ เ สียตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริ ษัท ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ
ได้ รับรายงานนัน้
การบริ หารความเสีย่ ง
36) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
37) หารื อร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงและการประเมินความ
เสีย่ งทุกด้ าน รวมทังความเสี
้
ย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
38) หารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะทางานบริ หารความเสี่ยง และฝ่ ายบริ หารในการพิจารณา
และให้ ความเห็นในรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ
39) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
40) สอบทานกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กาหนดไว้ และ
เสนอให้ พิจารณาปรับเปลีย่ นหากมีความจาเป็ น
41) มีหน้ าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
42) กากับดูแลให้ มีกระบวนการรับแจ้ งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรื อพบ
เห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสว่าบริ ษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ
และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
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43) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 2 คน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. นายการุณ
กิตติสถาพร
ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา
สวนานนท์
กรรมการ
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
โดยมีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 2 คน ดังนี ้
1. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
2. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาสามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม
นอกจากนี ้ หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้ เสีย ที่ปรึ กษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์และเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารื อกันอย่างเต็มที่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
การสรรหา
1) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้ อม
ที่เปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ
2) ดูแ ลให้ โ ครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบไปด้ ว ยผู้ ท รงคุณ วุฒ ิที ่ม ีค วามรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิ จ ตรงตามที่บริ ษัทฯ
ต้ องการและสอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่
จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่น ๆ โดยพิจารณาให้ มีจานวน
กรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท สรรหาและพิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การใหญ่
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5) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีกาหนดระยะเวลา
อย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6) จัดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้ านการบริ หารทุนมนุษย์และการบริ หารองค์กรให้ มีความสอดคล้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ
การกาหนดค่าตอบแทน
8) พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ให้ มีความชัดเจน เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ที่เชื่ อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้ อมอื่นที่เกี่ ยวข้ องตลอดจนพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
9) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
10) พิจารณาการกาหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทน
ความรับผิดชอบอื่น ๆ
11) สามารถแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาประจา และ/หรื อ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้ คาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบได้ ในกรณีที่พิจารณาว่าจาเป็ นและสมควรโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของที่ปรึ กษาด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ได้ ตามความจาเป็ น
และสมควร
12) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์ และนาเสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
13) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการนโยบายความเสี
้
่ยง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี ้
- กรรมการบริ ษัท 4 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
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3. นายปริ ญญ์
4. นายปรี ชา

จิราธิวฒ
ั น์
เอกคุณากูล

โครงสร้ างการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
1) รับทราบและให้ ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างและกรอบการพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงในทุก
ประเภทและทุกระดับขององค์กร
2) ประเมินประสิทธิผลของการบริ หารความเสีย่ งที่ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีขึ ้นในองค์กร
3) พิจารณา กลัน่ กรองและให้ ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของ
ความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้
4) สอบทานการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรโดยคานึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น ทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว และพิจารณาเปรี ยบเทียบกับระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้
5) รับทราบถึงความเสีย่ งที่สาคัญ และพิจารณาว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตอบสนองต่อความเสีย่ งอย่างเหมาะสมหรื อไม่
6) มีสว่ นร่วมให้ ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งประจาปี ขององค์กร
7) ให้ ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริ หารความเสีย่ งแก่ฝ่ายบริ หารความเสีย่ ง
8) กากับดูแลการกาหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบตั ิงานและดัชนีตวั ชี ้วัดความเสีย่ งที่สาคัญ
9) รับทราบรายงานแนวโน้ มความเสี่ยงขององค์กรและทาให้ แน่ใจว่ากลยุทธ์ ขององค์ กรสามารถตอบสนองต่อ
ประเด็นเกี่ยวกับความเสีย่ งที่ได้ ระบุไว้
10) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรับทราบอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
11) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดการได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารในแต่
ละฝ่ ายงานหลัก ทาหน้ าที่ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ควบคุม การพัฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ย งที่อ ยู่ใ นขอบเขตความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริ ห ารแต่ละหน่ว ยธุร กิจ ให้
เป็ นไปตามแนวทางมาตรฐานที่กาหนดไว้ และผนวกการบริ หารความเสี่ยงเข้ าไปในแผนธุรกิ จ สอบทานการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรี ยบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สื่อสารและจัดการในเรื่ องการ
จัดตั ้งและรัก ษาไว้ ซึ่งการบริ หารความเสี่ย งทุกระดับขององค์กรให้ สอดคล้ องกับแนวทางการบริ ห ารความเสี่ยงของ
องค์กร และรายงานความคืบหน้ าในการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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สรุ ปการดารงตาแหน่ งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการ 5 คน ดังนี ้
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริหาร
1. นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
3. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
5. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) พิจารณากลัน่ กรอง และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1.1) แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริ ษัทฯ
1.2) งบประมาณประจาปี (Annual Estimate) ซึง่ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
1.3) การลงทุนโครงการต่าง ๆ หรื อรายการที่สาคัญภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1.4) กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื ้อกิจการ
1.5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
2) ติดตามผลประกอบการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตงเอาไว้
ั้
3) กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ
4) พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ภายในขอบเขตอานาจที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
5) ประเมินโอกาสและความเสีย่ ง ตลอดจนปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ และให้ ความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริ ษัท
6) สนับสนุนให้ มีการผนึกกาลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขัน
7) สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ตลอดจนบริ หารจัดการเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
8) จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
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9) พิจารณาการบริ หารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
10) ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนา ตามความจาเป็ น
11) ดาเนินการหรื ออนุมตั ิรายการอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราว ๆ ไป
โครงสร้ างระดับจัดการ
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วยกรรมการ 11 คน ดังนี ้
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการจัดการ
1. นายปรี ชา
เอกคุณากูล1
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
2. นางสาววัลยา
จิราธิวฒ
ั น์1
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
3. นายสุทธิภคั
จิราธิวฒ
ั น์1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นางสาวนภารัตน์
ศรี วรรณวิทย์1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิ น บัญชี และบริ หารความเสีย่ ง
5. นายปกรณ์
พรรธนะแพทย์1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานคอมเมอร์ เชี ยล
6. นายชนวัฒน์
เอื ้อวัฒนะสกุล1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิ จและโครงการ
7. นายเลิศวิทย์
ภูมิพิทกั ษ์ 1 และ 2
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สิน
8. พันตรี นฤต
รัตนพิเชฏฐชัย
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ
9. นางนาถยา
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
10. ดร.ณัฐกิตติ์
ตังพู
้ ลสินธนา
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายการตลาด
11. นายบุญชาน
กุลวทัญญู
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย
หมายเหตุ:
1. ผู้บริ หารลาดับที่ 1-7 คือผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณ์ ปรากฏในหัวข้ อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
2. ดารงตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1) จัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริ ษัทฯ
2) จัดทาและนาเสนองบประมาณประจาปี (Annual Estimate)
3) อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ภายในขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรื อรายการอื่น ๆ ที่สาคัญแก่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายใต้ ระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการ หรื อระเบียบ ข้ อบังคับอื่น ๆ
ของบริ ษัทฯ
4) รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายวัต ถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5) พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพ
อย่างสม่าเสมอ
6) พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ มีการคิดค้ นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
7) รายงานการแต่ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารที่ รายงานตรงต่อ กรรมการผู้จัด การใหญ่ ให้ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
8) พิจารณามอบอานาจช่วงให้ ผ้ บู ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อ
หลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรได้
9) ส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้บริ หารพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
10) ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามความจาเป็ น
11) ดาเนินการหรื ออนุมตั ิรายการอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
คราว ๆ ไป
โครงสร้ างการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นประธาน และมีผ้ บู ริ หารระดับสูงจากทุกสายงานเป็ นกรรมการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ ง โดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 5 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
นานโยบาย กรอบการควบคุมไปดาเนินการปฏิบตั ิ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงของ
องค์กรให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดทิศทางและนโยบายที่ระบุไว้
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
จากทุกสายงานเป็ นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้นจานวน
5 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดเป้าหมายความยัง่ ยืนทางธุรกิจ ทบทวนนโยบายกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน ข้ อกาหนด ระบบมาตรฐาน
แนวทางในการดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
 คณะกรรมการด้ านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้ อม
มีผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินเป็ น
ประธาน มีผ้ บู ริ หารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ ายบริ หารความเป็ นเลิศและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นกรรมการ
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้น
จานวน 2 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายด้ านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้ อม การดาเนินงานและบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดล้ อมความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และการใช้ ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็ น
ระบบและยัง่ ยืน
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม ในการทางาน และสิ่งแวดล้ อม
มีผ้ ูบ ริ ห ารระดับสูง จากฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ผู้บ ริ ห ารจากสายงานสนับ สนุน และพนัก งานปฏิ บัติก ารเป็ น
กรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ งในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 11 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ขับเคลือ่ นและยกระดับมาตรฐานด้ านความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กรให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
 คณะกรรมการซีเอสอาร์
มีผ้ บู ริ หารระดับสูงจากฝ่ ายบริ หารทรัพย์สิน และผู้บริ หารจากสายงานสนับสนุน เป็ นกรรมการพิจารณาหลัก
รวมทังมี
้ กรรมการท่านอื่น ๆ หมุนเวียนตามประเภทกิจกรรม และรายงานต่อคณ ะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมย่อยจานวน 1 ครัง้ และมีการหารื อร่ วมกับผู้บริ หารในส่วน
งานที่เกี่ยวข้ องตลอดทังปี
้
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
พิจารณาเห็นชอบในการดาเนินงานด้ านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทังทางด้
้
าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และแนวทางการสร้ างคุณค่า
ร่วมกับชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมไปถึงพิจารณาอนุมตั ิการดาเนินกิจกรรมและโครงการจิตอาสาของพนักงาน
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับองค์ กร
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นประธาน และมีผ้ ูบริ หารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็ นกรรมการ มีผ้ บู ริ หารสูงสุดของฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรเป็ นเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้น
จานวน 12 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับแผนงานดูแลพัฒนาและสร้ างความผูกพันบุคลากร
อย่างใกล้ ชิด พร้ อมทังถ่
้ ายทอดอย่างเป็ นลาดับชัน้
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็ นเลขานุการบริ ษัทเพื่อช่วย
สนับสนุนการทางานที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังนางสาวอั
้
มพาวีร์ ชมภูพงษ์ เกษม ให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษัท” โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านเลขานุการบริ ษัทดังนี ้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) จัด ทาและเก็ บ รั กษาเอกสารเกี่ ยวกับทะเบี ย นกรรมการรายงานประจาปี ของบริ ษัท ฯ หนังสือ นัด ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3) จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ องให้ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
5) ให้ คาแนะนาในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6) เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้ อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น
7) ประสานงานและติดตามการดาเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับดูแลตามระเบียบและ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ
9) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
10) จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมและเหมาะสม สะท้ อนถึงหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปั จจัยแวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
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สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีการนาผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยมาประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นประจาทุกปี
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 มีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีอตั ราโครงสร้ าง
ค่าตอบแทนดังนี ้

ค่าตอบแทนประจาไตรมาส ค่าเบี ้ยประชุมในปี 2561 และเงินโบนัสที่คณะกรรมการได้ รับจากบริ ษัทฯ ในฐานะ
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 17,383,500 บาท โดยไม่มีสทิ ธิประโยชน์อื่นใดในรู ปแบบอื่น
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการมีดงั นี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

หมายเหตุ: 1 โบนัสประจาปี 2561 ซึ่งจ่ายให้ แก่กรรมการภายในไตรมาส 1/2562
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ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมและเหมาะสมตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่น
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ยังพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความ
สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ประจาปี ของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ CEO และผู้บริ หารสร้ าง
ความมัน่ คงและเติบโตให้ แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ค่ าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของ CEO เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ของ CEO ในรู ปแบบของเงินเดือนและโบนัสสาหรับผลการดาเนินงานระยะสัน้ นอกจากนี ้ สาหรับผลการดาเนินงาน
ระยะยาว บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับผลการปฏิบ ตั ิงานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อจูงใจให้ CEO มีสว่ นร่วมในการบริ หารบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน
 ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงเป็ นรายบุคคลเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงใน
รูปแบบของเงินเดือนและโบนัส
สาหรับค่าตอบแทนที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารในปี 2561 มีดงั นี ้
 เงินเดือนและโบนัส
บริ ษัท ฯ มีก ารให้ ผลตอบแทนแก่ ผ้ ูบริ ห ารเป็ นเงิ นเดื อนและโบนัส สาหรั บ ผู้บริ หารจ านวน 16 คน รวมทัง้ สิน้
199,660,526 บาท
 เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หารจานวน 16 คน รวมทังสิ
้ ้น 9,946,238 บาท
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการ
 หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ
ดังนี ้
„ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทังกรรมการ
้
หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขันตอนการพิ
้
จารณา ทังนี
้ ้ ใน
ปี 2561 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
„ พิจารณาจากทาเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีการจัดทาข้ อมูลดังกล่าว
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„ ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
„ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้ องไม่เป็ นบุคคลต้ องโทษหรื อบุคคลที่ถกู ขึ ้นบัญชีดา (Black List) จาก
องค์กรใด ๆ (รวมถึงสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ “สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อ
เคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
„ สาหรับการเสนอแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ พิจารณาความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
„ พิจารณาความเหมาะสมทางด้ านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม (Board Skill
Matrix) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
„ พิจารณาความหลากหลายของโครงสร้ างคณะกรรมการทังเพศและอายุ
้
(Board Diversity)
„ พิจารณาบทบาทความเป็ นผู้นา วิสยั ทัศน์ จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์
„ พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)
จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้
้
ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อ หนึง่ เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงทังหมดที
้
่ตนมีอยูเ่ ลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
2. นางโชติกา
สวนานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4. นายปรี ชา
เอกคุณากูล
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ว่านายการุ ณ กิตติสถาพร จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นที่ต้องการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตรงตามนิยาม
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กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านาย
การุณ กิตติสถาพร สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ พิจารณาขยายวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระของนายการุณ กิตติสถาพร ต่อไปอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตังนายการุ
้
ณ กิตติสถาพรนางโชติกา สวนานนท์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ และ
นายปรี ชา เอกคุณากูล กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งต่อไปอีกหนึง่ วาระ
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ
มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการและอธิ บายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้ วยการนาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
1. เป้าหมาย วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
2. โครงสร้ าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
5. นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
6. ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โครงการในปั จจุบนั และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างต่าง ๆ เพื่อให้ กรรมการ
ใหม่ได้ มีพื ้นฐานข้ อมูลเพียงพอและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ สานักเลขานุการบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมและนาส่งเอกสารแก่กรรมการใหม่ดงั นี ้
1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื ้อหาประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริ ษัทฯ นโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หนังสือบริ คณห์สนธิ กฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ข้ อแนะนาการให้
สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. เอกสารแนะนาบริ ษัทฯ
3. ระเบียบบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริ ษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้ วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ
5. นโยบายการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร และเอกสารเพื่อจัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสีย
6. รายงานประจาปี 3 ปี ย้อนหลัง ซึง่ มีข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ตลอดจน
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย้ อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้ อนหลัง 1 ปี
9. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนย้ อนหลัง 1 ปี
10. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ งย้ อนหลัง 1 ปี
11. กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการแต่งตังกรรมการรายใดที
้
่เป็ นกรรมการใหม่
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การสรรหาผู้บริหาร
 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ นในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และนาเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ เป็ นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งและหน้ าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยการ
คัดเลือกเป็ นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก ากับ ดูแ ลให้ มี ก ารจัด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ง และแผนการพัฒ นาผู้บ ริ ห ารระดับ สูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเสริ มสร้ างบุคลากรให้ มี
ความพร้ อมสืบทอดงานในตาแหน่งที่สาคัญ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี ้
„ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ร่วมกันวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
ในต าแหน่ ง รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ โดยมี ก ารก าหนดทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลที่จะเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
„ กรรมการผู้จดั การใหญ่กากับดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สบื ทอดตาแหน่งงานด้ วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน เพื่อเสริ มสร้ างทักษะที่จาเป็ นและเตรี ยม
ความพร้ อมให้ แก่ผ้ บู ริ หารสาหรับการสืบทอดตาแหน่งงาน
„ กรรมการผู้จดั การใหญ่ฯ มีหน้ าที่รายงานแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง และรายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริ หารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
„ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ผู้บริ หารระดับสูงให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
8.3 บุคลากร
บริ ษัทฯ มีจานวนพนักงานทั ้งสิ ้น 4,911 คน ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงของจานวนพนักงานสอดคล้ องกับทิศ
ทางการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
รวมทังมี
้ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้ อ “การบริ หารจัดการและสร้ าง
ความผูกพันกับบุคลากร” ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มีนยั สาคัญ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
CPN ได้ กาหนดแผนงานการบริ หารจัดการและสร้ างความผูกพันกับบุคลากร โดยมีแนวทางในการบริ หารจัดการ
ตามที่ได้ นาเสนอใน www.cpn.co.th / การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน / การดูแลผู้มีสว่ นได้ เสีย / การบริ หารจัดการและสร้ าง
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ความผูกพันกับบุคลากร/ การบริ หารจัดการและผลการดาเนินงาน โดยในปี 2561 ยังคงตังเป้
้ าหมายในการเป็ นองค์กรใน
หัวใจพนักงาน หรื อ Employer of Choice และแบ่งกลยุทธ์ การบริ หารจัดการออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1. การสรรหาและการรักษาบุคลากร
1.1 การสรรหาและการว่าจ้ าง
CPN กาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการบุคลากรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล คานึงถึงความโปร่ งใส เป็ นธรรม
และความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน เปิ ดโอกาสให้ กบั ทุกคน ทุกเพศ ทุกเชื ้อชาติ โดยไม่แบ่งแยกพื ้นฐานของแต่ละ
ปั จเจกบุคคล ทั ้งการสรรหา การว่าจ้ าง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2561 CPN ได้ ริเริ่ มการสารวจความพึง
พอใจต่อแบรนด์ CPN ในฐานะการเป็ นองค์กรในหัวใจในกลุม่ ผู้สนใจสมัครงาน และมีผลการสารวจความพึงพอใจใน
ระดับร้ อยละ 94
ในปี 2561 CPN ว่าจ้ างพนักงานใหม่ทั ้งสิ ้น 1,108 คนโดยเปิ ดรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภมู ิลาเนาตามภูมิภาค
และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานโอนย้ ายกลับภูมิลาเนา พบว่ามีจานวนพนักงานขอโอนย้ ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือเซ็นทรัล
ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของจานวนพนักงานทั ้งหมดในโครงการ ส่งผลให้ ยอดรวมจานวนพนักงานใหม่และ
จานวนพนักงานที่ขอโอนย้ ายกลับภูมิลาเนา คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของพนักงานทังหมด
้

*ไม่รวมจานวนพนักงานขอโอนย้ าย

ทั ้งนี ้ ในการวางแผนจัดการอัตรากาลังคนและการสรรหานั ้น ได้ นาประเด็นความเสี่ยงในด้ านการสรรหาและ
รักษาบุคลากรมาร่ วมพิจารณาด้ วย ส่งผลให้ มีการเพิ่มเติมและดาเนินแผนงานในการสรรหาต่อเนื่องจากปี 2560 ดังนี ้
 การสรรหาพนักงานรุ่ นใหม่-รุ่นมิลเลนเนียล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์ มการสรรหาซึ่งเป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้ าถึงไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิผล เช่น ลิงค์อิน เฟสบุ๊ค ช่องทางออนไลน์ของกลุม่
เซ็นทรัล และ ในปี 2561 ได้ เปิ ดตัวซีพีเอ็นไลน์สาหรับการสมัครงานอย่างเป็ นทางการ โดยแบ่งการเข้ าถึงข้ อมูล
ตาแหน่งงานที่เปิ ดรับออกเป็ น 5 ภูมิภาค ได้ แก่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้ รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็ นเพื่อนในระยะเริ่ มแรกจานวน 4,700 คน
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ภายหลังการดาเนินการพบว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวยังไม่บรรลุ วตั ถุประสงค์ในการสื่อสารแบบสอง
ทางเท่าที่ตั ้งเป้าหมายไว้ จึงศึกษาช่อ งทางสรรหาออนไลน์ร ะดับสากลเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ ทั ้งนี ้ ในปี 2561 ได้ รับพนักงานใหม่รุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-30 ปี จานวน 715 คน คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 65 ของพนักงานที่รับใหม่ในปี 2561 ส่งผลให้ สดั ส่วนโดยรวมของพนักงานรุ่ นมิลเลนเนียลเป็ นร้ อยละ 39
ของพนักงานทังหมดในองค์
้
กร
 โครงการ Work Integrated Learning หรื อ WIL โครงการบูรณาการการเรี ยนการสอนเข้ ากับการทางานจริ ง ใน
ความร่ วมมือระหว่าง CPN กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดขึ ้นเป็ นรุ่ นที่ 2
ต่อเนื่องนับจากรุ่ นแรกเมื่อปี 2558 โดยเปิ ดรับสมัครนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้
สูง (ปวส.) เข้ าปฏิบตั ิงานจริ งกับ CPN ควบคู่กบั การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี เป็ นเวลา 3 ปี นักศึกษาที่เข้ า
ร่ วมโครงการจะได้ รับประสบการณ์จากการทางานจริ ง พร้ อมประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้ ในการเรี ยนกับอาจารย์
ประจา รายวิชาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ตรงกับการใช้ จริ งในอุตสาหกรรม รวมทั ้งได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและ
สวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับพนักงานระดับเจ้ าหน้ าที่ทวั่ ไป ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวัดได้ จาก
นักศึกษารุ่ นแรกจานวน 12 คน ได้ ทา สัญญาบรรจุเป็ นพนักงานของ CPN จากจานวนทั ้งหมด 14 คน และเสียง
ตอบรับที่ดีจากตัวนักศึกษา พนักงาน CPN ที่เป็ นครู พี่เลี ้ยง และครู ที่ปรึ กษา โดยทุกฝ่ ายต่างได้ รับประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน
 โครงการนักการตลาดรุ่ นใหม่ หรื อ Marketing Next GEN โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ที่
มีศกั ยภาพและรักในงานการตลาด เข้ าทางานแบบฝึ กอบรมและเรี ยนรู้ ในงาน (On the Job Training: OJT) ซึ่ง
เริ่ มขึ ้นในปี 2560 นัน้ พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานที่อยู่ในโปรแกรมดังกล่าวมีนยั สาคัญดังนัน้ ในปี 2561
จึงได้ พกั โครงการเพื่อทาการทบทวนแนวทางการรับสมัครและการหมุนเวียนงานใหม่ให้ เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์
และความต้ องการของคนรุ่ นมิลเลนเนียล
 โครงการผู้บริ หารรุ่ นใหม่กลุม่ เซ็นทรัล หรื อ Central Group Management Associate (MA) โครงการสร้ าง
ผู้บริ หารรุ่ นใหม่จดั โดยกลุม่ เซ็นทรัล เปิ ดโอกาสให้ คนรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพและผ่านการคัดเลือกเข้ าร่ วมทางานจริ ง
และสร้ างโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็ วในสามกลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ ค้ าปลีก กลุม่ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
กลุม่ การบริ หารแบรนด์ซึ่งดาเนินการมาแล้ วเป็ นปี ที่ 4 โดยในปี 2561 CPN รับบุคลากรจากโครงการดังกล่าว
บรรจุเป็ นพนักงาน CPN และอยู่ระหว่างการหมุนเวียนงานในบริ ษัทฯ แล้ วทังสิ
้ ้น 12 คน
 โครงการผู้จดั การทัว่ ไปฝึ กหัด (General Manager Trainee หรื อ GM Trainee) โครงการรับสมัครและพัฒนา
ผู้บริ หารในระดับผู้จดั การศูนย์การค้ าจากพนักงานภายในเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ CPN ซึ่งดาเนินการ
ต่อเนื่องนับจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการคัดกรอง 3 รู ปแบบ คือ การสอบ
ข้ อเขียน การสอบ สัมภาษณ์ และการสอบประเมินภาวะผู้นา ภายหลังผ่านการคัดเลือกบุคลากรจะได้ รับการ
พัฒนาอบรมในรู ปแบบห้ องเรี ยนจานวน 20 หลักสูตรทั ้งในด้ านความรู้ เรื่ องงาน กระบวนการและการพัฒนา
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ภาวะผู้นา และรู ปแบบการลงปฎิบตั ิหน้ างานจริ งในสาขาโดยมีผ้ จู ดั การทัว่ ไปประจาสาขาเป็ นพี่เลี ้ยงสอนงาน
นอกเหนือจากโครงการ GM Trainee แล้ ว CPN ยังพัฒนาหลักสูตรการอบรมและสอนงานผู้จดั การมือใหม่แบบ
เร่ งรัด โดยดาเนินการสอนหลักสูตรเดียวกับ GM Trainee ให้ กบั ผู้จดั การทัว่ ไปที่รับเข้ ามาใหม่ภายในระยะเวลา
3 เดือน โดยในปี 2561 มี GM Trainee ในโปรแกรมทังสิ
้ ้น 4 คน
 โครงการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกษี ยณโครงการต่ออายุการทางานของบุคลากรที่ใกล้ เกษี ยณเป็ นรายปี หรื อราย
2 ปี ขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ นของงานและความเต็มใจร่ วมกันทังฝ่
้ ายลูกจ้ างและนายจ้ าง โดยพิจารณาต่ออายุการ
ทางานออกไปจนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปั จจุบนั มีบคุ ลากรในโครงการดังกล่าวจานวน 6 คน
1.2 การรักษาและสร้ างความผูกพันพนักงาน
CPN ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดูแลพนักงาน เพื่อให้ ได้ รับสวัสดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ กบั
ตลาดแรงงานทัว่ ไป โดยความแตกต่างทางเพศสภาพ เชื ้อชาติ และความทุพพลภาพทางร่างกายไม่สง่ ผลต่อการกาหนด
ค่าตอบแทนและการเลื่อน ตาแหน่งของพนักงาน อีกทังยั
้ งเปิ ดกว้ างรับฟั งความคิดเห็นจากพนักงาน และให้ สิทธิเสรี ภาพ
พนักงานในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันตามแนวทางปฏิบตั ิของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
 ความผูกพันของพนักงาน CPN ประเมินความผูกพันของพนักงานภายใต้ ชื่อ “CG Voice” หรื อ Central Group
Voice (โครงการ Power of Voice เดิม) ตามกรอบการประเมินความผูกพันของพนักงานสูก่ ารเป็ นองค์กรใน
หัวใจพนักงาน(Employer of Choice) ของบริ ษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ซึ่งทาการประเมินใน 2 มิติ คือ
ปั จจัยขันพื
้ ้นฐาน 4 หมวด และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด ทังนี
้ ้ มีการปรับวิธีการคานวณคะแนน
ให้ สามารถเทียบเคียงกับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันได้ ชดั เจนมากขึ ้น
โดยในปี 2561 มีพนักงานที่ร่วมทาแบบประเมินร้ อยละ 88 ของจานวนพนักงานทั ้งหมด และได้ คะแนนความ
ผูกพันของพนักงานร้ อยละ 73 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Top quartile ของกลุม่ ธุรกิจเดียวกันในระดับโลก ผลการ
ประเมินความผูกพันและปั จจัยที่สง่ ผลต่อคะแนนความผูกพันจะถูกนาไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับ
ความผูกพันของบุคลากรโดยทีมงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละฝ่ าย และรายงานต่อ
คณะกรรมการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ร ะดับ องค์ก ร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
ตามลาดับ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาสาหรับปี 2562 ให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหมวดการทางานเป็ นทีม และการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามามีสว่ นช่วยในการทางาน และแบ่ง
การวิเคราะห์แผนตามอายุงานและอายุของพนัก งาน เพื่อพัฒนาแผนสร้ างความผูกพันให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของ
คนต่างยุคสมัย โดยเฉพาะรุ่ นมิลเลนเนียล
 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม I„CARE โดยดาเนินการผ่าน 3 รู ปแบบ คือ การใช้ สื่อ การมีสว่ น
ร่ วม และการเป็ นแบบอย่างของผู้บริ หาร
-

การใช้ สื่อและการประชาสัม พัน ธ์ ผ่านช่ อ งทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสารพนัก งานAdmired โปสเตอร์ -AdmiredPlus วิทยุเสียงตามสาย-CPN Radio และสื่อโทรทัศน์ภายในองค์กร-
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CPN Channel และสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เจน-วี หรื อ CPN GEN WE” ซึ่งผล
ตอบรับอยู่ที่ร้อยละ 97.5 โดยเน้ นการสื่อสารในเรื่ องการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การทางานใน
ออฟฟิ ศรู ปแบบใหม่ เป็ นต้ น
-

การมีสว่ นร่ วมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจาปี กิจกรรมวันครอบครัว
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการนอกเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์พนักงานที่มีความชอบแตกต่างกั น
อาทิ กิจกรรมออกกาลังด้ วยการเต้ นซุมบ้ า การเล่นโยคะ การออกกาลังแบบมอร์ ทลั คอมแบทการออก
กาลังแนวใหม่แบบผสมผสาน Piloxing การวิ่ง กิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ เช่น การเก็บเงินเตรี ยมพร้ อม
สาหรับการเกษี ยณ การเตรี ยมตัวในเรื่ องอาหารการกินและการออกกา ลังสา หรับคนเกษี ยณ กิจกรรม
นวดสา หรับพนักงานที่มีปัญหาโรคออฟฟิ ศซินโดรม กิจกรรมแต่งหน้ าเค้ กวันแม่ กิจกรรมบริ จาคโลหิต
เป็ น ต้ น รวมไปถึง การให้ พ นัก งานได้ เ ข้ า รับ การอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก ารในเรื ่ อ งหลัก บรรษัท ภิบ าล
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันและการติดสินบน เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจหลักการ กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องและร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายในการสังเกตและรายงานหากพบเหตุการณ์ที่เข้ าข่ายการประพฤติ
มิชอบ ซึ่งในปี 2561 ดาเนินการจัดอบรม 2 ครัง้ มีจานวนพนักงานระดับจัดการเข้ าร่ วมอบรมจานวน
85 คน ผลจากการอบรมพบว่าพนักงานที่เข้ าอบรมพึงพอใจและเห็นว่าเนื ้อหาเป็ นประโยชน์ สามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ จริ งที่ร้อยละ 97

-

การเป็ นแบบอย่างของผู้บริ หาร ผ่านผู้นาต้ นแบบ “SD Champion” เพื่อผลักดันให้ เกิดวัฒนธรรม
“ซื่อสัตย์ มีน ้าใจ” ในองค์กร และต่อยอดสูก่ ารจัดกิจกรรม “CPN Step 2 Share ก้ าวเพื่อการแบ่งปั น ”
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เชิญผู้บริ หาร SD Champion ร่ วมทากิจกรรมอาสาและบริ จาคเงินให้ กบั มูลนิธิ โดยปี
2561 ได้ ดา เนินกิจกรรมกับมูลนิธิศิริราชและมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
นอกจากนั ้น ยังมีการแต่งตั ้งทูตวัฒนธรรมรุ่ นที่สอง หรื อ I„CARE Agent จากผู้บริ หารระดับกลาง
จานวน 5 ท่าน เพื่อเป็ นตัวแทนองค์กรในการเผยแพร่ ผลักดัน และสนับสนุนค่านิยมทั ้งห้ าด้ านของ
CPN และกลุม่ เซ็นทรัล ให้ พนักงานรู้ จกั เข้ าใจ และประพฤติปฏิบตั ิเพื่อปลูกฝั งค่านิยมดังกล่าว
สูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง และผูกพันพนักงานไว้ ด้วยกัน

2. การพัฒนาผู้นาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.1 การพัฒนาผู้นา
CPN ด าเนิน การตามโครงการพัฒ นาความก้ า วหน้ า ในอาชีพ สาหรับ กลุม่ บุค ลากรที ่ม ีศ กั ยภาพสูง และ
ความสามารถโดดเด่นตังแต่
้ ระดับหัวหน้ างานถึงระดับผู้จดั การอาวุโสจากที่ดาเนินการไว้ เมื่อปี 2560 จานวน 155 คน โดย
กาหนดให้ บคุ ลากรแต่ละท่านในโครงการดังกล่าวพัฒนาแผนการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพรายบุคคล (Individual
Career Development Plan: ICDP) โดยใช้ แนวทางในการพัฒนาที่บคุ ลากรแบบ 70:20:10 คือ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง
หน้ างานร้ อยละ 70 จากการสอนโดยหัวหน้ างานร้ อยละ 20 และจากการอบรมร้ อยละ 10 ซึ่งพบว่าในปี ที่ผ่านมา หลักสูตร
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ที่บคุ ลากรต้ องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้นสองอันดับแรกคือเรื่ องภาวะผู้นา และความรู้ เฉพาะสายงาน นอกจากนัน้ ยังมีการ
ติดตามความคืบหน้ าการพัฒนาบุคลากรแต่ละท่านจากแผนการพัฒนาที่กาหนดไว้ ทกุ ๆ ไตรมาสรวมถึงการประเมิน
ศักยภาพภาวะผู้นาแบบ 360 องศาเพื่อวัดผลการพัฒนาตลอดทังปี
้ โดยปี 2561 โครงการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพ มี
การดาเนินการติดตามให้ บคุ ลากรที่เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวได้ พฒ
ั นาตามแผนที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 81 และมี
จัดการประเมินศักยภาพภาวะผู้นาแบบ 360 องศาเพื่อวัดผลการพัฒนาคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของพนักงานกลุม่ เป้าหมายที่
กาหนดทั ้งนี ้ ได้ มีการขยายแผนการพัฒนาผู้นาดังกล่าวไปยังกลุม่ ผู้บริ หารระดับต้ นตั ้งแต่ระดับหัวหน้ างานถึงผู้บริ หาร
ระดับสูงคือระดับผู้อานวยการทัว่ ทั ้งองค์กรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเกษี ยณอายุของ
พนักงานในระดับ บริ หารโดยบุคลากรในกลุม่ ดังกล่าวจะต้ องจัด ทาแผนพัฒนาความก้ าวหน้ ารายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) ตามข้ อแนะนาหลักสูตรและวิธีการที่ทางฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความเป็ นแบบแผนในการพัฒนาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 CPN จัดทาแผนการพัฒนาผู้นา
ระดับกลาง โดยดา เนินการให้ พนักงานกลุม่ ดังกล่าวจัดทา แผนพัฒนาความก้ าวหน้ ารายบุคคลคิดเป็ นร้ อยละ 95

2.2 การพัฒนาบุคลากร
CPN ยังยึดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบ70:20:10 โดยมีสดั ส่วนการเรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิงานจริ ง (On
the Job Training: OJT) ร้ อยละ 70 การให้ คาแนะนาและการสอนงานจากผู้บงั คับบัญชาร้ อยละ20 และการอบรมใน
ห้ องเรี ยนร้ อยละ 10 ตามลาดับ โดยกาหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ความรู้ ด้านการบริ หารและ
จัดการ ความรู้ เฉพาะสายงาน การพัฒนาความเป็ นผู้นา และอื่น ๆ โดยในปี 2561 ดาเนินการตามแผนการจัดการอบรม
ทังสิ
้ ้น 477 หลักสูตร เป็ นหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 4 มีบคุ ลากรเข้ าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั ้งการ
อบรมในห้ องเรี ยนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากปี 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการฝึ กอบรมโดยรวมเท่ากับร้ อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 2560) และจานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมเฉลี่ยของบุคลากร CPN
เท่ากับ 26.7 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
นอกจากนั ้น CPN ยังเปิ ดโอกาสให้ กบั บุคลากรทัว่ ทั ้งองค์กรที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองในระดับอุดมศึกษา
สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรี ยนต่อวุฒิปริ ญญาโทของทางกลุม่ เซ็นทรัลได้ โดยมีผลผูกมัด2 ปี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้ อง
สอบสัม ภาษณ์กบั คณะกรรมการคัด เลือ กเพื่อพิจารณาในด้ านมัศนคติ และความมุ่งมัน่ ในการนาความรู้ มาใช้ ในการ
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พัฒนาตนเอง บริ ษัท และสังคมต่อไป โดยในปี 2561 มีบคุ ลากรที่ได้ รับทุนเรี ยนต่อปริ ญญาโททังสิ
้ ้นจานวน 4 คน รวมเป็ น
11 คนนับแต่มีการเปิ ดให้ ทนุ ตังแต่
้ ปี 2559

2.3 การจัดการองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
CPN เล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรที่ชานาญ และเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษเฉพาะด้ าน เช่น งานเทคนิค งาน
ระบบงานการให้ บริ การ และงานบริ หาร จึงดาเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษดังกล่าวภายใต้ โครงการ “ศูนย์ความเป็ น
เลิศ หรื อ Center of Excellence” เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการองค์ความรู้ องค์กรและถ่ายทอดสูบ่ คุ ลากรที่มี
ศักยภาพ ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวได้ สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านดังกล่าวได้ แล้ ว จานวน 5 คน โดยดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องในส่วนของการสรรหา และจัดหลักสูตรรวมถึงวิธีการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อไปในปี 2562
3. การเป็ นองค์ กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง CPNได้ ทาการปรับปรุ งมาตรฐานค่างานและหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามแผนงานที่กาหนด โดยใช้ เครื่ องมือและแนวทางการจัดกลุม่ ตาแหน่งงานของกลุม่ เซ็นทรัล เริ่ มจากสายงาน
ที่มีนยั สาคัญก่อนแล้ วเสร็ จตามแผนร้ อยละ 84 และคงระบบการประเมินผลงานพนักงานในสองมิติ คือ ประเมินผลการ
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ปฎิบตั ิงานรายปี ตามดัชนีชี ้วัดระดับองค์กร ระดับฝ่ าย และระดับแผนกลดหลัน่ ตามลาดับและประเมินผลพฤติกรรมราย
ครึ่ งปี ที่สอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร I„CARE โดยผลประเมินที่ได้ จะนามาใช้ ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัส
ประจาปี รวมทังใช้
้ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง และการจัดเตรี ยมแผนพัฒนารายบุคคลในปี ถดั ไปต่อไป
CPN บูรณาการประเด็นความเสี่ยงและความยัง่ ยืนในเรื่ องการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานรายบุคคลเพิ่มขึ ้นในแผนงาน เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรในหัวใจพนักงานโดยดาเนินตามแผนพัฒนาสถานที่และ
บรรยากาศการทางานเป็ น “สมาร์ ทออฟฟิ ศ” (Smart Office) เพื่อให้ บคุ ลากรได้ ทางานในบรรยากาศที่ทนั สมัย คล่องตัว
และตรงกับลักษณะงานและไลฟ์ สไตล์มากขึ ้น โดยแบ่งเป็ น 3 เฟส กาหนดเสร็ จภายใน 2 ปี นบั จากปี 2561 (ไม่รวมช่วงทา
การสารวจและศึกษาโครงการ) โดยในปี 2561 ได้ ทาการปรับปรุ งสถานที่ทางานในสานักงานใหญ่ซึ่งแล้ วเสร็ จร้ อยละ 75
โดยปรับเปลี่ยนเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ถกู หลักสรี รศาสตร์ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเก้ าอี ้นัง่ โต๊ ะ และตู้ให้ เหมาะกับลักษณะการใช้
งาน และดูทนั สมัย มีการปรับระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย เครื่ องคอมพิว เตอร์ และโปรแกรม
เพื่อให้ เหมาะกับการทางานที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนสถานที่ทางานปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ สามารถ
ประชุมทางไกลเชื่อมต่อได้ ทงหน่
ั ้ วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เป็ นต้ น
ความปลอดภัยเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ CPN คานึงถึงเพื่อวัดประสิทธิผลขององค์กร พนักงานประจารวมทั ้งพนักงาน
รับเหมาช่วงต้ องยึดถือ และปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ CPN11 โดยในปี 2561 ได้
ศึกษาและเตรี ยมความพร้ อมองค์กรเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน ISO 45001
ในสองโครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 อีกทั ้งได้ ดาเนินการตาม
กฎหมายกาหนด โดยจัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานทั ้งในระดับ
องค์กรและในระดับสาขาตามลาดับ มีจานวนพนักงานที่ร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ ทั ้งสิ ้น 370 คน โดยแยกเป็ นตัวแทน
นายจ้ างจานวน 206 คน และเป็ นตัวแทนลูกจ้ างจานวน 164 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ของพนักงานทังหมด
้
(ไม่รวมพนักงาน
สัญญาจ้ าง)
นอกจากนัน้ ยังจัดให้ มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความเข้ าใจและทักษะด้ านการดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
และบุคคล อาทิ การอบรมป้องกันและดับเพลิงขั ้นรุ นแรง การดูแลเครื่ องจักรใหญ่ เช่น ปั น้ จัน่ เป็ นต้ น การดูแลความ
ปลอดภัยระบบไฟฟ้า การดูแลความปลอดภัยทางน ้า การทางานอย่างปลอดภัยในที่อบั อากาศและที่เสี่ยงภัย การปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น หลักสูตรการอบรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย ISO 45001 และ 5 ส. เป็ นต้ น โดยรับการอบรมจาก
วิทยากรทังภายในและภายนอกองค์
้
กรรวมทังสิ
้ ้น16 หลักสูตร มีผ้ เู ข้ าร่ วมจานวน 1,263 คน (นับซ ้าคน) คิดเป็ นร้ อยละ 26
ของพนักงานทังหมด
้
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วยเชื่อว่าการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ โดยกาหนดไว้ ในคู่มือ “จรรยาบรรณและ
หลักการกากับดูแลกิจการ” เพื่อเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิงานแก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทังมี
้ การติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
หลักบรรษัทภิบาล
บริ ษัทฯ กาหนดหลักบรรษัทภิบาลไว้ ทงหมด
ั้
6 ประการ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกคนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้ วย
 ซื่อสัตย์ สุจริ ต
 เปิ ดกว้ าง โปร่งใส
 ให้ ความเสมอภาค
 ให้ ความเป็ นธรรม
 ยึดมัน่ คาสัญญา
 ใส่ใจดูแลสังคม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “หลักการกากับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ใน
คูม่ ือจรรยาบรรณฯ ของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี ้
 มีโครงสร้ างระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่ไม่ซบั ซ้ อนไม่มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไขว้ และไม่มี
โครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิดในกลุม่ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าได้ รับผลตอบแทนครบถ้ วน
 ดูแลและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้น
ต่างชาติได้ รับสิทธิพื ้นฐานและการปฏิบตั ิ ในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขาย
หรื อโอนหุ้น สิทธิ ที่จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องชัดเจน สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและลงมติอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการที่สาคัญ สิท ธิ ใ นการแต่ง ตัง้ หรื อ ถอดถอนกรรมการบริ ษั ท สิทธิ ในการกาหนดอัต ราค่า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษัท สิทธิในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้ รับส่วนแบ่ง
กาไร สิทธิ ในการเข้ าร่ วมตัดสินใจและรั บ ทราบถึงผลการดสินใจของบริ ษัทฯ ที่เกี่ ย วกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัทฯ
9-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ

 เผยแพร่ สารสนเทศ รายละเอียดการใช้ สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้
สิทธิและความสะดวกในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ หรื อปิ ดกันการติ
้
ดต่อสือ่ สารระหว่างผู้ถือหุ้นด้ วยกัน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ ยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
 มีระเบียบบังคับใช้ ภายในบริ ษัทฯ เรื่ องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในและเรื่ องการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเปิ ดเผยไว้
ในหัวข้ อ “การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน”
 นาเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ ความเห็นก่อนขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นในกรณี ที่ถึงเกณฑ์ ทุกครัง้ และมีการ
เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างครบถ้ วนและเป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับที่กาหนด รายละเอียดเปิ ดเผยไว้ ใน
หัวข้ อ “การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์”
 ดาเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นเท่าเที ยมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี ้
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนาหลักการที่เกี่ยวข้ องมา
ปรับใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ตังแต่
้ ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม สาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 จัดขึ ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเวิลด์บอลรู ม ชัน้ 23 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 249 ราย และผู้รับมอบฉันทะจานวน 1,609 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้น
ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม คิดเป็ นร้ อยละ 85.47 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
4,488,000,000 หุ้น มี
กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม10 คน จากกรรมการทังหมด
้
11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90.91 โดยประธานกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน เลขานุการบริ ษัท และผู้สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมอย่างครบถ้ วนพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี
้ ้
รายละเอียดการดาเนินการประชุมมีดงั นี ้
ก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
 ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีกระบวนการและช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายบุคคลมีสว่ นในการสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 รวมถึง
การให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง ค าถามเกี่ ย วกับ วาระการประชุม ถึ ง เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ล่ว งหน้ า ก่ อ นถึ ง วัน ประชุ ม โดย
หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
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เป็ นกรรมการเผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
 จัดทาจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 มีนาคม 2561 ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเอกสารล่วงหน้ าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
 ในจดหมายเชิญประชุม บริ ษัทฯ มีการชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
1) วาระการแต่งตังกรรมการ
้
ได้ ให้ ข้อมูลของผู้ได้ รับการเสนอแต่งตัง้ ได้ แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตาแหน่งใน
บริ ษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นและกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง และการเข้ าร่วมประชุมใน
ฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา การถือหุ้นในบริ ษัทฯ และข้ อมูลอื่น ๆ เช่น การทารายการที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตาแหน่งและหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
3) วาระการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี จานวนปี ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริ การอื่น
4) วาระการจ่ายเงินปั นผล ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จานวนเงินที่ขออนุมตั ิ เปรี ยบเทียบกับ
จานวนเงินที่จ่ายในปี ก่อน
 ไม่มีก ารแจกเอกสารที่มี ข้ อมูลสาคัญในที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อย่างกะทันหัน รวมทัง้ ไม่เ พิ่ม วาระการประชุมหรื อ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
 อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้ อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไป
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้ อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะไว้ ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวม
1,396 ราย มอบอานาจให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบอานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
-

มอบอานาจให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล
มอบอานาจให้ นายการุณ กิตติสถาพร
มอบอานาจให้ นางโชติกา สวนานนท์
มอบอานาจให้ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ จานวน 918 ราย
กรรมการตรวจสอบ จานวน 98 ราย
กรรมการตรวจสอบ จานวน 315 ราย
กรรมการตรวจสอบ จานวน 65 ราย
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วันประชุมผู้ถอื หุ้น
 กาหนดให้ มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง โดยได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ดมา
ใช้ ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้ อง รวดเร็ ว และเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
 กาหนดให้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ มีห้ นุ ประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
 ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
 นาบัตรลงคะแนนมาใช้ ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร
 ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตังกรรมการ
้
 มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลาดับ
 ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องและโปร่ งใสตามข้ อ
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เชิญตัวแทนที่มีความเป็ นอิสระเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็ น
พยานตรวจสอบการนับคะแนน
 ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่ มการประชุมไปแล้ ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยงั
ไม่ได้ พิจารณาลงมติได้
 เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น แสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามอย่า งเต็ ม ที่ โดยมี ป ระธานกรรมการบริ ษัท ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยครบทุกชุด กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารระดับสูง เลขานุการบริ ษัท และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วม
ประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
หลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
 นาส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมรับทราบในทันที
 ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อติดต่อขอรับใน
รูปแบบแผ่น VCD ได้ ที่สานักเลขานุการบริ ษัท
 ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกสาระสาคัญต่าง ๆ ประกอบด้ วย
-

รายชื่อพร้ อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้

-

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้ บตั รลงคะแนน

-

คาถามและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคาชี ้แจงของกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการ

-

มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

 จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับ
จากวันประชุม และนาส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กาหนด
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 แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันเดียวกับการประชุมภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้น
 เปิ ดกว้ างและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ภายใต้ โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริ ษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขันตอนต่
้
าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวัน
ประชุม
1. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน มีการกาหนดเป็ นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ อย่างชัดเจนใน “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” สรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ผู้ถอื หุ้น
 สร้ างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คงเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
 ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”
และ “การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
พนักงาน
 กาหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทังในด้
้ านผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้ าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงาน
 กาหนดนโยบายด้ านการบริ หารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยกหรื อกี ดกัน เน้ นความเสมอภาคและเท่าเทียมกั น
ตลอดจนให้ ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา
 ส่งเสริ มความรู้พนักงาน จัดอบรมในหัวข้ อต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อการทางาน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมในหัวข้ อ
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน หลักสูตรด้ านสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์
พลังงาน ตลอดจนการฝึ กอบรมด้ านการกากับดูแลกิจการและการต่อต้ านการทุจริ ตแก่พนักงานและพนักงานใหม่
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ยังพัฒนาและจัดหลักสูตรความรู้เฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน ทังความรู
้
้ ด้านการ
พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า และความรู้ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของสายงานต่าง ๆ ด้ วย เช่น ฝ่ ายขายฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ และฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เป็ นต้ น
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 จัดให้ มีโครงการเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
งานในอนาคต อาทิ ตาแหน่งผู้จดั การทัว่ ไปศูนย์การค้ า ตาแหน่งงานแผนกงานระบบของศูนย์การค้ า ผ่านโครงการ
บูรณาการการเรี ยนกับการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
 จัดให้ มีการประเมินศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อค้ นหาพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงมาพัฒนาให้ เติบโตเป็ นผู้บริ หาร
ขององค์กรในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาได้ วางแผนพัฒนาพนักงานให้ สอดคล้ องกับระดับศักยภาพเพื่อให้ มี
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับระดับตาแหน่งงาน และสร้ างความพร้ อมสาหรับการเติบโตในระดับตาแหน่งที่
สูงขึ ้นต่อไป
 จัดให้ มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับ
ขึ ้นเงินเดือน การให้ โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี ้วัดจะขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงาน
แต่ละระดับ
 กาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรมแก่บุคลากรของบริ ษัทฯ ทุกระดับ โดยกาหนดโครงสร้ าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้ สอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และผล
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาวรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “การบริ หารจัดการเพื่อความ
ยัง่ ยืน”
 เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับด้ วยความเป็ นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ สนับสนุนการหารื อและความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับพนักงานหรื อตัวแทน
พนักงานในการนาเสนอข้ อมูลแก่ผ้ มู ีอานาจในการตัดสินใจของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน
 จัดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีเงิ นทุนสารองในยาม
เกษี ยณหรื อลาออก
 จัดให้ มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนพนักงานในพิธี
ฌาปนกิจ
ร้ านค้ าและลูกค้ า
 สร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าเพื่อให้ ได้ รับบริ การที่ดีภายใต้ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยมีสานักส่งเสริ มและกากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็ นผู้ควบคุมดูแล
การให้ บริ การร้ านค้ าให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยปรับปรุ งนโยบายและกระบวนการทางานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับร้ านค้ าอย่างสม่าเสมอ
 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง รวมทังให้
้ ความสาคัญกับการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ โดยจะไม่นาภาพหรื อเนื ้อหาที่ก่อให้ เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรื อ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่ องเพศและศีลธรรมมาใช้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ
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 พัฒนาบุคลากรที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การและประเมินผลการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่เป็ นประจา โดยเจ้ าหน้ าที่ร้านค้ า
สัมพันธ์จะเดินเยี่ยมร้ านค้ าเพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้ อย รับฟั งปั ญหาและข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ จากร้ านค้ าในแต่ละวัน
รวมทังจั
้ ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้ า เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถสอบถามหรื อ
แนะนาผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ที
 ประชุมร่ วมกับร้ านค้ าเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานที่สาคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเมื่อบริ ษัทฯ จะเปิ ด
ศูนย์การค้ าใหม่หรื อศูนย์การค้ าที่ปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกับร้ านค้ าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ และ
วางแผนการตลาดร่ วมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ช่าได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริ หารศูนย์การค้ าให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับศูนย์การค้ าที่เปิ ดดาเนินการแล้ วจะมีการจัดประชุม
ร้ านค้ าไตรมาสละ 1 ครัง้
 สารวจความพึงพอใจด้ านการบริ การร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้ องการของร้ านค้ าและ
ลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง และนา มาปรับปรุงเพื่อการให้ บริ การที่เป็ นเลิศของบริ ษัทฯ
คู่ค้า
 ปฏิบตั ิกบั คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาคและคา นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้า และสร้ างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริ ษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างซึง่ มีการกา หนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิไว้ อย่างชัดเจน
 สร้ างความร่วมมือกันด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
 กาหนดขันตอนและเกณฑ์
้
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ ในระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ าง ตามระเบียบการพัฒนา
โครงการและบริ หารงานก่อสร้ าง อาทิ การจัดซื ้อจัดจ้ างโดยการคัดเลือกคู่ค้าด้ วยวิธีการสอบราคาหรื อการประกวด
ราคา หรื อการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยวิธีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงาน
จัดซื ้อกลาง (Pool Procurement) ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น โดยวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างจะดาเนินการอย่างโปร่ งใส ให้
สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผ้ ทู ี่จะเข้ ามา
เป็ นคูค่ ้ าโดยการประเมิน Pre-Qualification
 จัดงานประชุมคู่ค้า (Partner Engagement Meeting) เพื่อพบปะและสื่อสารแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ คคู่ ้ ารับทราบและดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องและเติบโตทางธุรกิจไปด้ วยกันอย่างยัง่ ยืน
เจ้ าหนี ้
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด บริ หารเงินกู้ยืมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน ไม่นาเงินไป
ใช้ ในทางที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ ควบคุมให้ มีการชาระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถ้ วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงอย่างครบถ้ วน รวมถึงการ
บริ หารงานเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ที่ดีของบริ ษัทฯ
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 บริ ษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินได้ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อข้ อกาหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขให้ กบั เจ้ าหนี ้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็ นปกติ โดยบริ ษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระหนี ้และ
ดอกเบี ้ยต่อเจ้ าหนี ้ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทาให้ เจ้ าหนี ้กังวลใจเรื่ องความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ มีการให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทย่อยตามโครงสร้ างการถือหุ้นเท่านัน้ มิได้ ให้ การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทที่ไม่
มีความเกี่ยวข้ อง
คู่แข่ งทางการค้ า
 ดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วย
วิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่กระทาการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
มุง่ ส่งเสริ มและสนับสนุนการแลกเปลีย่ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจด้ านพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าในภาพรวม
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ธุรกิจและมีสว่ นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และประเทศชาติให้ ยงั่ ยืน
 การจัดตังสมาคมศู
้
นย์การค้ าไทยเป็ นหนึง่ ในความร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งบริ ษัทฯ เป็ น
สมาชิกและร่ วมเป็ นกรรมการของสมาคม ตังแต่
้ ปี 2541 โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าสมาชิกให้ แก่สมาคมศูนย์การค้ าไทย
จานวน 50,000 บาทต่อปี
 เผยแพร่ข้อมูลของสมาคมฯ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้ สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชนการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคมฯ เป็ นต้ น เพื่อให้ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจศูนย์การค้ าที่เป็ นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ตอ่ สาธารณชน
 จัดตัง้ คณะทางานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิ จ
ศูนย์การค้ าและธุรกิจค้ าปลีกตังแต่
้ ปี 2558
 ดาเนินมาตรการด้ านความปลอดภัย เช่น การสร้ างความร่ วมมือเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้ า เป็ นต้ น
 ผลักดัน มาตรการส่งเสริ มทางการค้ าเพื่อ กระตุ้น การใช้ จ่ายของนักท่องเที่ย ว และการสนับสนุนการซื อ้ สินค้ า
ภายในประเทศของคนไทย

โดยมี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกับ ภาครั ฐ

เช่ น กระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกี ฬ า

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้ น รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 เข้ าร่ วมเป็ นคณะทางานในโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันและส่งเสริ มเศรษฐกิ จในระดับมหภาค และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจศูนย์การค้ า ภายใต้ แนวร่ วมสานพลังประชารัฐ เช่น คณะทางานด้ านการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้ านานาชาติ (Meetings, Incentive Travels,
Conventions and Exhibitions - MICE) ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริ หารทรัพย์สนิ ระยะที่ 2 เป็ นต้ น
 ทังนี
้ ้ ในปี 2561 สมาคมศูนย์การค้ าไทย ร่ วมกับสมาคมค้ าปลีกไทย และสมาคมการค้ าร้ านค้ าปลอดอากรไทย
ผลักดันมาตรการเพิ่มจานวนจุดคืนภาษี มลู ค่าเพิ่มในเมืองหรื อ Downtown VAT Refund for Tourist จนสาเร็ จโดย
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รัฐบาลอนุมตั ิให้ ทดลองตังจุ
้ ดคืนภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวได้ ทงสิ
ั ้ ้น 8 แห่ง โดยแบ่งออกเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ 3 แห่ง และ
ศูนย์การค้ า 5 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้ าดิเอ็มโพเรี ยม ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ชิดลม และห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สุขมุ วิท โดยเริ่ มทดลองในกรุ งเทพฯ เป็ นเวลา 6 เดือน
มาตรการดังกล่าวเป็ นหนึ่งในหกมาตรการที่ CPNและสมาชิกสมาคมศูนย์การค้ าไทยร่ วมกันผลักดันผ่านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลัง และสานักนายกรัฐมนตรี ตงแต่
ั ้ ปี 2558 เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคณ
ุ ภาพให้ เกิดขึ ้นในประเทศไทย โดยตังเป้
้ าหมายให้ ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางของการ
จับจ่ายใช้ สอยหรื อ Shopping Destination
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และพยายามยกระดับการปฏิบตั ิให้ มีมาตรฐานสูงกว่า
กฎหมายกาหนด เช่น คิดค้ นหรื อนานวัตกรรมอาคารอนุรักษ์ พลังงานมาปรับใช้ กบั ศูนย์การค้ าและอาคารสานักงาน
ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้ อมส่งเสริ มและสร้ างสรรค์ สงั คม ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชี วิต การส่งเสริ มด้ านการศึกษา
การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิง่ แวดล้ อม
 ให้ ความสาคัญกับการสือ่ สารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิง่ แวดล้ อมไปสูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมเป็ นเครื อข่าย
ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมและถ่ายทอดความรู้รวมทังประสบการณ์
้
ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม
ภาครัฐ
 ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศ ภายใต้ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนมุง่ มัน่ ดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็ นนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากภาครัฐหรื อ
เป็ นโครงการที่บริ ษัทฯ ริ เริ่ มขึ ้นเอง
 ให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้ านการทุจริ ต
องค์ กรอิสระและองค์ กรอื่น ๆ ในสังคม
 ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียต่าง ๆ จึงกาหนดเป็ น
นโยบายและแนวปฏิบัติไว้ โดยกาหนดให้ มีการวางแผน จัดให้ มีระบบรั กษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่ มี
ประสิทธิภาพในปริ มาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสานักงานและสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง
ที่อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ หรื อความเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงาน ทรัพย์สินสูญหาย
หรื อเสียหาย การปฏิบตั ิงานไม่ถกู วิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายด้ านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และดาเนินธุรกิจโดยส่งเสริ มให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กฎหมาย
หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านอื่นที่กฎหมายกาหนด โดยกากับให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ ชนิดจะต้ องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านันการส่
้
งเสริ มให้ พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผู้อื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบตั ิให้ สงู กว่าข้ อกาหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในช่วงระหว่างศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒนาโครงการจนกระทัง่ พัฒนาโครงการแล้ วเสร็ จ และติดตามการปรับปรุ งกฎหมายที่อาจกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ อาทิ กฎหมายผังเมือง เพื่อไม่ให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในบริ เวณดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่นนั ้ ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายใน
ประเทศที่เข้ าไปลงทุนเพื่อให้ การลงทุนของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
บริ ษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน ดูแลมิให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก ให้
ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือก
ปฏิบตั ิไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการเฝ้า
ระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้ น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ได้ ผ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบด้ วย หอการค้ าไทย หอการค้ าร่ วม
ต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (“IOD”) ซึ่งทา
หน้ าที่เป็ นเลขานุการ
บริ ษัทฯ ได้ รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับมอบประกาศนียบัตร
บริ ษัทได้ ดาเนินการในด่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่องดังนี ้
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การอบรมและการสื่อสาร
 การให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนี ้
-

การจัดอบรมในหัวข้ อ “Ethics in Workplace” ในรู ปแบบการบรรยายโดยวิทยากร การระดมความคิดผ่าน
กรณีศึกษา และกิจกรรมบอร์ ดเกมส์ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จดั อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2561 มี
พนักงานผ่านการอบรมจานวน 85 คน

-

การจัดให้ มีการอบรมผ่านบทเรี ยน E-Learningหลักสูตร “CPN Code of Conduct” ให้ สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ

-

การจัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่พนักงานใหม่

 การรณรงค์คา่ นิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ มีน ้าใจ” โดยสือ่ สารแนวปฏิบตั ิที่ดีจากผู้บริ หารระดับสูงเพื่อปลูกฝั งวัฒนธรรม
องค์กรในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมีน ้าใจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เช่น อีเมล การจัด
กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เป็ นต้ น
 การสือ่ สารนโยบายที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ แก่ อีเมล เว็บไซต์
บริ ษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่าง ๆ วารสาร ADMIRED รายการ CPN TV ซึ่งเป็ นรายการโทรทัศน์ ภายใน
สานักงานใหญ่ เป็ นต้ น เพื่อสือ่ สารถึงผู้บริ หารและพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนส่งจดหมายแจ้ งไปยังลูกค้ า
และคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ ทุกรายให้ รับทราบและถือปฏิบตั ิด้วย
 การจัดทาแบบประเมินตนเองด้ านการกากับดูแลกิจการสาหรับผู้บริ หารและพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้ าใจ และระดับการปฏิบตั ิตามของผู้บริ หารและพนักงาน ดังนี ้
-

การประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวัดระดับ
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาผลการประเมิน
มาใช้ ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริ มและการดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการ

-

การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment)โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวัดระดับการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยการ
ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่านิยมองค์กร

การขยายความร่ วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ
 การสือ่ สารมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปยังคูค่ ้ าในงานประชุมคูค่ ้ า (Partner Engagement Meeting) และ
เชิญชวนให้ ค่คู ้ าเข้ าร่ วมโครงการ CAC โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ ความรู้ เกี่ยวกับการ
ผลักดันสังคมไร้ เงินสด และการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันเพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกรายดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยไว้ ในจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ รวมทังจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิ
้
บตั ขิ องคูค่ ้ า
การแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังนี ้
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กรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริ ตต่อหน้ าที่ สามารถสอบถาม แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนพร้ อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสืบหาข้ อเท็จจริ ง
และมีการรายงานสรุ ปประเด็นสาคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ผู้บริ หารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อม
พิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริ งโดยเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ สาหรับช่องทางในการติดต่อมี
รายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 30 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1200
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th
 กรณีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรื อต้ องการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นด้ านการปฏิบตั ิงาน สามารถติดต่อ
สอบถาม หรื อร้ องเรี ยนมายังฝ่ ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังนี ้
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 33 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล: CEO@cpn.co.th
สาหรับผู้ที่แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน ลูกค้ าหรื อบุคคลที่รับจ้ างทางานให้ แก่บริ ษัทฯ จะได้ รับการคุ้มครอง
สิทธิโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ งต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่
จาเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ งเบาะแสผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งทังนี
้ ้ กระบวนการแจ้ งเบาะแส กระบวนการในการจัดการข้ อร้ องเรี ยน การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคล
อื่นที่รับจ้ างทางานให้ แก่บริ ษัทฯ เปิ ดเผยไว้ ในจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในหลักการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนโปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ทังข้
้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บคุ คล
ทุกกลุม่ เข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ บริ ษัทฯ มีแนวทางใน
การดูแลรักษาข้ อมูลภายในให้ จากัดเฉพาะบุคคลที่จาเป็ น
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ส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิ จตามหลักการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ดี เพื่อ ให้ ก ารปฏิบ ัติง านของส่ว นงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และสอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อกาหนดของทางการและระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ และได้ กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูล
ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริ มสร้ างและบริ หารความสัมพันธ์ อนั ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคล
ทัว่ ไปและผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังในและต่
้
างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้ องครบถ้ วน สม่าเสมอ และทันเวลา และเป็ นไปตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด นอกจากนี ้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีตอ่ การดาเนินงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงนโยบายการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ เป็ น
มาตรฐานสากล
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน และทางานใกล้ ชิดกับผู้บริ หารระดับสูงเพื่อ
กาหนดนโยบายและแผนงานประจาไตรมาสและประจาปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบตั ิงานและพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์
ให้ เท่าเทียมกับบริ ษัทจดทะเบียนชันน
้ าระดับภูมิภาคโดยมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานและข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทปี ละ 2 ครัง้
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และเป็ นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆเช่น เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต.
หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น และเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อนักลงทุนสัมพันธ์
(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รายงานทาง
การเงิน การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ผลการดา เนินงานย้ อนหลัง
ข้ อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และข้ อมูลโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการ ข่าวสาร แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิทินทางการเงินสาหรับนักลงทุน (IR’s Events
and Calendar) เอกสารข่าวแจ้ งสื่อมวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารนาเสนอ (IR Presentation) ที่ใช้ ในการพบปะ
นักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ในปี 2561 มีผ้ เู ข้ าเว็บไซต์กว่า 237,817 ครัง้ และมีผ้ สู นใจ ลงทะเบียนรับข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 4,151 คน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดช่วงเวลางดติดต่อสือ่ สารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี ของบริ ษัทฯ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลีย่ ง การให้ ข้อมูลที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ลงทุน โดยได้ จัดสรรเวลาเข้ าร่ วม
กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม่าเสมอ
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) งานประชุม
ร่วมกับนักลงทุน งานประกาศผลประกอบการประจาไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
เป็ นต้ น ซึง่ ในปี 2561 มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เฉลี่ย 20-30 คนต่อไตรมาส โดยมีการถ่ายถอดสดผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day Webcast Live) และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มทางเบไซต์สามารถส่งคาถาม และ
ผู้บริ หารสามารถตอบข้ อซักถามได้ ในช่วงถาม-ตอบ ทังนี
้ ้ เอกสารและวีดิทศั น์ของงานแถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาส
จะเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้ อนหลังได้ อย่างทัว่ ถึง และในปี
2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม SET Digital Roadshow เป็ นปี แรกซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ ้นเพื่อเป็ น
ช่องทางให้ บริ ษัทจดทะเบียนของไทยเข้ าถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศนอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั กิจกรรมพานักวิเคราะห์
หลักทรัพย์จานวน 21 คนไปชมการบริ หารศูนย์การค้ า โรงแรม และคอนโดมิเนียม ที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ ด้ วย
ในรอบปี 2561 บริ ษัทฯ ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ หลายรู ปแบบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ พบและให้ ข้อมูลแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในโอกาสต่าง ๆ ดังนี ้

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดย
จดหมาย หรื อติดต่อด้ วยตนเองได้ โดยตรงตามช่องทาง ดังนี ้
ส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 31 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
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โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1614 1632 และ 1689
อีเมล: ir@cpn.co.th
3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็ นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทังหมด
้
11 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทังหมด
้
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระครบถ้ วน
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การกากับดูแลองค์กรเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงในทุกมิติและสอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จัด
ให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริ ษัท ซึ่งมีบทบาทหน้ าที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ”
ความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริ ษัท จึงกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลาย
ในโครงสร้ างของคณะกรรมการไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมทังในจรรยาบรรณและหลั
้
กการ
กากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่น ๆ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นาองค์กรที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี โดยมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และ
แผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน ตามที่ฝ่ายจัดการศึกษาและนาทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แนะมาจัดทา
แผนงาน โดยมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทังนโยบายต่
้
าง ๆ อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นต้ น โดยมีการติดตามและกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการนากลยุทธ์ และนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ ไป
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ตลอดจนเสริ มสร้ างความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อช่วยขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ สง่ เสริ มนวัตกรรมในด้ านต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้ างคุณประโยชน์ต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง โดยประกอบธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมกากับดูแลระบบการบริ หารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง กากับดูแลระบบการ
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
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มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
(AC) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ ง (RPC) ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ในการกากับดูแลงานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละคณะ นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของ
บริ ษัทฯ โดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ ได้ รับการสือ่ สารไปยังผู้บริ หารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใน
ระดับผู้บริ หารจะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management Information
Meeting เป็ นประจาทุกปี เป็ นต้ น สาหรับในระดับพนักงานทังในส่
้ วนของสานักงานใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการบังคับ
บัญชาตามลาดับ และผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จัดทาขึ ้นอย่างทัว่ ถึง โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามความคืบหน้ าแผนงานที่กาหนดไว้ ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานเป็ น
ประจาทุกไตรมาส
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทกากับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการสร้ างการเติบโตที่
ยัง่ ยืน ด้ วยการสร้ างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ทังในด้
้ าน Financial, Non-Financial, Quality และการสร้ าง Brand โดย
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญดังนี ้
-

พิจารณาผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งเทียบกับแผนงาน ตลอดจนพิจารณาข้ อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ
แข่งขัน ข้ อมูลลูกค้ า คูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ อง เป็ นประจาทุกไตรมาสโดยมีกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้รายงาน

-

พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ทุกครึ่ งปี โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบผลการ
ดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้

-

พิจารณาประเด็นด้ านความยัง่ ยืนและความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบกับแผนงานของบริ ษัทฯ อยูเ่ สมอ

-

ในการกาหนดกลยุทธ์ ฝ่ ายจัดการนาทิศทางกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและให้ คาแนะนามาพิจารณา
ร่วมกับประเด็นที่มีความสาคัญด้ านความยัง่ ยืน 3 ด้ านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม และนาประเด็นความเสีย่ ง
และโอกาสที่มีนยั สาคัญในการดาเนินธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นกลยุทธ์ และแนวทางดาเนินงานใน
ระยะยาว โดยเป็ นประเด็นที่เกี่ยข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
แม้ ว่าประธานกรรมการจะเป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มิ ใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ ตาม จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมี ความเห็นว่า โครงสร้ างดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริ มให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประสบ
ความสาเร็ จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากประธานกรรมการเป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และการค้ าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ายมาโดยตลอด
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ประธานกรรมการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
และหลักการกากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการ
เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ ดาเนินไปอย่างเรี ยบร้ อย
เปิ ดโอกาสให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้ างสรรค์และเป็ นอิสระ รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ”
กรรมการผู้จดั การใหญ่มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารและจัดการให้ บริ ษัทฯ มีการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ภายใต้ กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
กรรมการผู้จดั การใหญ่อาจไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทฯ และกิจการนันต้
้ องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
การจากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ และ
สามารถต่อวาระได้ โดยรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่งทุกวาระแล้ วต้ องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็ นอิสระในการให้ ความเห็นและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ ตามที่เห็นสมควรและ
ในปี ที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังกรรมการกลั
้
บเข้ าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ชีแ้ นะและกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิ จ นโยบาย และเป้าหมายของบริ ษัทฯ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งจัดขึ ้นอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทังปี
้ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการซึ่ ง ระบุไ ว้ ใ น
จรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิ จการว่า กรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ โดยกรรมการควรเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของการประชุมทังปี
้ โดยในปี
2561 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวม 8 ครัง้ สัดส่วนการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัททัง้
คณะคิดเป็ นร้ อยละ 98.86
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 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุมก่อน
การประชุมแต่ละครัง้ อย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้ อย่างเป็ น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
 เลขานุการบริ ษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยไม่สง่ ผล
กระทบต่อบริ ษัทฯ ให้ กรรมการได้ มีเวลาพิจารณาล่วงหน้ าอย่างน้ อย7 วัน พร้ อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สาคัญ อีก
ทังสนั
้ บสนุนให้ กรรมการทุกท่านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นอิสระ มีการใช้ ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายกฎหมายจะเข้ าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้
 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่อาจมีสว่ นได้ เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนัน้
 คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ บนั ทึกองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทลงมติไว้ ในรายงานการประชุมทุกครัง้
ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทังหมด
้
 เมื่อมีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่สาคัญหรื อที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญ ฝ่ ายจัดการ
จะนารายละเอียดมาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความ
คืบหน้ าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ที่เป็ นกระแสสังคมที่
เกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสเกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังแนวทางการก
้
ากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้ น
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาประเด็นสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการที่ดี
รองรับกับการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ดังนี ้
-

ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัยในการออกแบบการปรับปรุ ง
โครงสร้ างศูนย์การค้ า การออกแบบศูนย์การค้ าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิ ดอุบตั ิเหตุ การติดป้าย หรื อ
สัญลักษณ์ในจุดที่อาจมีความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุ ความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการก่อการร้ าย การป้องกันและ
ดาเนินการในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็ นต้ น

-

ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Smart Technology, Disruptive Technology, Cyber Crime, Cyber Security
และ IT Governance

-

ด้ านสิง่ แวดล้ อมและการอนุรักษ์ พลังงาน อาทิ ความเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ การออกแบบอาคารรวมทัง้
การเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ประหยัดพลังงาน การบาบัดน ้าเสีย การขุดลอกคูคลองบริ เวณศูนย์การค้ า เป็ นต้ น

-

ด้ านสังคม อาทิ โครงสร้ างประชากรผู้สงู อายุ การออกแบบศูนย์การค้ าที่คานึงถึงผู้สงู อายุ การอานวยความ
สะดวกแก่ผ้ พู ิการ การจัดการด้ านจราจร การมีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของลูกค้ า
และช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัด และการจัดเตรี ยมที่จอดรถให้ เพียงพอ เป็ นต้ น
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ด้ านร้ านค้ าผู้เช่าและผู้บริ โภค อาทิ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการตลาดให้ กบั ร้ านค้ าผู้เช่า วางแผน
ดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่กาลังเปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น

-

ด้ านนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้ าและโครงการที่พกั อาศัย อาทิ การสร้ างบรรยากาศในศูนย์การค้ าให้ น่า
ประทับใจ โดยเป็ นศูนย์กลางในการนาเสนอวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด (Center of Activities) ผ่านรู ปแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ การสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกและสถานที่ทอ่ งเที่ยวเพื่อเป็ นจุดหมายปลายทางในการพักผ่อน
(Destination) การพัฒนา Co-working Spaceเพื่อตอบสนองการใช้ ชีวิตของคนรุ่นใหม่ การออกแบบและจัดสรร
พื ้นที่โครงการที่พกั อาศัยให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น

 เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีการเก็บไว้ อย่างครบถ้ วนใน
ที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคูก่ บั การจัดเก็บเอกสารต้ นฉบับ
 ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็ นเรื่ องที่ต้องติดตามขอข้ อมูลจากฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง เลขานุการบริ ษัทจะเป็ น
ผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี ้แจงเพิ่มเติมของฝ่ ายจัดการให้ คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วทีส่ ดุ
 เลขานุการบริ ษัทจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานรายเดือนเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณารับทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 คณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2561 มีการจัดประชุม 2 ครัง้
ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิ กายน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2562 และประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ
ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบกับกลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีการสรุ ปประเด็นการพิจารณาและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการรั บทราบเพื่อนาไปพัฒนาการดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังคณะทุ
้
กครัง้ ที่มีการประชุม เพื่อ
นาผลที่ได้ จากการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและการจัดประชุมให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งผลประเมิน
ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเฉลีย่ ในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 98.62
 คณะกรรมการบริ ษัทมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สาคัญ
ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้ านการกากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ
กรรมการสอดคล้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นปั จจุบนั
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
 หลักเกณฑ์
บริ ษัทฯ จัดทาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่
และการเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้นต่อไปทังนี
้ ้ แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรื อระดับการดาเนินการใน 5 หัวข้ อประเมิน ได้ แก่
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมและการทาหน้ าที่ของกรรมการ
4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อสิง่ ที่ให้ ความสนใจเป็ นกรณีพิเศษสาหรับการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการหรื อการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
 กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ ้นปี และเป็ นผู้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารื อกันเป็ นประจาทุกปี
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 หลักเกณฑ์
บริ ษัทฯ จัดทาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ กรรมการได้ ทบทวนและ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น โดยมีหวั ข้ อในการประเมินที่สอดคล้ องกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริ ษัท แนวปฏิบตั ิที่ดีของ
สานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
2) การกาหนดกลยุทธ์ การกากับดูแล และติดตามการดาเนินงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
 กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ ้นปี และเป็ นผู้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารื อกันเป็ นประจาทุกปี
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้ วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และ3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย
อยูใ่ นเกณฑ์“ดีเลิศ” สรุปได้ ดงั นี ้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ แบ่งเป็ น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์ฯประกอบด้ วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วยหัวข้ อการประเมิน 10 หัวข้ อ ได้ แก่
1) ความเป็ นผู้นา
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรู้ด้านธุรกิจและบริ การ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 2 การพัฒนากรรมการผู้จดั การใหญ่ ประกอบด้ วยจุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จดั การใหญ่ควรได้ รับการพัฒนา
มากยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี ้
 กระบวนการในการประเมิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีก ารกาหนดเป้าหมายตัวชี ว้ ัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่ชัดเจนตัง้ แต่ต้นปี ร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนจะรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน และเมื่อมีผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งจะนามาเทียบกับ KPIs
ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่ตอ่ ไป โดยผลการประเมินประจาปี 2561
คิดเป็ นร้ อยละ 98.36 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”
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การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดย
กรรมการทุกท่านเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการจากสถาบัน IOD แล้ ว รวมทังบริ
้ ษัทฯ
สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พฒ
ั นาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อย โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั กรรมการทุกท่านในการเข้ าร่ วม การ
อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากภายนอกมาเป็ นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ดังนี ้
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การเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการในปี 2561
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การเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
 กลไกการกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม: บริ ษัทฯ กาหนดระบบการกากับดูแลกิจการ การบริ หารความ
เสีย่ งและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดย
ผ่านกฎระเบียบ นโยบาย และข้ อบังคับต่าง ๆ เช่น อานาจดาเนินการแนวปฏิบตั ิ และกระบวนการทางานที่ชดั เจน
ตลอดจนมีระบบการรายงานเป็ นลาดับขันต่
้ อผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องโดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นระยะ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสอดคล้ องกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตังซึ
้ ่งจะช่วยผลักดันให้ บริ ษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
ระยะยาวที่วางไว้ และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ได้ แก่ ข้ อมูล
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทารายการสาคัญ โดยรายการดังกล่าวจะต้ องมีการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และไม่ขดั กับหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากาหนดเป็ นนโยบายไว้ ในจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการว่า
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทุนให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และทิศทางเดียวกันกับบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการลงทุนของบริ ษัทฯมี ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องให้ ความเห็นชอบในการดาเนินการที่สาคัญ อาทิ การส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทุน การกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริ ษั ทฯ การกากับดูแลให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
 การจัดทา ข้ อตกลงระหว่ างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement): บริ ษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิ
ของผู้ร่วมทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริ ษัทฯ ร่ วมกับผู้ร่วมทุนจัดทา Shareholders’
Agreement กาหนดรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ องตรงกันทุกฝ่ าย อาทิ สัดส่วนการลงทุน อานาจการควบคุมขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
บริ หารงานการจ่ายผลตอบแทน เป็ นต้ น
การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนดนโยบายที่ใช้ ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้ กรรมการและผู้บริ หารที่
เกี่ยวข้ องซื ้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
 การควบคุมเกี่ยวกับข้ อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี
สาระสาคัญ และยังไม่ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
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 การถือหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ : กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีสิทธิเสรี ภาพในการลงทุนซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้ องไม่ซื ้อ ขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
สาธารณชนแล้ วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณี ที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะมีการซือ้ ขาย โอน หรื อรั บโอน หลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ จะต้ อ งจัด ทาและเปิ ด เผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อหน่วยงานกากับดูแลให้ รับทราบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ทังนี
้ ้ หากผู้บริ หารและพนักงานรายใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูล
ภายในที่กล่าวข้ างต้ นนี ้ ถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามระเบียบบริ ษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย
 การรายงานการถือหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ : กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ภายใน 3 วัน
ทาการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการบริ ษัทรวบรวมและรายงานข้ อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริ หารรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุกไตรมาส
การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เปิ ดกว้ าง โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยกาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน ห้ ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรื อบุคคล/
นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนันจะต้
้
องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทังนี
้ ้ในกรณีที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาคัญหรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องผ่านการสอบทานและให้ ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
นาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น
 การรายงานการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและผู้บริ หารต้ องตอบแบบชี ้แจงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในรอบ
ปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นประจาทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ทาธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งแบบชี ้แจงรายการและรวบรวมข้ อมูล
 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ท่ ีเกี่ยวข้ อง: มีการรายงานครัง้ แรกภายใน 30 วัน
นับจากวันเข้ าดารงตาแหน่งในบริ ษัทฯ และรายงานข้ อมูล ณวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สาหรับกรณีที่ระหว่างปี
กรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องเข้ าทาธุรกรรมใด ๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่
9-27

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ

ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม กรรมการหรื อผู้บริ หารมีหน้ าที่แจ้ งให้ บริ ษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้ า โดยระบุ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สญ
ั ญา และส่วนได้ เสียของกรรมการหรื อผู้บริ หารในสัญญา เพื่อ
ความโปร่งใสในการเข้ าทาธุรกรรมนัน้
 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย: กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่งเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสาเนา
รายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่ได้ รับรายงาน
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทาความผิดของกรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับการใช้
ข้ อมูลภายในในทางมิชอบ
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ในปี 2561 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีให้ แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ บัญชีสงั กัด เป็ นจานวนเงินรวม 8,470,000 บาท
ค่าบริ การอื่น ปี 2561 บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าบริ การอื่น คือ ค่าที่ปรึ กษาให้ แก่ บริ ษัท เคพีเอ็มจีภมู ิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ
จากัด เป็ นจานวนเงิน 6,376,000 บาท
การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้
ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว และกาหนดให้ มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2561 มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับ
หลัก CG Code
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาหลักปฏิบตั ิที่ยงั ไม่สามารถหรื อยังมิได้ นาไปปรับใช้ โดยได้ บนั ทึกไว้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการแล้ ว
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่ดีอื่น ๆ ทังที
้ ่เป็ นหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ
ภายในประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โครงการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
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Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็ นต้ น โดยเปิ ดเผยการปฏิบตั ิไว้ ในรายงานประจาปี ภายใต้ หวั ข้ อหลัก
ดังนี ้
 การบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน
 ผลการดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 โครงสร้ างการจัดการ
 การกากับดูแลกิจการ
 การสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
แนวทางการจัดทารายงานในส่ วนการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
CPN จัดทารายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนเพื่อแสดงผลการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดย
ประยุกต์ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่ วมมือว่าด้ วยการรายงานสากลด้ านความยัง่ ยืน ฉบับมาตรฐานในแบบ
หลัก (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-Core Option) รวมทังกรอบการจั
้
ดทารายงานของ International
Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 2600:2010 Guidance on
Social Responsibility) หลักสากล 10 ประการ ของข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact:
UNGC) และเชื่อมโยงการดาเนินงานที่สอดคล้ องต่อเป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนของโลก (Sustainable Development
Goals: SDGs)

ขอบเขตของรายงาน
รายงานฉบับนี ้ครอบคลุมผลการดาเนินงานของ CPN และบริ ษัทย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งไม่รวมผลการ
ดาเนินงานในต่างประเทศ สอดคล้ องกับหลักรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
โดยรายงานความคืบหน้ าและผลการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ตามกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
และขอบเขตของรายงานในส่วนผลการดาเนินงานด้ านธุรกิจและด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมเฉพาะการบริ หาร
ศูนย์การค้ าทัง้ 33 โครงการ (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ออกเป็ น 2 โครงการ คือ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรัล
ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า อาคารสานักงาน 7 โครงการ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกันภายใต้ การบริ หารงานของ CPN ทัว่ ประเทศ
ดังที่รายงานในหัวข้ อลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรายงานประจาปี 2561 ยกเว้ น การรายงานในด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ไม่รวมผล
การดาเนินงานของโรงแรมและโครงการที่พกั อาศัยและการรายงานในด้ านห่วงโซ่อปุ ทานไม่รวมผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ย่อย คือ บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ จากัด
การดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ CPN ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของผ้ มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ร้ านค้ า ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ พนักงาน คูแ่ ข่งทางการค้ า สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ
และองค์กรอื่น ๆ ในสังคม โดยเนื ้อหาและรายละเอียดในรายงานฉบับนี ้ เป็ นการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทย่อยที่เกี่ยวข้ อง ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 หรื อ บริ ษัทที่ CPN มีอานาจในการบริ หาร รวมทังบริ
้ ษัทที่
ต้ องการเปิ ดเผยข้ อมูล

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนของ CPN สามารถติดต่อได้ ที่
แผนกพัฒนาความยัง่ ยืนทางธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารความเป็ นเลิศและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 10 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 6907-9
โทรสาร: +66 (0) 2264-5593
อีเมล: sd.ho@cpn.co.th
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การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
CPN เป็ นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018 กลุม่ ดัชนีหลักทัว่ โลก (DJSI World) ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นปี แรก และกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ห้า อีกทังเป็
้ นหนึ่ง
ในสมาชิกของ SAM ‟ The Sustainability Yearbook CPN ประกอบธุรกิจด้ านการพัฒนาศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยเป็ นหลัก โดยประกอบด้ วย 6 กลุม่ ธุรกิจ คือ ศูนย์การค้ า อาคารสานักงาน โรงแรม
อาคาร ที่พกั อาศัย แหล่งสันทนาการและบันเทิง และศูนย์อาหาร และการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท
(CPNCG) โดยรายได้ หลักมากกว่าร้ อยละ 76 มาจากธุรกิจศูนย์การค้ า CPN ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้ น
ความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ความสาคัญกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริ ษัทฯ โดย
ผนวกเข้ ากับมุมมองด้ านความยัง่ ยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ CPN ได้ นาเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals‟SDGs) ตามกรอบองค์การสหประชาชาติ มากาหนดเป็ นแนวทางและ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
(รายละเอียดการดาเนินงานด้ านการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ ในรายงานประจาปี 2561)

การมีส่วนร่ วมและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียหลักที่สาคัญ
CPN แบ่งกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียออกเป็ น 9 กลุม่ ใหญ่ และกาหนดหน่วยงานผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างการมีสว่ นร่ วม
การสือ่ สาร การรับฟั ง การดูแลและการตอบสนองต่อข้ อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม
ครบถ้ วน และทันท่วงที โดยมีการนาข้ อคิดเห็นที่ได้ รับมาปรับเข้ ากับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561
CPN ได้ เพิ่มเติมช่องทางการสือ่ สาร และการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
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กระบวนการประเมินประเด็นสาคัญด้ านความยั่งยืน
1. การระบุประเด็นสาคัญ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ นากระบวนการประเมินประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนปี 2560 มาใช้ ในการทบทวนประเด็นที่สาคัญ และ
เพิ่มประเด็นความเสีย่ งและโอกาสที่เกี่ยวข้ อง เช่น ความเสีย่ งจากภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ และผลกระทบจากสื่อออนไลน์ ความ
เสีย่ งและโอกาสในการทาธุรกิจรูปแบบใหม่ ทังกิ
้ จการร่วมค้ า และการขยายกิจการไปต่างประเทศ รวมทังข้
้ อเสนอแนะที่ได้ จาก
การตอบแบบสอบถามและการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ
คาแนะนาของหน่วยงานอิสระจากภายนอกและหน่วยงานวิเคราะห์ดชั นีความยัง่ ยืนในระดับสากล เช่น RobecoSAM, MSCI
และ FTSE เป็ นต้ น
2. การจัดลาดับความสาคัญ
บริ ษัทฯ ทบทวนการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นด้ านความยัง่ ยืนโดยวิเคราะห์และประเมินความสาคัญของประเด็นด้ าน
ความยัง่ ยืนความเสีย่ ง และโอกาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงเช่นเดียวกับกระบวนการในปี 2560
โดยในปี 2561 ยังคงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียหลักทัง้ 5 กลุม่ เช่นเดียวกับปี 2560 และเพิ่มมุมมองของผู้ถือหุ้นผ่านการทาแบบ
ประเมินและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นด้ านความยัง่ ยืนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561โดยพิจารณาการ
จัดลาดับความสาคัญจาก 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และประเด็นที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียให้ ความสนใจและให้ ความสาคัญ โดยแบ่งลาดับความสาคัญออกเป็ นระดับต่า กลาง และสูง
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3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสาคัญ
บริ ษัทฯ ทวนสอบความครบถ้ วนของประเด็นที่มีนยั สาคัญ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยทาการยืนยันประเด็นความยัง่ ยืน ความเสี่ยง และโอกาสทมี่
นัยสาคัญในปี 2561 รวม 10 ประเด็น จากนันจึ
้ งผนวกแผนดาเนินงานและตัวชี ้วัดด้ านความยัง่ ยืนในแผนการดาเนินธุรกิจและ
แผนบริ หารความเสีย่ งองค์กร ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นประธานในการลงมติเห็นชอบ และกระบวนการประเมินประเด็นที่สาคัญนี ้ยังได้ รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
อิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย และข้ อมูลผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้ อม
4. การติดตามประเด็นที่มีนัยสาคัญ และการรายงานผล
บริ ษัทฯ ติดตามผลการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับประเด็นที่มีนยั สาคัญทัง้ 10 ประเด็น ผ่านการรายงานผล และการติดตาม
ตัวชี ้วัดของแผนการดาเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และแผนบริ หารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการระดับ
บริ หารกากับดูแลในแต่ละคณะฯ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นผู้พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามเกณฑ์สากล
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
CPN เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสูก่ ารปฏิบตั ิเชิงกลยุทธ์ โดยรวมประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนที่ผ่าน
การประเมินแล้ วเข้ าสูก่ ระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจประจาปี ทังแผนกลยุ
้
ทธ์ ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยุทธ์ ประจาปี โดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงร่วมกันพิจารณา และกาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN มุง่ สร้ างความเข้ มแข็งในการเติบโตของธุรกิจ และลดความเสีย่ งทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจทังในเชิ
้ งภูมิศาสตร์
และประเภทการลงทุน เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง การขยายธุรกิจในรู ปแบบใหม่ หรื อธุรกิจประเภทอื่นที่เอื ้อกับ
ธุรกิจศูนย์การค้ า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสานักงาน และการสร้ างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้ าง
โครงการขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เชื่อมโยงกันตังแต่
้ ห่วงโซ่อปุ ทานกลุม่ ธุรกิจในพื ้นที่เดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจที่เกื ้อหนุนซึ่ง
กันและกัน เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั โครงการ และตอบโจทย์ความตอ้ งการและพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป
2. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการ
CPN มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจอย่างตอ่ เนอื่ ง โดยการพัฒนาศูนย์การค้ าให้ เป็ นที่ที่เป็ น
จุดมุ่งหมายในการใช้ ชีวิตที่มากกว่าการซื ้อสินค้ า เป็ นจุดมุ่งหมายในการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน โดยการสร้ างสรรค์และ
ประยุก ต์ ใ ช้ น วัต กรรมในการพัฒ นาออกแบบและก่อ สร้ างอาคารการพัฒนาสร้ างจุด หมายใหม่เ พื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ สัมผัส
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรื อมีประสบการณ์ด้านไลฟ์ สไตล์ที่คล้ ายกันร่วมกันบนพื ้นที่เดียวกัน
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3. การบริหารจัดการทรัพย์ สินและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสีย
CPN มุ่งมัน่ ในการบริ หารและจัดการศูนย์การค้ าแลtอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยยึดความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง การรับฟั งเสียง และการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นหลักในการดาเนินธุร กิจโดยใช้ ศกั ยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของ CPN ในการสร้ าง คุณค่าร่ วมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ภายใต้ เจตนารมณ์ “การสร้ าง
คุณค่าร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคมโดยรวม” และนาเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ อีกทังปรั
้ บ
กระบวนการทางานให้ ทนั สมัย ปลอดภัย สะดวกและตอบโจทย์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ครบทุกกลุม่
4. ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการ
CPN มุง่ เน้ นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสากล
ลดการใช้ ทรัพยากร หรื อใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มการใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้ กบั องค์กรและสังคม และมุ่งมัน่ ในการสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรบนรากฐานการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทังทางธุ
้
รกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
5. การจัดหาแหล่ งเงินทุนและบริหารการเงินอย่ างรอบคอบ
CPN มุง่ สร้ างความเข้ มแข็งทางการเงิน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ ความสาคัญกับการมีวินยั
ทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับธุรกิจ ทังเงิ
้ นทุนจากการดาเนินธุรกิจ การกู้ยืมเงิน
การออกหุ้นกู้ การจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็ นต้ น ควบคูไ่ ปกับการ
บริ หารต้ นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
ในปี 2561 CPN ได้ ทบทวนและเพิ่มเติมตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) และผนวกในแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี (ปี 2562-2566) โดยกาหนดทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนมุ่งสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) และศูนย์กลางการใช้ ชีวิต (Center of Life) เป็ น
กรอบในการกาหนดแผนงานด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ และกาหนดตัวชีว้ ดั และติดตามผลการ
ดาเนิ นงานด้ านความยั่ง ยืนโดยคณะกรรมการจัด การ คณะกรรมการบรรษั ทภิบ าลและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ยังถ่ายทอดตัวชี ้วัดดังกล่าวไปเป็ นตัวชี ้วัดสาหรับการประเมินผล
งานผู้บริ หารและพนักงาน ระดับสายงาน ระดับฝ่ าย ระดับแผนกและรายบุคคลลดหลัน่ กันในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทัง้
กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงดารงบทบาทผู้นาด้ านความยัง่ ยืน (SD Champion) ทาหน้ าที่สง่ เสริ มและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงานและกิจกรรมด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
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ผลการดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
CPN ติดตามผลการดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์องค์กร เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) และศูนย์กลางของการใช้ ชีวิต (Center of Life)
การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN ให้ ความสาคัญกับการรักษาและสร้ างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยตังเป้
้ าหมาย
ทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีรายได้ เติบโตในอัตราเฉลีย่ (CAGR) อย่างน้ อยร้ อยละ 13 ต่อปี โดยหนึง่ ในกล
ยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการเติบโตด้ วยการกระจายฐาน
ธุรกิจการพัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่
1. การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์ และประเภทอสังหาริ มทรัพย์
ที่ผา่ นมา CPN พัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการพัฒนาศูนย์การค้ าใหม่ในทาเลที่มี
ศักยภาพเริ่ มจากกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และขยายไปยังจังหวัดที่มีศกั ยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มนั่ คงและเป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคนัน้ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของธุรกิจและสร้ างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กบั
การมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภูมิภาคนัน้ ซึ่งปั จจุบนั CPN มีศนู ย์การค้ าในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจานวน 14
แห่ง และในต่างจังหวัดจานวน 18 แห่ง
ก่อนเริ่ มพัฒนาโครงการ CPN จะเลือกทาเลที่ดีที่สดุ ในย่านนัน้ ๆ เพื่อสร้ างความสะดวกสบายในการเดินทางให้ กบั
ลูกค้ า รวมถึงนักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อค้ าขายที่ศนู ย์การค้ า โดยศูนย์การค้ าของCPN จะถูกสร้ างสรรค์ขึ ้นด้ วยแนวคิด
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Center of Life หรื อศูนย์กลางการใช้ ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและท้ องถิ่นนัน้ ด้ วยการนา เสนอสินค้ าและบริ การอย่างครบ
ครัน รวมทังการสร้
้
างสรรค์พื ้นที่และกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี ้ ใน
การออกแบบจะนาเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของแต่ละท้ องถิ่นนัน้ ๆ มาเป็ นจุดเด่นของศูนย์การค้ า เพื่อให้ ศนู ย์การค้ ามีความ
กลมกลืนเป็ นส่วนหนึง่ ของท้ องถิ่น และส่งเสริ มความภาคภูมิใจของคนในท้ องถิ่น รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยี่ยมชม ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ างงานสร้ างอาชีพ ก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ สชู่ มุ ชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เป็ นการสร้ างประโยชน์และสร้ าง
มูลค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ นาไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ที่ต้องกา ร เ ป็ นผู้นา ในธุร กิจกา ร พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้ าปลีกในระดับภูมิภาค และมีการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว CPN จึงได้ ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศที่มีแนวโน้ มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม เป็ นต้ น เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศ
เพียงอย่างเดียวนอกจากนัน้ CPN ยังได้ ขยายรูปแบบการลงทุนไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร
ภายใต้ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า ที่อยู่
อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ธุรกิจศูนย์การค้ า ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักและใช้ ที่ดินให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ถือเป็ นการทาธุรกิจที่เกื ้อหนุนกันในเชิงพื ้นที่ โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559 บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ได้
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริ เวณพื ้นที่ศนู ย์การค้ าของ CPN ที่เปิ ดดาเนินการอยู่ หรื อพื ้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้ า
จานวน 3 โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น และในปี 2560 ได้ เปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียมอีก 3 โครงการ
ที่จงั หวัดเชียงราย เชียงใหม่ (แห่งที่ 2) และนครราชสีมา ซึ่งทาให้ เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา เป็ นมหานครแห่งอีสาน ที่มี
โครงการ Mixed-use ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งภาคอีสาน ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า โรงแรมศูนย์ประชุม คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์ สไตล์
กลางแจ้ ง และสวนสาธารณะไว้ ในที่เดียวกัน เป็ นการสร้ างสรรค์โมเดลการใช้ ชีวิตสมัยใหม่ให้ กบั ชาวอีสานได้ อย่างครบทุกมิติ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจานวน 3 - 4 โครงการ ต่อปี ตลอดจนศึกษาโอกาสการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้
2. การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการพัฒนาและบริ หารอสังหาริมทรัพย์ของ CPN ไม่ได้ จากัดเฉพาะการลงทุนในรูปแบบที่เจ้ าของโครงการเพียงคน
เดียวเท่ากันแต่ยงั มีรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ามารถนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในด้ านทีแ่ ตกต่างกัน มาแบ่งปั น แลกเปลีย่ น และสนับสนุนซึง่ กันและกัน เช่น
 การร่ วมทุนกับบริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบ
ผสมประกอบด้ วย โรงแรม ที่พกั อาศัย ศูนย์การค้ า และอาคารสานักงาน บนที่ดินบริ เวณหัวมุมถนนสีลมและถนน
พระราม 4 โดยบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริ ษัทฯ มีความชานาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้ าร้ อยละ 85 และ
ธุรกิจอาคารสานักงานร้ อยละ 100 ขณะที่สดั ส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและที่พกั อาศัยร้ อยละ 40 ซึ่งเป็ นธุรกิจที่
DTC มีความเชี่ยวชาญ
 การร่วมมือกับ IKEA เปิ ด “อิเกีย บางใหญ่” ซึง่ เป็ น IKEA รูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ลูกค้ าเดินเข้ าออกและ
ชาระเงินได้ ทกุ ชันและเป็
้
นสาขาแรกที่มีทางเข้ าเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ทุกชัน้ เป็ นการเสริ มความเป็ น
Super Regional Mall ให้ กบั เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
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 การร่วมทุนกับบริ ษัท ไรท์แมน จากัด ภายใต้ บริ ษัท ฟี โนมินอน ครี เอชัน่ จากัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่ วมกันรังสรรค์
ความมหัศจรรย์ให้ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” สวนสนุกนวัตกรรม ธีมปาร์ คผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็ น WorldClass Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และเป็ นหนึง่ ในสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกต้ องมาเยือน ซึง่
ถือเป็ นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้ สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
 การร่ วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจ Co-working Space จากประเทศ
มาเลเซีย และมีการเติบโตรวดเร็ วที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ จดั ตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนในนามบริ ษัท คอมมอน
กราวน์ ประเทศไทย จากัด และถือหุ้นในสัดส่วน CPN ร้ อยละ 51 และ Common Ground Group ร้ อยละ 49 ขยาย
ธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงศูนย์การค้ าและอาคารสานักงานเข้ าด้ วยกันเป็ นพื ้นที่สาหรับ
ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ และเป็ นการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และStart-up และผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง
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1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้ านค้ า
ในปี 2561 CPN ได้ ดาเนินแผนงานการบริ หารจัดการและพัฒนาร้ านค้ า โดยมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมจากผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าในการพัฒนาร้ านค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการสร้ างนวัตกรรมจุดหมายใหม่เพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนา
ศูนย์การค้ าให้ เป็ นศูนย์กลางของการใช้ ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชนที่ก่อให้ เกิดการสร้ างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยแบ่งแผนงานออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้
1. สร้ างผู้ประกอบการรายใหม่
CPN ให้ การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทดลองเปิ ดร้ านในศูนย์การค้ าในหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบป็ อป
อัพสโตร์ บนพื ้นที่สว่ นกลางในระยะสันตามช่
้
วงเวลาที่กาหนดในทุกโครงการทัว่ ประเทศ ซึ่งได้ รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการแตกไลน์ธุรกิจ รวมทังสิ
้ ้น 73 ราย นอกจากนัน้ ยัง
พัฒนารู ปแบบการเปิ ดร้ านในพื ้นที่ศนู ย์อาหารแบบใหม่ เช่น การพัฒนาฟู้ดเวิลด์บริ เวณชัน้ 7 ของศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ และการพัฒนาโซนเทลส์ออฟไทยแลนด์ในเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สามารถสนับสนุนให้ มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ร่วมเปิ ดร้ านกับ CPN รวม 52 ราย
2. การพัฒนาร้ านค้ า
-

การสนับสนุนและพัฒนารู ปแบบร้ านค้ าแนวใหม่ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมจุดหมายใหม่ที่
กาหนดไว้ โดยเป็ นการทางานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างทีมงานพัฒนาธุรกิจ ทีมงานขายทีมงานตรวจแบบ
ร้ านค้ า ทีมงานร้ านค้ าสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการร้ านค้ า

-

การพัฒนาผู้ประกอบการร้ านค้ ารุ่นใหม่ มุง่ เน้ นการอบรมให้ เกิดความรู้ และเพิ่มทักษะการบริ หารจัดการในการ
ประกอบธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด โดยเปิ ดกว้ างให้ กบั ผู้ประกอบการที่สนใจทังรายที
้
่ทาธุรกิจอยู่กบั CPN และ
ผู้ประกอบการทั่วไป โดยแบ่งออกเป็ นสองโครงการคือ โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading
Entrepreneur Advanced Development Program) และโครงการซีพีเอ็นรี เทลอะคาเดมี -CPN Retail
Academy ซึง่ เป็ นการต่อยอดจากกิจกรรม SME Think Big เมื่อปี 2559 และ SME Think Big สัญจรในปี 2560

3. สร้ างความสัมพันธ์
หนึ่งในช่องทางการสร้ างความมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาธุรกิจร่ วมกันระหว่างผู้ประกอบการร้ านค้ ากับ CPN คือ
การประชุมกับผู้ประกอบการร้ านค้ าเฉพาะรายเพื่อรับฟั งและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่ วมกัน ซึ่งผลจากการ
ประชุมหารื อเชิงลึก ส่งผลให้ ทงสองฝ่
ั้
ายสามารถร่ วมกันพัฒนาโปรแกรมส่งเสริ มการขายและการตลาดใน
รูปแบบใหม่ที่เฉพาะเจาะจงในการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ประกอบการร้ านค้ าได้ เหมาะสมมากขึ ้นโดย
มีเป้าหมายในการผลักดันยอดขายของผู้ประกอบการให้ ดีขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
4. การรับฟั งความคิดเห็น
ในปี 2561 CPN ปรับเปลี่ยนวิธีการสารวจความพึงพอใจของร้ านค้ าในการรับบริ การจาก CPN โดยปรับจาก
ระบบเดิมที่ทาการสารวจรายปี เป็ นการสารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยทีมงานร้ านค้ าสัมพันธ์รายไตรมาสซึ่งจะ
ทาการสัมภาษณ์ เชิงลึกควบคู่ไปกับการตอบแบบสารวจออนไลน์ ซึ่งพัฒนาและวิเคราะห์โดยทีมงานวิจัย
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การตลาดภายใน ทังนี
้ ้ ยังยึดหมวดหมูท่ ี่ใช้ ในการประเมินคงเดิม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังทีมงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ ไขการให้ บริ การในแต่ละโครงการ อีกทังคะแนนที
้
่ได้ จะเป็ นหนึ่ง
ในดัชนีชี ้วัดผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการ และเป็ นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินให้ รางวัลศูนย์การค้ ายอดเยี่ยม
ของ CPN ในแต่ละปี
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2. การบริหารจัดการและสร้ างความผูกพันกับบุคลากร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
CPN ได้ กาหนดแผนงานการบริ หารจัดการและสร้ างความผูกพันกับบุคลากร โดยมีแนวทางในการบริ หารจัดการ
ตามที่ได้ นาเสนอใน www.cpn.co.th / การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน / การดูแลผู้มีสว่ นได้ เสีย / การบริ หารจัดการและสร้ างความ
ผูกพันกับบุคลากร/ การบริ หารจัดการและผลการดาเนินงาน โดยในปี 2561 ยังคงตั ้งเป้าหมายในการเป็ นองค์กรในหัวใจ
พนักงาน หรื อ Emploer of Choice และแบ่งกลยุทธ์ การบริ หารจัดการออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
2.1 การสรรหาและการรักษาบุคลากร
2.1.1 การสรรหาและการว่าจ้ าง
CPN กาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการบุคลากรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล คานึงถึงความโปร่ งใส เป็ นธรรมและ
ความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน เปิ ดโอกาสให้ กบั ทุกคน ทุกเพศ ทุกเชื ้อชาติ โดยไม่แบ่งแยกพื ้นฐานของแต่ละปั จเจก
บุคคล ทังการสรรหา
้
การว่าจ้ าง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2561 CPN ได้ ริเริ่ มการสารวจความพึงพอใจต่อแบ
รนด์ CPN ในฐานะการเป็ นองค์กรในหัวใจในกลุม่ ผู้สนใจสมัครงาน และมีผลการสารวจความพึงพอใจในระดับร้ อยละ 94
ในปี 2561 CPN ว่าจ้ างพนักงานใหม่ทงสิ
ั ้ ้น 1,108 คนโดยเปิ ดรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภมู ิ ลาเนาตามภูมิภาคและ
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานโอนย้ ายกลับภูมิลาเนา พบว่ามีจานวนพนักงานขอโอนย้ ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือเซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้ า คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของจานวนพนักงานทั ้งหมดในโครงการ ส่งผลให้ ยอดรวมจานวนพนักงานใหม่และจานวน
พนักงานที่ขอโอนย้ ายกลับภูมิลาเนา คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของพนักงานทังหมด
้

*ไม่รวมจานวนพนักงานขอโอนย้ าย

ทังนี
้ ้ ในการวางแผนจัดการอัตรากาลังคนและการสรรหานัน้ ได้ นาประเด็นความเสี่ยงในด้ านการสรรหาและรักษา
บุคลากรมาร่ วมพิจารณาด้ วย ส่งผลให้ มีการเพิ่มเติมและดาเนินแผนงานในการสรรหาต่อเนื่องจากปี 2560 ดังนี ้
 การสรรหาพนักงานรุ่ นใหม่-รุ่ นมิลเลนเนียล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์ มการสรรหาซึ่งเป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้ าถึงไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิผล เช่น ลิงค์อิน เฟสบุ๊ค ช่องทางออนไลน์ของกลุม่
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เซ็นทรัล และ ในปี 2561 ได้ เปิ ดตัวซีพีเอ็นไลน์สาหรับการสมัครงานอย่างเป็ นทางการ โดยแบ่งการเข้ าถึงข้ อมูล
ตาแหน่งงานที่เปิ ดรับออกเป็ น 5 ภูมิภาค ได้ แก่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้ รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็ นเพื่อนในระยะเริ่ มแรกจานวน 4,700 คน
ภายหลังการดาเนินการพบว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสื่อสารแบบสองทาง
เท่าที่ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ จึงศึกษาช่องทางสรรหาออนไลน์ระดับสากลเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ทั ้งนี ้ ในปี 2561 ได้ รับพนักงานใหม่รุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-30 ปี จานวน715 คน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 ของ
พนักงานที่รับใหม่ในปี 2561 ส่งผลให้ สดั ส่วนโดยรวมของพนักงานรุ่ นมิลเลนเนียลเป็ นร้ อยละ 39 ของพนักงาน
ทังหมดในองค์
้
กร
 โครงการ Work Integrated Learning หรื อ WIL โครงการบูรณาการการเรี ยนการสอนเข้ ากับการทางานจริ ง ใน
ความร่ วมมือระหว่าง CPN กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดขึ ้นเป็ นรุ่ นที่ 2
ต่อเนื่องนับจากรุ่ นแรกเมื่อปี 2558 โดยเปิ ดรับสมัครนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสู
้ ง
(ปวส.) เข้ าปฏิบตั ิงานจริ งกับ CPN ควบคู่กบั การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี เป็ นเวลา 3 ปี นักศึกษาที่เข้ าร่ วม
โครงการจะได้ รับประสบการณ์จากการทางานจริ ง พร้ อมประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้ ในการเรี ยนกับอาจารย์ประจา
รายวิชาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ตรงกับการใช้ จริ งในอุตสาหกรรม รวมทังได้
้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการด้ าน
การรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับพนักงานระดับเจ้ าหน้ าที่ทวั่ ไป ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวัดได้ จากนักศึกษารุ่ นแรก
จานวน 12 คน ได้ ทา สัญญาบรรจุเป็ นพนักงานของ CPN จากจานวนทั ้งหมด 14 คน และเสียงตอบรับที่ดีจากตัว
นักศึกษา พนักงาน CPN ที่เป็ นครู พี่เลี ้ยง และครู ที่ปรึ กษา โดยทุกฝ่ ายต่างได้ รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 โครงการนักการตลาดรุ่ นใหม่ หรื อ Marketing Next GEN โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ที่มี
ศักยภาพและรักในงานการตลาด เข้ าทางานแบบฝึ กอบรมและเรี ยนรู้ ในงาน (On the Job Training: OJT) ซึ่งเริ่ ม
ขึ ้นในปี 2560 นัน้ พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานที่อยู่ในโปรแกรมดังกล่าวมีนยั สาคัญดังนัน้ ในปี 2561 จึงได้
พักโครงการเพื่อทาการทบทวนแนวทางการรับ สมัครและการหมุนเวียนงานใหม่ให้ เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์และ
ความต้ องการของคนรุ่ นมิลเลนเนียล
 โครงการผู้บริ หารรุ่ นใหม่กลุม่ เซ็นทรัล หรื อ Central Group Management Associate (MA) โครงการสร้ าง
ผู้บริ หารรุ่ นใหม่จดั โดยกลุม่ เซ็นทรัล เปิ ดโอกาสให้ คนรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพและผ่านการคัดเลือกเข้ าร่ วมทางานจริ ง
และสร้ างโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็ วในสามกลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ ค้ าปลีก กลุม่ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่
การบริ หารแบรนด์ซึ่งดาเนินการมาแล้ วเป็ นปี ที่ 4 โดยในปี 2561 CPN รับบุคลากรจากโครงการดังกล่าวบรรจุเป็ น
พนักงาน CPN และอยู่ระหว่างการหมุนเวียนงานในบริ ษัทฯ แล้ วทังสิ
้ ้น 12 คน
 โครงการผู้จดั การทัว่ ไปฝึ กหัด (General Manager Trainee หรื อ GM Trainee) โครงการรับสมัครและพัฒนา
ผู้บริ หารในระดับผู้จดั การศูนย์การค้ าจากพนักงานภายในเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ CPN ซึ่งดาเนินการ
ต่อเนื่องนับจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการคัดกรอง 3 รู ปแบบ คือ การสอบ
ข้ อเขียน การสอบ สัมภาษณ์ และการสอบประเมินภาวะผู้นา ภายหลังผ่านการคัดเลือกบุคลากรจะได้ รับการ
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พัฒนาอบรมในรู ปแบบห้ องเรี ยนจานวน 20 หลักสูตรทังในด้
้ านความรู้ เรื่ องงาน กระบวนการและการพัฒนาภาวะ
ผู้น า และรู ป แบบการลงปฎิบ ตั ิห น้ า งานจริ ง ในสาขาโดยมีผ้ ูจ ดั การทัว่ ไปประจ าสาข าเป็ น พี่เ ลี ้ยงสอนงาน
นอกเหนือจากโครงการ GM Trainee แล้ ว CPN ยังพัฒนาหลักสูตรการอบรมและสอนงานผู้จดั การมือใหม่แบบ
เร่ งรัด โดยดาเนินการสอนหลักสูตรเดียวกับ GM Trainee ให้ กบั ผู้จดั การทัว่ ไปที่รับเข้ ามาใหม่ภายในระยะเวลา 3
เดือน โดยในปี 2561 มี GM Trainee ในโปรแกรมทังสิ
้ ้น 4 คน
 โครงการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกษี ยณโครงการต่ออายุการทางานของบุคลากรที่ใกล้ เกษี ยณเป็ นรายปี หรื อราย 2
ปี ขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ นของงานและความเต็มใจร่ วมกันทั ้งฝ่ ายลูกจ้ างและนายจ้ าง โดยพิจารณาต่ออายุการ
ทางานออกไปจนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปั จจุบนั มีบคุ ลากรในโครงการดังกล่าวจานวน 6 คน
2.1.2 การรักษาและสร้ างความผูกพันพนักงาน
CPN ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดูแลพนักงาน เพื่อให้ ได้ รับสวัสดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ กบั
ตลาดแรงงานทัว่ ไป โดยความแตกต่างทางเพศสภาพ เชื ้อชาติ และความทุพพลภาพทางร่างกายไม่สง่ ผลต่อการกาหนด
ค่าตอบแทนและการเลื่อน ตาแหน่งของพนักงาน อีกทังยั
้ งเปิ ดกว้ างรับฟั งความคิดเห็นจากพนักงาน และให้ สิทธิเสรี ภาพ
พนักงานในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันตามแนวทางปฏิบตั ิของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
 ความผูกพันของพนักงาน CPN ประเมินความผูกพันของพนักงานภายใต้ ชื่อ “CG Voice” หรื อ Central Group
Voice (โครงการ Power of Voice เดิม) ตามกรอบการประเมินความผูกพันของพนักงานสูก่ ารเป็ นองค์กรในหัวใจ
พนักงาน(Employer of Choice) ของบริ ษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ซึ่งทาการประเมินใน 2 มิติ คือ ปั จจัยขั ้น
พื ้นฐาน 4 หมวด และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด ทังนี
้ ้ มีการปรับวิธีการคานวณคะแนนให้ สามารถ
เทียบเคียงกับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันได้ ชดั เจนมากขึ ้น
โดยในปี 2561 มีพนักงานที่ร่วมทาแบบประเมินร้ อยละ 88 ของจานวนพนักงานทังหมด
้
และได้ คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานร้ อยละ 73 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Top quartile ของกลุม่ ธุรกิจเดียวกันในระดับโลก ผลการประเมินความ
ผูกพันและปั จจัยที่สง่ ผลต่อคะแนนความผูกพันจะถูกนาไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรโดยทีมงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละฝ่ าย และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามลาดับ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาสาหรับปี 2562 ให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหมวดการทางานเป็ นทีม และการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามามีสว่ นช่วยในการทางาน และแบ่ง
การวิเคราะห์แผนตามอายุงานและอายุของพนักงาน เพื่อพัฒนาแผนสร้ างความผูกพันให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของคน
ต่างยุคสมัย โดยเฉพาะรุ่ นมิลเลนเนียล
 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม I„CARE โดยดาเนินการผ่าน 3 รู ปแบบ คือ การใช้ สื่อ การมีสว่ นร่ วม
และการเป็ นแบบอย่างของผู้บริ หาร
-

การใช้ สื่อและการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสารพนักงาน-Admired
โปสเตอร์ -AdmiredPlus วิทยุเสียงตามสาย-CPN Radio และสื่อโทรทัศน์ภายในองค์กร-CPN Channel
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และสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เจน-วี หรื อ CPN GEN WE” ซึ่งผลตอบรับอยู่ที่ร้อยละ
97.5 โดยเน้ นการสื่อสารในเรื่ องการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การทางานในออฟฟิ ศรู ปแบบใหม่ เป็ น
ต้ น
-

การมีสว่ นร่ วมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจาปี กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมสันทนาการนอกเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์พนักงานที่มีความชอบแตกต่างกัน อาทิ
กิจกรรมออกกาลังด้ วยการเต้ นซุมบ้ า การเล่นโยคะ การออกกาลังแบบมอร์ ทลั คอมแบทการออกกาลัง
แนวใหม่แบบผสมผสาน Piloxing การวิ่ง กิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ เช่น การเก็บเงินเตรี ย มพร้ อมสาหรับ
การเกษี ยณ การเตรี ยมตัวในเรื่ องอาหารการกินและการออกกา ลังสา หรับคนเกษี ยณ กิจกรรมนวดสา
หรับพนักงานที่มีปัญหาโรคออฟฟิ ศซินโดรม กิจกรรมแต่งหน้ าเค้ กวันแม่ กิจกรรมบริ จาคโลหิต เป็ นต้ น
รวมไปถึงการให้ พนักงานได้ เข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในเรื่ องหลักบรรษั ทภิบาล การต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชันและการติดสินบน เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจหลักการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและ
ร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายในการสังเกตและรายงานหากพบเหตุการณ์ที่เข้ าข่ายการประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี
2561 ดาเนินการจัดอบรม 2 ครัง้ มีจานวนพนักงานระดับจัดการเข้ าร่ วมอบรมจานวน 85 คน ผลจากการ
อบรมพบว่าพนักงานที่เข้ าอบรมพึงพอใจและเห็นว่าเนื ้อหาเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งที่
ร้ อยละ 97

-

การเป็ นแบบอย่างของผู้บริ หาร ผ่านผู้นาต้ นแบบ “SD Champion” เพื่อผลักดันให้ เกิดวัฒนธรรม
“ซื่อสัตย์ มีน ้าใจ” ในองค์กร และต่อยอดสูก่ ารจัดกิจกรรม “CPN Step 2 Share ก้ าวเพื่อการแบ่งปั น ” ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่เชิญผู้บริ หาร SD Champion ร่ วมทากิจกรรมอาสาและบริ จาคเงินให้ กบั มูลนิธิ โดยปี 2561
ได้ ดา เนิน กิจ กรรมกับมูลนิธิศิริ ร าชและมูลนิธิเ ด็ก โสสะแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชิน ปู ถัม ภ์
นอกจากนัน้ ยังมีการแต่งตังทู
้ ตวัฒนธรรมรุ่ นที่สอง หรื อ I„CARE Agent จากผู้บริ หารระดับกลาง จานวน
5 ท่าน เพื่อเป็ นตัวแทนองค์กรในการเผยแพร่ ผลักดัน และสนับสนุนค่านิยมทั ้งห้ าด้ านของ CPN และ
กลุม่ เซ็นทรัล ให้ พนักงานรู้ จกั เข้ าใจ และประพฤติปฏิบตั ิเพื่อปลูกฝั งค่านิยมดังกล่าว สูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กร
ที่เข้ มแข็ง และผูกพันพนักงานไว้ ด้วยกัน

2.2 การพัฒนาผู้นาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.2.1 การพัฒนาผู้นา
CPN ด าเนิน การตามโครงการพัฒ นาความก้ า วหน้ า ในอาชีพ ส าหรับ กลุม่ บุค ลากรที ่ม ีศ กั ยภาพสูง และ
ความสามารถโดดเด่นตังแต่
้ ระดับหัวหน้ างานถึงระดับผู้จดั การอาวุโสจากที่ดาเนินการไว้ เมื่อปี 2560 จานวน 155 คน โดย
กาหนดให้ บคุ ลากรแต่ละท่านในโครงการดังกล่าวพัฒนาแผนการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพรายบุคคล (Individual
Career Development Plan: ICDP) โดยใช้ แนวทางในการพัฒนาที่บคุ ลากรแบบ 70:20:10 คือ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง
หน้ างานร้ อยละ 70 จากการสอนโดยหัวหน้ างานร้ อยละ 20 และจากการอบรมร้ อยละ 10 ซึ่งพบว่าในปี ที่ผ่านมา หลักสูตรที่
บุคลากรต้ องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้นสองอันดับแรกคือเรื่ องภาวะผู้นา และความรู้ เฉพาะสายงาน นอกจากนั ้น ยังมีการ
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ติดตามความคืบหน้ าการพัฒนาบุคลากรแต่ละท่านจากแผนการพัฒนาที่กาหนดไว้ ทกุ ๆ ไตรมาสรวมถึงการประเมิน
ศักยภาพภาวะผู้นาแบบ 360 องศาเพื่อวัดผลการพัฒนาตลอดทั ้งปี โดยปี 2561 โครงการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพ มี
การดาเนินการติดตามให้ บคุ ลากรที่เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวได้ พฒ
ั นาตามแผนที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 81 และมีจดั การ
ประเมินศักยภาพภาวะผู้นาแบบ 360 องศาเพื่อวัดผลการพัฒนาคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของพนักงานกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
ทังนี
้ ้ ได้ มีการขยายแผนการพัฒนาผู้นาดังกล่าวไปยังกลุม่ ผู้บริ หารระดับต้ นตั ้งแต่ระดับหัวหน้ างานถึงผู้บริ หารระดับสูงคือ
ระดับผู้อานวยการทัว่ ทั ้งองค์กรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเกษี ยณอายุของพนักงานใน
ระดับบริ หารโดยบุคลากรในกลุม่ ดังกล่าวจะต้ องจัดทาแผนพัฒนาความก้ าวหน้ ารายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) ตามข้ อแนะนาหลักสูตรและวิธีการที่ทางฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความ
เป็ นแบบแผนในการพัฒนาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 CPN จัดทาแผนการพัฒนาผู้นา ระดับกลาง โดยดา
เนินการให้ พนักงานกลุม่ ดังกล่าวจัดทา แผนพัฒนาความก้ าวหน้ ารายบุคคลคิดเป็ นร้ อยละ 95

2.2.2 การพัฒนาบุคลากร
CPN ยังยึดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบ70:20:10 โดยมีสดั ส่วนการเรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิงานจริ ง (On the
Job Training: OJT) ร้ อยละ 70 การให้ คาแนะนาและการสอนงานจากผู้บงั คับบัญชาร้ อยละ20 และการอบรมในห้ องเรี ยน
ร้ อยละ 10 ตามลาดับ โดยกาหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ความรู้ ด้านการบริ หารและจัดการ ความรู้
เฉพาะสายงาน การพัฒนาความเป็ นผู้นา และอื่น ๆ โดยในปี 2561 ดาเนินการตามแผนการจัดการอบรมทั ้งสิ ้น 477
หลักสูตร เป็ นหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 4 มีบคุ ลากรเข้ าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั ้งการอบรมใน
ห้ องเรี ยนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากปี 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
ฝึ กอบรมโดยรวมเท่ากับร้ อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 2560) และจานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมเฉลี่ยของบุคลากร CPN เท่ากับ
26.7 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
นอกจากนัน้ CPN ยังเปิ ดโอกาสให้ กบั บุคลากรทัว่ ทังองค์
้ กรที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองในระดับอุดมศึกษา สามารถ
สมัครเพื่อขอรับทุนเรี ยนต่อวุฒิปริ ญญาโทของทางกลุม่ เซ็นทรัลได้ โดยมีผลผูกมัด 2 ปี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้ องสอบ
สัมภาษณ์กบั คณะกรรมการคัด เลือกเพื่อ พิจารณาในด้ านมัศ นคติ และความมุ่ง มัน่ ในการนาความรู้ มาใช้ ในการพัฒนา
ตนเอง บริ ษัท และสังคมต่อไป โดยในปี 2561 มีบคุ ลากรที่ได้ รับทุนเรี ยนต่อปริ ญญาโททั ้งสิ ้นจานวน 4 คน รวมเป็ น 11 คน
นับแต่มีการเปิ ดให้ ทนุ ตังแต่
้ ปี 2559
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2.3 การจัดการองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
CPN เล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรที่ชานาญ และเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษเฉพาะด้ าน เช่น งานเทคนิค งาน
ระบบงานการให้ บริ การ และงานบริ หาร จึงดาเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษดังกล่าวภายใต้ โครงการ “ศูนย์ความเป็ นเลิศ
หรื อ Center of Excellence” เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการองค์ความรู้ องค์กรและถ่ายทอดสูบ่ คุ ลากรที่มีศกั ยภาพ
ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวได้ สรรหาผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านดังกล่าวได้ แล้ ว จานวน 5 คน โดยดาเนินโครงการต่อเนื่องในส่วน
ของการสรรหา และจัดหลักสูตรรวมถึงวิธีการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อไปในปี 2562
2.3 การเป็ นองค์ กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง CPNได้ ทาการปรับปรุ งมาตรฐานค่างานและหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามแผนงานที่กาหนด โดยใช้ เครื่ องมือและแนวทางการจัดกลุม่ ตาแหน่งงานของกลุม่ เซ็นทรัล เริ่ มจากสายงานที่มี
นัยสาคัญก่อนแล้ วเสร็ จตามแผนร้ อยละ 84 และคงระบบการประเมินผลงานพนักงานในสองมิติ คือ ประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานรายปี ตามดัชนีชี ้วัดระดับองค์กร ระดับฝ่ าย และระดับแผนกลดหลัน่ ตามลาดับและประเมินผลพฤติกรรมรายครึ่ ง
ปี ที่สอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร I„CARE โดยผลประเมินที่ได้ จะนามาใช้ ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจาปี
รวมทังใช้
้ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง และการจัดเตรี ยมแผนพัฒนารายบุคคลในปี ถดั ไปต่อไป
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CPN บูรณาการประเด็นความเสี่ยงและความยัง่ ยืนในเรื่ องการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานรายบุคคลเพิ่มขึ ้นในแผนงาน เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ น องค์ก รในหัวใจพนักงานโดยดาเนินตามแผนพัฒนาสถานที่และ
บรรยากาศการทางานเป็ น“สมาร์ ทออฟฟิ ศ” (Smart Office) เพื่อให้ บคุ ลากรได้ ทางานในบรรยากาศที่ทนั สมัย คล่องตัว และ
ตรงกับลักษณะงานและไลฟ์ สไตล์มากขึ ้น โดยแบ่งเป็ น 3 เฟส กาหนดเสร็ จภายใน 2 ปี นบั จากปี 2561 (ไม่รวมช่วงทาการ
สารวจและศึกษาโครงการ) โดยในปี 2561 ได้ ทาการปรับปรุ งสถานที่ทางานในสานักงานใหญ่ซึ่งแล้ วเสร็ จร้ อยละ 75 โดย
ปรับเปลี่ยนเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ถกู หลักสรี รศาสตร์ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเก้ าอี ้นัง่ โต๊ ะ และตู้ให้ เหมาะกับลักษณะการใช้ งาน
และดูทนั สมัย มีการปรับระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพื่อให้
เหมาะกับการทางานที่เคลื่อ นที่และเปลี่ยนสถานที่ทางานปรับ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ สามารถประชุม
ทางไกลเชื่อมต่อได้ ทงหน่
ั ้ วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เป็ นต้ น
ความปลอดภัยเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ CPN คานึงถึงเพื่อวัดประสิทธิผ ลขององค์กร พนักงานประจารวมทั ้งพนักงาน
รับเหมาช่วงต้ องยึดถือ และปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ CPN11 โดยในปี 2561 ได้ ศึกษา
และเตรี ยมความพร้ อมองค์กรเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน ISO 45001 ในสอง
โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 อีกทั ้งได้ ดาเนินการตามกฎหมาย
กาหนด โดยจัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานทั ้งในระดับองค์กรและใน
ระดับสาขาตามลาดับ มีจานวนพนักงานที่ร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ ทังสิ
้ ้น 370 คน โดยแยกเป็ นตัวแทนนายจ้ างจานวน 206
คน และเป็ นตัวแทนลูกจ้ างจานวน 164 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ของพนักงานทังหมด
้
(ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้ าง)
นอกจากนัน้ ยังจัดให้ มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความเข้ าใจและทักษะด้ านการดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
และบุคคล อาทิ การอบรมป้องกันและดับเพลิงขั ้นรุ นแรง การดูแลเครื่ องจักรใหญ่ เช่น ปั น้ จัน่ เป็ นต้ น การดูแลความ
ปลอดภัยระบบไฟฟ้า การดูแลความปลอดภัยทางน ้า การทางานอย่างปลอดภัยในที่อบั อากาศและที่เสี่ยงภัย การปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น หลักสูตรการอบรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย ISO 45001 และ 5 ส. เป็ นต้ น โดยรับการอบรมจากวิทยากร
ทั ้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั ้งสิ ้น 16 หลักสูตร มีผ้ เู ข้ าร่ วมจานวน 1,263 คน (นับซ ้าคน) คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของ
พนักงานทังหมด
้
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3. การบริหารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
CPN กาหนดแผนงานการบริ หารจัดการคู่ค้าตามนโยบายการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน มุ่งเน้ นในด้ านการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างกันอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้ อม และคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และความปลอดภัยทั ้งนี ้ได้ แบ่งกลุม่ คู่ค้าออกเป็ น 3 กลุม่ ตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ CPN และแบ่งย่อยออกเป็ น 12 กลุม่ ตาม
หมวดหมู่ การให้ บริ การของคู่ค้า (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจาปี 2560 หน้ า 110)
3.1 การบริ หารจัดการต้ นทุน และความเสี่ยงคู่ค้า
จากผลการวิเคราะห์ยอดใช้ จ่ายของคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี 2561 จานวน 5,004 ราย
พบว่า คู่ค้าในกลุม่ ที่ 1 ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มียอดใช้ จ่ายเกิ นกว่า 10 ล้ านบาท มีทั ้งสิ ้นจานวน 128 ราย ครอบคลุมร้ อยละ 81 ของ
การว่าจ้ างและจัดซื ้อทังหมดโดยร้
้
อยละ 48 เป็ นการว่าจ้ างและจัดซื ้อในส่วนการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการ และอีกร้ อยละ
35 เป็ นการจัดซื ้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ ในการดาเนินการและบริ หารศูนย์การค้ าในแต่ละวัน ผลการวิเคราะห์ที่ได้ สามารถ
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นาไปกาหนดแผนและมาตรการในการลดต้ นทุน และความคุ้มค่าในด้ านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อเพิ่มความ
ปลอดภัยในภาพรวมโดยในปี 2561 CPN ได้ เข้ าร่ วมโครงการจัดหาร่ วมเชิงกลยุทธ์ กบั กลุม่ เซ็นทรัล ภายใต้ กรอบการบริ หาร
จัดการที่สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยนาร่ อง 1 โครงการในกลุม่ ผู้ให้ บริ การวิศวกรรมงาน
ระบบในด้ านการซ่อมบารุ งลิฟท์โดยสาร ซึ่งส่งผลให้ การบริ หารต้ นทุนของบริ ษัทฯดีขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 5
CPN ดาเนินการตามแผนทบทวนและประเมินความเสี่ยงคู่ค้ารายปี โดยวิเคราะห์เฉพาะคู่ค้ากลุม่ ที่ 1 ที่ได้ จากผล
การวิเคราะห์ยอดใช้ จ่ายของคู่ค้าประจาปี 2561 จากนันจึ
้ งคัดเลือกเฉพาะคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานของ CPN เพื่อทาการประเมินประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้าที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานระหว่างกัน พบว่าคู่ค้าที่มี
ความเสี่ยงในระดับสูงล้ วนเป็ นคู่ค้าในส่วนการพัฒนาและก่อสร้ างทั ้งสิ ้นซึ่งร้ อยละ 60 ของประเด็นที่ประเมินได้ นั ้นเป็ น
ประเด็นด้ านความยัง่ ยืนในหมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ ทาแผนลดความเสี่ยง
ดังกล่าว และมีการติดตามเป็ นระยะ ๆ
นอกจากการวิเคราะห์ยอดใช้ จ่าย และประเมินความเสี่ยงคู่ค้าแล้ ว CPN ยังดาเนินการวิเคราะห์วสั ดุคงคลังรายปี
และทาการส่งมอบวัสดุดงั กล่าวให้ กบั หน่วยงานที่ต้องการ อาทิ การกระจายหลอดไฟตะเกียบจากสาขาที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้
งานแล้ วไปยังสาขาอื่นที่ยงั ใช้ หลอดดังกล่าวอยู่ เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนและวางแผนในการปรับเปลี่ยนเป็ นหลอดไฟแอลอีดีใน
ภาพรวมทังหมดได้
้
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

3.2 การสรรหาคู่ค้ารายใหม่
CPN เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการท้ องถิ่นและรายย่อยที่สนใจทาธุรกิจกับ CPN ทั ้งในการเปิ ดร้ าน และการเป็ น
ผู้ผลิต และผู้รับเหมาให้ กบั CPN โดยในปี 2561 ได้ เปิ ดช่องทางใหม่สาหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเป็ นคู่ค้ากับ CPN ผ่าน
ระบบออนไลน์“CPN Vendor web portal” หรื อ https://procurement.cpn.co.th/ เพื่อเพิ่มความสะดวก ความโปร่ งใส และ
ความเป็ นธรรมให้ ผ้ ปู ระกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนเป็ นคู่ค้ารายใหม่ได้ ด้วยตนเอง อีกทังสามารถติ
้
ดตามข่าวสาร และ
สมัครประกวดราคาพร้ อมฟั งผลผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงภายหลังการทดลองเปิ ดระบบเมื่อกลางปี 2561
พบว่ามีคู่ค้ารายใหม่ที่สนใจลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 11 ของคู่ค้ารายใหม่ทั ้งหมดที่ลงทะเบียนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนัน้ CPN ยังได้ ทาข้ อตกลงกับบริ ษัทในเครื อกลุม่ เซ็นทรัลที่มีศกั ยภาพในการส่งมอบสินค้ าและบริ การโดย
เป็ นการจัดหาวัตถุดิบและแรงงานจากท้ องถิ่น เริ่ มจากกลุม่ สินค้ าในการก่อสร้ าง และกลุม่ สินค้ าอาหารสด ผัก ผลไม้ โดย
ยังคงระบบเปรี ยบเทียบราคาและการจัดซื ้อตามระเบียบปฏิบตั ิของ CPN
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3.3 การบริ หารความสัมพันธ์ และการพัฒนาคู่ค้า
CPN ได้ จดั การประชุมคู่ค้าประจาปี อย่างเป็ นทางการ (Partner Engagement Meeting) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 โดยใน
ปี 2561 ได้ จดั 2 ครัง้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ า และกลุม่ คู่ค้าที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดงาน
กิจกรรมและสื่อสารทางการตลาด มีการสื่อสารถึงนโยบายการทาธุรกิจเพื่อรองรับสังคมไร้ เงินสด และนวัตกรรมในการจัด
งานกิจกรรมทางการตลาด อีกทังเน้
้ นย ้าในเจตนารมณ์การดาเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป
ชัน และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ CPN ตามจรรยาบรรณในการทางานร่ วมกันกับคู่ค้า (CPN Code of Conduct for
Suppliers) และเชิญชวนคู่ค้าเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งการจัดงานสาเร็ จ
ลุลว่ งด้ วยดีมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจานวน 79 ท่าน ทั ้งนี ้ ร้ อยละ 91เห็นว่าเนื ้อหาการประชุมเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน และ
ร้ อยละ82 ประสงค์ให้ จดั งานประชุมเช่นนี ้อีกในอนาคต
3.4 การประเมินคู่ค้า และการปรับปรุ งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
หน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบในการจัดซื ้อ / จัดจ้ างจะทาการประเมินด้ านการปฏิบตั ิการของคูค่ ้ าภายหลังการส่งมอบ
งานเรี ยบร้ อย ผ่านใบประเมินคุณภาพการบริ การซึ่งเป็ นการประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพในด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ / บริ การ
การส่งมอบตามเวลาและครบถ้ วน และการตอบสนองต่อประเด็นความยัง่ ยืนองค์กร ซึ่งได้ มีการพัฒนารู ปแบบการประเมิน
ดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์ โค้ ดบนใบสัง่ ซื ้อโดยตรง เพิ่มความสะดวกในการประเมิน การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล และลดการใช้ กระดาษ เริ่ มใช้ เมื่อไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคู่ค้าได้
ร้ อยละ 4 โดยผลการประเมินที่ได้ นั ้นนาไปพัฒนาเป็ นแผนการพัฒนาคู่ค้าอย่างเป็ นรู ปธรรม และเริ่ มนาร่ องดาเนินการแล้ ว
กับคู่ค้าบางรายที่ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ นอกจากนัน้ CPN ยังดาเนินการประเมินคู่ค้ารายปี โดยใช้ กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินภายหลังการส่งมอบงาน และนาร่ องประเมินด้ วยรู ปแบบคิวอาร์ โค้ ดในงานซ่อมบารุ งงาน
ระบบ และงานด้ านความปลอดภัย
ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื ้อ / จัดจ้ างนั ้นได้ ทา การพัฒนาการเรี ยนรู้ ผ่านระบบ e-learning ใน
หลักสูตรเพิ่มความเข้ าใจในกระบวนการจัดซื ้อ / จัดจ้ างขั ้นพื ้นฐานและหลักสูตรจัดซื ้อจัดจ้ างเฉพาะหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรปั จจุบนั ได้ ทา การทบทวนกระบวนการให้ ถกู ต้ องและลดขั ้นตอนในการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง และจัดการอบรม
กระบวนการที่ถ กู ต้ อ งให้ ก บั พนัก งานใหม่อีกด้ วย นอกจากนั ้นยังมีการปรับ ปรุ งกระบวนการจัดซื ้อ / จัดจ้ างให้ เป็ น
กระบวนการแบบไร้ กระดาษ โดยทาการขอเอกสารและอนุมตั ิจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตังแต่
้ การลงทะเบียนเป็ นคู่ค้า
รายใหม่ การขอใบเสนอราคา การยืนยันการสัง่ ซื ้อ การส่งมอบ การวางบิล และการเรี ยกเก็บเงิน โดยปั จจุบนั มีคู่ค้าร่ วม
โครงการดังกล่าวไม่ถึงร้ อยละ 5 จากคู่ค้าทั ้งหมด ซึ่งในปี 2562 ได้ ระบุเป็ นแผนในการพัฒนาระบบและชักชวนให้ คู่ค้าเห็น
ประโยชน์และเปลี่ยนไปใช้ กระบวนการดังกล่าวให้ มากขึ ้น
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4. การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
CPN กาหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาร่ วมกับชุมชนตามที่ได้ นาเสนอบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ www.cpn.co.th /การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน / การดูแลผู้มีสว่ นได้ เสีย / การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน /
การบริ หารจัดการและผลการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้ นสร้ างการมีสว่ นร่ วมกับชุมชนเพื่อสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง ควบคู่กบั การ
ดาเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาด้ านการศึกษาและด้ านสิ่งแวดล้ อม ในปี 2561 ได้ กาหนดเป้าหมายการมีสว่ น
ร่ วมกับชุมชน และการสร้ างจุดหมายการใช้ ชีวิตของชุมชนเป็ นดัชนีชี ้วัดระดับองค์กรและระดับกลยุทธ์ และแบ่งกลยุทธ์
แผนการบริ หารจัดการออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
4.1 การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการลดผลกระทบด้ านการจราจรทั ้งก่อน ระหว่างและหลังการก่อสร้ าง จนถึงการเปิ ดให้ บริ การ ดัง
รายละเอียดการดาเนินการในหน้ า 105 และการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ทา
หน้ าที่รับผิดชอบดูแล สอบถามและตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับชุมชนโดยรอบในระยะ 8-15 กิโลเมตรอย่างสม่า
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เสมอตลอดการก่อสร้ าง และภายหลังการเปิ ดดาเนินการจะมีทีมงาน CSR สาขาและทีมควบคุมคุณภาพทาหน้ าที่ดงั กล่าว
รวมไปถึงการสอดส่องข่าวสารการร้ องทุกข์ในโซเชียลมีเดีย และการส่งข้ อร้ องเรี ยนตามช่องทางที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่งในปี
2561 ไม่มีการดาเนินการใดของ CPN ที่สร้ างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อมในระดับรุ นแรง
4.2 การสร้ างความผูกพันกับชุมชน
4.2.1 การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
CPN กาหนดแนวปฏิบตั ิในการออกแบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม และการตกแต่งทั ้งภายในและภายนอก
อาคาร โดยให้ นาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชนท้ องถิ่น หรื อในระดับจังหวัดมาประยุกต์ให้ ทนั สมัย
โดดเด่น และมีอตั ลักษณ์เฉพาะ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความตังใจจริ
้
งของบริ ษัทฯที่จะร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งกับชุมชนในการเติบโต
และเผยแพร่ ของดีประจาท้ องถิ่นในวงกว้ าง ดังเห็นได้ จากรู ปแบบการตกแต่งด้ านหน้ าอาคาร ในหลาย ๆ โครงการตาม
ต่างจังหวัด
4.2.2 การสนับสนุนในรู ปแบบที่ไม่ใช่ตวั เงิน ได้ แก่
 การสร้ างสิ่งปลูกสร้ างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ กบั ชุมชนเช่น สะพานลอย สะพานทางเชื่อม สถานีอนามัยในเขต
แจ้ งวัฒนะ ห้ องน ้าสาธารณะต้ นแบบในสวนลุมพินีกรุงเทพฯ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ ค ในเขตศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ ในเขตศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ สวนสาธารณะโคราชริ
เวอร์ วอล์ค ในเขตศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยในปี 2561 ได้ มอบสะพานลอยคนข้ ามที่ได้
มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยด้ วยการติดตังกระจกนิ
้
รภัยแบบใส และอานวยความสะดวกด้ วยการ
ติดตังสายพานลาดเลื
้
่อน ลิฟท์และทางลาดเลื่อนสาหรับรถเข็นคนพิการ ในโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต รวมมูลค่าการ
ก่อสร้ าง 223 ล้ านบาท
 การจัดสรรพื ้นที่โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรื อลดราคาพิเศษให้ กบั หน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชา
สังคมและหน่วยงานที่ไม่หวังผลกาไร ในการจัดแสดงนิทรรศการการจัดตังพื
้ ้นที่พิเศษเพื่อให้ บริ การประชาชน
รวมทังการตั
้
งกล่
้ องรับบริ จาคเงิน และการสนับสนุนพื ้นที่เพื่อรับบริ จาคโลหิต โดยในปี 2561 ได้ ดาเนินการเปิ ดรับ
บริ จาคโลหิตภายใต้ โครงการ “กลุม่ เซ็นทรัล จิตอาสา บริ จาคโลหิตด้ วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จานวน 186
ครัง้ ได้ โลหิตจานวน 7.14 ล้ าน ซี.ซี. เมื่อรวมกับยอดจากทุกบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล จะได้ ยอดบริ จาคโลหิต ส่งมอบ
ให้ กบั สภากาชาดไทยจานวน 13.27 ล้ าน ซี.ซี.
4.2.3 การบริ จาคเงิน
CPN ให้ การสนับสนุนด้ านการเงินกับชุมชน องค์กรการกุศลหน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่
CPNดาเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริ จาคเพื่อการศึกษาและการบริ จาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ โดยในปี 2561 CPN
ได้ บริ จาคให้ กบั มูลนิธิตา่ ง ๆ อาทิ มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิชยั พัฒนามูลนิธิทนุ การศึกษาสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิโรคไตแห่ง
ประเทศไทยมูลนิธิโรงพยาบาลตารวจ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ มูลนิธิอทุ กพัฒน์
มูลนิธิเตียง จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นต้ น รวมเป็ นเงิน 28.5 ล้ านบาท (รวมเงินที่ชาระเพื่อการดาเนินงาน) ทังนี
้ ้ ส่วนหนึ่งของยอดเงิน
บริ จาคจานวน 558,960 บาท มาจากการจัดกิจกรรม CPN Step2Share และบางส่วนเป็ นการบริ จาคร่วมกับกลุม่ เซ็นทรัล
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ทั ้งนี ้ CPN ได้ ร่วมกับกลุม่ เซ็นทรัลและบริ ษัทในเครื อในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ อาทิ มอบถุงยังชีพเพื่อ
ช่ว ยเหลือ ผู้ ป ระสบอุท กภัย ในสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาวและผู้ ป ระสบวาตภัย พายุป าบึก จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช รวม 3,780 ถุงส่งมอบอุปกรณ์ อาหาร เครื่ องดื่ม สิ่งอานวยความสะดวกพร้ อมเงินสนับสนุนทีมค้ นหาผู้ติด
ค้ างถ ้าหลวง ตลอดระยะเวลาการช่วยเหลือ ณ ขุนน ้านางนอน จังหวัดเชียงราย รวมเป็ นงบประมาณ 3 ล้ านบาท
4.2.4 การจัดกิจกรรม CPN อาสา
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ CPN เปิ ดโอกาสให้ พนักงานใช้ เวลาในชัว่ โมงการทางานในการทากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุน และมีสว่ นร่ วมกับชุมชนในการส่งเสริ มทังทางด้
้
านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม โดยในปี 2561 ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรมมากขึ ้นโดยการนาเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเองและเพื่อนพนักงานสนใจ หากผ่าน
การพิจารณา ทางบริ ษัทฯจะมอบเงินสนับสนุนในการดาเนินการ รวมไปถึงการร่ วมกับบุคลากรของบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล
ดาเนินโครงการ Centrality เพื่อร่ วมกันทากิจกรรมในการสร้ างคุณค่าร่ วมให้ กบั ชุมชนโดยรอบ หรื อภายในจังหวัดที่โครงการ
ตังอยู
้ ่ ส่งผลให้ ตลอดทังปี
้ มีการจัดกิจกรรมอาสาทังสิ
้ ้น 51 กิจกรรม มีจานวนพนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทังสิ
้ ้น 2,115 คน (นับ
เฉพาะข้ อมูลที่มีการรวบรวมและนับซ ้าคน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 19
4.3 การพัฒนาชุมชน
CPN มีเจตนารมณ์ตั ้งมัน่ ที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ชุมชน โดยการบริ หารและจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็ นศูนย์กลางของเมือง เป็ นศูนย์กลางของธุรกิจท้ องถิ่นและเป็ นศูนย์กลางของการใช้ ชีวิต มุ่งเน้ น
การร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคมเพื่อสร้ างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้ อนและส่งเสริ มให้ คนในท้ องถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเมือง และสร้ างให้ เกิดกลไกตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจท้ องถิ่นให้ เข้ มแข็ง โดยในปี
2561 ได้ เน้ นการจัดกิจกรรมส่งเสริ มตลาดชุมชน อาทิ ร่ วมมือกับกลุม่ เซ็นทรัลจัดกิจกรรม “ตลาดชุมชนเซ็นทรัลปี ที่ 7” เพื่อ
เป็ นช่องทางในการจาหน่ายสินค้ าคุณภาพดีกว่า 2,000 รายการ จากเกษตรกรทัว่ ทุกภูมิภาคไทยรวม 49 จังหวัด และจัด
กิจกรรม “สินค้ าชุมชนของเรา” ภายใต้ กลุม่ เซ็นทรัล ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมหมุนวียนไปตามศูนย์การค้ าของ CPN ได้ แก่
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
นอกจากนี ้ ยังร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุม่ เกษตรกรรุ่ นใหม่และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการจัดงานตลาด
เพื่อการเกษตร เช่นตลาดจริ งใจ ตลาดเกษตรกรอินทรี ย์ ตลาดปั นสุข เป็ นต้ น รวมไปถึงการเปิ ดพื ้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปั ญหาสินค้ าเกษตรล้ นตลาด เช่น จัดงาน “สับปะรดกลางกรุ ง ” เพื่อบรรเทาภาวะสับปะรดล้ นตลาด โดยจัดในพื ้นที่
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายหลังการ
จัดงานสามารถช่วยระบายสับปะรดบ้ านคา จังหวัดราชบุรีได้ กว่า 100 ตัน สร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกรจานวน 3,076 ราย
มูลค่ากว่า 1 ล้ านบาท
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ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
CPN ดาเนินการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมตามแนวทางการบริ หารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้ อม โดยประกาศนโยบายด้ านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้ อม ครอบคลุมการดาเนินงานและ
บริ หารจัดการ พลังงานน ้า สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้
เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน โดยนามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO 14001) มาตรฐานการจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการ
จัดการด้ านพลังงาน (ISO 50001) และหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน และ
ASEAN Energy Award ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ พลังงาน ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ลดปริ มาณขยะ
ฝั งกลบ และเพิ่มการใช้ พลังงานและน ้าทางเลือก

การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
CPN ใช้ แนวทางการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรื อ
Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็ นแนวทางในการแสดงข้ อมูลปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนินงาน
ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (ISO 14064-1)
โดยในปี 2561 CPN ได้ ขอรับรองการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรจากองค์การบริ หารจัดการก๊ า ซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) (www.tgo.or.th) ครอบคลุมการดาเนินงานศูนย์การค้ าที่เปิ ดให้ บริ การในปี 2561 จานวน 33 โครงการ (แยก
โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ น 2 โครงการ) อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสานักงานใหญ่ ตามแผนงานในการ
จัดทาข้ อมูลปี ฐานที่เหมาะสมเพื่อติดตามผลการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ในปี 2568 ใน
การลดดัชนีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ลงร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ฐานปี 2558
จากการประเมินดังกล่าวพบว่า สัดส่วนปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) และปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน (ขอบเขต 2) คิดเป็ นร้ อยละ 0.7 และร้ อยละ 46 ของการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทัง้ 3
ขอบเขตตามลาดับ ดังนั ้นแนวทางการลดการปล่อยก๊ า ซเรื อนกระจกจึงมุ่งเน้ นมาตรการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ทางอ้ อม(ขอบเขต 2) หรื อ ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าเป็ นหลักดังรายงานในหัวข้ อ “การใช้ พลังงานไฟฟ้า ” โดยในปี 2561
ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกขององค์กรมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 เนื่องจากการเปิ ดดาเนินการโครงการศูนย์ก ารค้ า
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เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เต็มปี ปฏิทิน การดาเนินการปรับปรุ งเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แล้ ว
เสร็ จ และการเปิ ดโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า โดยความเข้ มข้ นในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงและทางอ้ อม
(ขอบเขต 1 และ ขอบเขต 2) มีค่าเท่ากับ 0.079 ตันคาร์ บอนเทียบเท่าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ * ทั ้งนี ้หากทาการวิเคราะห์ความ
เข้ มข้ นในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเฉพาะในสภาวะการดาเนินธุรกิจปกติ ** พบว่ามีค่าลดลงเล็กน้ อยจากปี 2560 เท่ากับ
0.086 ตันคาร์ บอนเทียบเท่าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่
*พื ้นที่ที่ใช้ ในคานวณมาจากพืน้ ที่ให้ เช่าทังหมด
้
(Net leasable area) รวมกับพื ้นที่ส่วนกลาง (Common area)
** แสดงผลการวิเคราะห์โดยไม่รวมโครงการที่เปิ ดไม่เต็มปี ปฏิทิน หรื อมีการปรับปรุ งบางส่วน โดยจานวนศูนย์การค้ าที่นามาคานวณ คือ 28 โครงการในปี
2560 และ 30 โครงการในปี 2561 (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ น 2 โครงการ)

การใช้ พลังงาน
CPN แบ่งการใช้ พลังงานในการดาเนินธุรกิจออกเป็ น 3 ส่วนหลักคือ การใช้ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศ การใช้ พลังงานไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ พลังงานเพื่อการดาเนินการอื่น ๆ เช่น การใช้ น ้ามัน
เชื ้อเพลิงในการเผาไหม้ โดยในปี 2561 CPN ใช้ พลังงานในการดาเนินธุรกิจทั ้งหมด* รวมสานักงานใหญ่ เท่ากับ 454,447
เมกะวัตต์-ชัว่ โมงคิดเป็ นสัดส่วนการใช้ การใช้ พลังงานโดยตรงจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงร้ อยละ 1 (5,265 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง)
การใช้ พลังงานทางอ้ อมจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าร้ อยละ 98 (443,007 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง) และการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 1 (6,175 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง) ทังนี
้ ้สัดส่วนการใช้ พลังงานของสานักงานใหญ่ ** คิดเป็ นร้ อยละ
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0.2 (910 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง) ของการใช้ พลังงานทั ้งหมด โดยความเข้ มข้ นของการใช้ พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ 19 เท่ากับ
136.5 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตร แม้ ว่าการใช้ พลังงานในภาพรวมของ CPN จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.6 จากปี 2560
เนื่องมาจากการขยายธุรกิจและสร้ างศูนย์การค้ าใหม่ แต่หากวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่
โดยวิเคราะห์เฉพาะในสภาวะการดาเนินธุรกิจปกติ *** พบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ ้นที่ร้อยละ 1.8
* การดาเนินธุรกิจทังหมดรวมการด
้
าเนินงานของโครงการศูนย์การค้ า 33 แห่ง อาคารสานักงาน 7 แห่ง และศูนย์อาหาร 33 แห่ง ไม่รวมพลังงานที่ใช้ โดยผู้เช่า
หรื อลูกค้ า
** สานักงานใหญ่ 3 ประกอบด้ วย ได้ แก่ 1) ชัน้ 10 และชัน้ 30-33 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 2) ชัน้ 23-24 อาคารปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ เอ 3) ชัน้
46 อาคารจิวเวอรี่ เทรดเซ็นเตอร์
*** พื ้นที่ที่ใช้ ในการคานวณมาจากพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
้
(Net leasable area) รวมกับพื ้นที่ส่วนกลาง (Common area)

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 89 ของค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภคทั ้งหมด
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14 ของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทังหมด****
้
โดยร้ อยละ 53 ของการใช้ พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นการ
ใช้ โดยร้ านค้ าหรื อผู้เช่าเนื่องจาก CPN ใช้ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็ นหลักจึงกาหนดเป้าหมายปี 2568 ในการลด
การใช้ พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ลงให้ ได้ ร้อยละ 20 เทียบกับปี ฐานปี 2558 (เฉพาะส่วนการใช้ พลังงานของ CPN)
และกาหนดเป้าหมายปี 2561 ในการลดการใช้ พลังงานลงให้ ได้ ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2560 โดยดาเนินการอนุรักษ์ พลังงาน
ตามแผนงานทั ้งหมด 72 มาตรการในศูนย์การค้ ารวม 29 แห่ง คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนกว่า 51 ล้ านบาท (ไม่รวมการลงทุน
ระบบในศูนย์การค้ าเปิ ดใหม่และระบบโซลาร์ เซลล์ที่ติดตังเมื
้ ่อปี 2560) ผลจากการดาเนินการตามมาตรการทังหมดสามารถ
้
ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมลงได้ 12,178 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง ส่งผลให้ ดชั นีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ หรื อ Specific Energy Consumption: SEC (เฉพาะในส่วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของ CPN ไม่รวมร้ านค้ า
ผู้เช่า) มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 133.1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตร โดยมาตรการหลักที่นามาใช้ ได้ แก่
1. ติดตังระบบการผลิ
้
ตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) บนหลังคาอาคารศูนย์การค้ าแล้ ว
เสร็ จและทยอยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ภายในอาคารโดยตรง จานวน 6 โครงการ รวมปั จจุบนั มีการติดตังระบบโซลาร์
้
เซลล์บน
หลังคาอาคารแล้ วทังสิ
้ ้น 9 โครงการ พบว่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ ในปี 2561 (พลังงานแสงอาทิตย์จาก 6
โครงการใหม่เริ่ มผลิตได้ ตงแต่
ั ้ เดือนเมษายน 2561) มีปริ มาณเท่ากับ 6,175 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.3
ของการใช้ พลังงานไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้ โดย CPN(ไม่รวมร้ านค้ าผู้เช่า) ของทัง้ 9 โครงการ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.4 ของการใช้
พลังงานไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้ โดย CPN ทังโครงการศู
้
นย์การค้ าและอาคารสานักงาน
2. ปรับเปลีย่ นระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็ นระบบหลอดไฟแอลอีดีโดยทาการปรับเปลี่ยนในโครงการที่เปิ ดดาเนินการ
แล้ ว 20 แห่งนับรวมศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2561
3. นาเทคนิคการปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ใช้ ในเครื่ องทาความเย็น มาใช้ ในการดูดอัดสารทา
ความเย็นตาม
สภาวะแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ งเพื่อประหยัดพลังงาน
4. นามอเตอร์ ปั๊มประสิทธิภาพสูงมาปรับเปลี่ยนในท่อส่งน ้าเย็นและท่อลมเย็น
5. ปรับเปลีย่ นระบบหอทาความเย็น ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
6. มาตรการอื่น ๆ อาทิ ติดตังฉนวนใยแก้
้
วป้องกันความร้ อนเข้ าผนังอาคาร ปรับปรุ งระบบควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ปรับมาตรการดูแลระบบ
****รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจาปี 2561 ‟ รายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 31 ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
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7. พัฒนาพนักงานในด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้ อมในรู ปแบบการอบรม โดยวิทยากรทั ้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั ้งสิ ้น 10 หลักสูตร มีผ้ เู ข้ าร่ วมจานวน 449 คน (นับซ ้าคน) คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของพนักงาน
ทังหมดรวมไปถึ
้
งการสนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมสื่ อสารวันพลังงาน (Energy Day) และโครงการดรี มทีมเป็ น
ประจาทุกปี
8. ให้ ความรู้ และเชิญชวนผู้ประกอบการร้ านค้ าที่สนใจลดค่าใช้ จ่ายด้ านการใช้ พลังงานไฟฟ้า หันมาเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในร้ านจากเดิมเป็ นหลอดไฟแอลอีดี โดยสามารถเชิญชวนและผลักดันได้ สาเร็ จคิดเป็ นร้ อยละ 77 ของ
จานวนเป้าหมายที่กาหนดไว้
CPN นาแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อ Green Building มาประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาศูนย์การค้ าของ CPN เรื่ อยมา ในปี 2561คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีมติเห็นชอบที่จะนา
โครงการปรับปรุ งโซนอาหารฟู้ดเวิลด์ บริ เวณชัน้ 7 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์เข้ าขอรับการรับรองอาคารเขียวมาตรฐานสากล
ที่ยอมรับในระดับโลก มาตรฐาน LEED :Leadership in Energy & Environmental Design จากสภาอาคารเขียว
สหรัฐอเมริ กา (U.S. Green Building Council: USGBC) ซึง่ จะได้ รับใบประกาศรับรองอย่างเป็ นทางการในปี 2562 ทังนี
้ ้ ใน
การขอรับรองดังกล่าวนัน้ CPN ได้ นาเทคโนโลยีท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมาประยุกต์ใช้ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของลูกค้ า
ให้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดีเมื่อมาใช้ บริ การและปลูกฝังจิตสา นึกการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อ มให้ กบั
ผู้ประกอบการในโซนฟู้ดเวิลด์ดงั กล่าว อาทิ
 ระบบความเย็นที่มีคา่ ประสิทธิภาพสูงนาเทคนิคการปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้าอัตโนมัติใช้ ในเครื่ องทาความ
เย็น และติดตังระบบวั
้
ดพลังงานน ้าเย็นจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเย็น
 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็ นหลอดไฟแอลอีดีทงหมด
ั้
และติดตังระบบเปิ
้
ดปิ ดแสงสว่างอัตโนมัติ ควบคุมการ
เปิ ดปิ ดแสงสว่างบริ เวณใกล้ ขอบระเบียง
 ติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์เครื่ องเสียง คอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่ องล้ างจาน เครื่ องทาน ้าแข็งใน
ระดับ Energy Star ทังหมด
้
 ติดตังสุ
้ ขภัณฑ์แบบประหยัดน ้า และอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เช่น เครื่ องล้ างจาน และเครื่ องทาน ้าแข็งที่มีอตั ราการ
ประหยัดน ้าเทียบเท่ามาตรฐาน Energy Star ทังหมด
้
 ติดตังระบบเติ
้
มอากาศใหม่แบบครบวงจรประกอบด้ วยตัววัดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ พัดลมดูดอากาศ
ใหม่ ระบบเซ็นเซอร์ ในการเติมอากาศอัตโนมัติ
 ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ เช่น การใช้ สี กาว และสารเคลือบที่มีคา่ สารประกอบอินทรี ย์
ระเหยต่า ใช้ ไม้ อดั และไม้ วิเนียร์ ปิ ดผิวที่ไม่มีสว่ นผสมของสารยูเรี ยฟอร์ มาลดีไฮด์ ซึง่ มีการวิจยั ว่าเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย และการใช้ พื ้นกระเบื ้องยางที่ได้ มาตรฐาน FloorScore หรื อมาตรฐานการรับรองคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร
 เลือกใช้ วสั ดุที่มีสว่ นผสมของวัสดุรีไซเคิล และเป็ นวัสดุท้องถิ่น เช่น กระเบื ้อง Terrazzo ไม้ อดั อิฐมวลเบา ยิปซัม่
บอร์ ด เหล็ก กระจกรวมไปถึงการเลือกวัสดุสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว
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การบริหารจัดการนา้
CPN ใช้ น ้าจากการประปานครหลวง การประปาท้ องถิ่น รวมถึงการใช้ น ้าซ ้า (Reuse) ในกระบวนการบริ หาร
ศูนย์การค้ า และกาหนดเป้าหมายปี 2561 ในการนาน ้ากลับมาใช้ ซ ้าให้ ได้ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริ มาณการใช้ น ้าทั ้งหมด
โดยในปี 2561 CPN ใช้ น ้าในการบริ หารศูนย์การค้ าทัง้ 33 โครงการ จานวน 10.85 ล้ านลูกบาศก์เมตร เป็ นปริ มาณการใช้ น ้า
ซ ้าจานวน 0.31 ล้ านลูกบาศก์เมตร หรื อร้ อยละ 2.9 ของปริ มาณการใช้ น ้าทั ้งหมด โดยสามารถนาน ้ากลับมาใช้ ซ ้าได้ ใน
ปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากการติดตั ้งระบบรี ไซเคิลน ้าใน 9 โครงการ* ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถ
ดาเนิน การได้ สาเร็ จตามเป้า หมายเป็ นผลมาจากคุณ ภาพน ้าซ ้าที่ผลิตได้ จากระบบไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไม่
สามารถนาไปใช้ ซ ้าในระบบงานตามที่วางแผนไว้ ได้ ส่งผลให้ ต้องยกเลิกการใช้ ระบบดังกล่าวในโครงการที่ได้ ติดตั ้งไปแล้ ว
คือ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ ทั ้งนี ้ อัตราการใช้ เฉพาะน ้าประปาต่อหนึ่ง
หน่วยพื ้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2560 (คานวณเฉพาะโครงการที่เปิ ดเต็มปี ปฏิทิน ) ส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากแผนดาเนินการจัดซื ้ออุปกรณ์ประหยัดน ้าติดตั ้งเพิ่มในห้ องน ้า การพัฒนาร่ วมกับคู่ค้าในการปรับกระบวนการ
ทางานในการทาความสะอาดแบบประหยัดน ้าอย่างต่อเนื่อง
*CPN ติดตังระบบน
้
้ารี ไซเคิลในโครงการต่อไปนี ้ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยยกเลิกการติดตังที
้ ่เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เนื่องจากใช้
กระบวนการอื่นแทน
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การบริหารจัดการขยะและของเสีย
CPN ดาเนินการบริ หารจัดการขยะ ของเสียและน ้าเสีย ตามแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมาตรฐาน ISO 14001
และนโยบายด้ านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ได้ ขอรับการตรวจรับรอง ISO 14001: 2015
ทั ้งหมด 24 โครงการ และได้ ขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 เพิ่มอีก 3 โครงการ ได้ แก่
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ทาให้ ปัจจุบนั CPN ได้ รับรอง
มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ดังกล่าวแล้ วทั ้งสิ ้น จานวน 27 แห่ง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 71 ของพื ้นที่ให้ เช่าทั ้งหมดรวมพื ้นที่
ส่วนกลาง (ไม่รวมพื ้นที่อาคารสานักงาน) โดยมีการจัดส่งขยะสูก่ ระบวนการจัดการที่เหมาะสมทังสิ
้ ้น 84,273 ตัน (รวมขยะที่
สามารถนาไปแปรรู ปและรี ไซเคิล ) คานวณจากการจัดเก็บขยะในศูนย์การค้ าที่เปิ ดให้ บริ การทั ้ง 33 โครงการ โดยปริ มาณ
ขยะรี ไซเคิลคิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของปริ มาณขยะทัว่ ไปทั ้งหมด ทั ้งนี ้ในปี 2561-2562 ได้ กาหนดแผนในการบริ หารจัดการ
ขยะอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้นโดยปรับปรุ งกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการกาจัดให้ ลดปริ มาณขยะฝั ง
กลบลงให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 2 ในปี 2562 โดยมีการศึกษาและทดลองปรับวิธีการคัดแยกขยะและวิธีการเก็บข้ อมูล รวมถึง
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การคา นวณปริ มาณขยะที่สง่ ทาลาย ส่งผลให้ การรายงานปริ มาณขยะจากการปรับกระบวนการดังกล่าวในปี 2561 มีค่า
ลดลง
มาตรการจัดการขยะที่ดาเนินการในปี 2561
„ การคัดแยกขยะขวดน ้าดื่มพลาสติก PET โดยร่ วมมือกับกลุม่ เซ็นทรัลในการตั ้งเครื่ องรับคืนขวดน ้าดื่ม พลาสติก
PET แบบอัตโนมัติ หรื อ ReFun Machineเพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจและตระหนักในการรี ไซเคิลขยะขวด
พลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนัน้ ผู้คืนจะได้ แต้ มสะสมเพื่อแลกเป็ นของสมนาคุณหรื อแลกเป็ นคูปองส่วนลดเพื่อใช้ ในร้ านค้ า
ในเครื อกลุม่ เซ็นทรัล โดยได้ จดั ตังเครื
้ ่ องดังกล่าวจานวน 2 เครื่ อง นาร่ อง ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารสานักงาน
ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ผลลัพธ์ ตั ้งแต่เดือนมิถนุ ายน 2561 ได้ ปริ มาณขวดน ้าดื่มพลาสติกไปรี ไซเคิลทั ้งสิ ้นจานวน 1.8 ตัน เทียบเท่ากับ
การลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก10.8 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
„ มาตรการงดใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อลดขยะตั ้งแต่ต้นทาง อาทิ มาตรการงดใช้ กล่องโฟมในโซนฟู้ดพาร์ ค และโซนซื ้อ
อาหารกลับในศูนย์อาหารทุกแห่งที่บริ หารงาน โดย CPN ร่ วมกับกลุม่ เซ็นทรัลในการงดใช้ ถงุ พลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน
ในท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และดาเนินโครงการออกแบบถังขยะเพื่อคัดแยกตั ้งแต่ต้นทางโดยร่ วมกับ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ในการให้ นกั ศึกษา ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและขึ ้นรู ปถังขยะคัดแยกต้ นแบบให้ ทดลองใช้ จริ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริ มให้ เกิดการคัดแยกขยะตังแต่
้ ต้นทางมุ่งเน้ น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
ให้ ช่วยกันคัดแยกขยะอย่างง่ายและเกิดความสนุก ภายใต้ โครงการ Waste4Fun - แยกสนุก เพื่อโลก เพื่อเรา
„ มาตรการการจัดภายในสานักงาน ในปี 2561 CPN ผนวกโครงการ 5 ส.พลัส รวมในโครงการสมาร์ ทออฟฟิ ศ เพื่อ
จัดสถานที่ทางานให้ สะอาด สะดวก และปลอดภัยในสา นักงานใหญ่ อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมไปถึงการ
จัดการกระบวนการคัดแยกขยะโดยนาร่ องในบางสานักงานของบางแผนกโดยเฉพาะการแยกกระดาษเพื่อทาลายผ่า น
โครงการ Shred2Share ทังนี
้ ้นับจากปี 2551 ที่ CPN ร่ วมกับบริ ษัทอินโฟเซฟ จากัด ในการรวบรวมเอกสารเพื่อย่อยทา ลาย
อย่างปลอดภัยนั ้นสามารถนากระดาษมารี ไซเคิล ได้ จานวน 41.19 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก 10.72 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ผลลัพธ์ ปี 2561 CPN นาส่งกระดาษเพื่อรี ไซเคิลในโครงการ Shred2Share 20.44 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริ มาณ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก 5.32 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในศูนย์ การค้ า
CPN นาแนวทางตามมาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้ ในการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้ าให้ ได้ ตามค่า
มาตรฐาน เพื่อไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริ การ อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวัดปริ มาณก๊ าซพิษที่มี
ผลต่อร่ างกายชนิดเฉียบพลัน ได้ แก่ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และคาร์ บอนมอนอกไซด์ บริ เวณลานจอดรถแบบกึ่งปิ ด การ
ติดตังแผ่
้ นกรองฝุ่ นในระบบเติมอากาศใหม่ และการติดตังระบบตรวจจั
้
บปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในอาคารตาม
จุดและโครงการที่เหมาะสมเพื่อเติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิ ดระบบหากอากาศภายนอกไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด เป็ นต้ น
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การบริหารจัดการด้ านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
CPN กาหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ* อย่างชัดเจนในการไม่พฒ
ั นา
โครงการในพื ้นที่หวงห้ ามหรื อเขตอนุรักษ์ ใด ๆ และกาหนดข้ อปฏิบตั ิที่ต้องทาการสารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่ วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดาเนินการดูแลและอนุรักษ์ ระบบนิเวศบริ เวณพื ้นที่โดยรอบของการก่อสร้ างในทุกโครงการใหม่
และโครงการปรับปรุ ง CPN มุ่งส่งเสริ มคุณภาพชีวิตโดยนาธรรมชาติเข้ ามามีบทบาทใกล้ ชิดกับคนในสังคมให้ มากขึ ้น สร้ าง
ความตระหนักในคุณค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่ร่ว มกันกับชุมชน สังคม โดยการออกแบบให้ ภมู ิส
ถาปั ตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้ มากที่สดุ เพิ่มพื ้นที่สีเขียวด้ วยการปลูกต้ นไม้ จริ งทั ้งภายในและภายนอก
โครงการ หากจาเป็ นต้ องรื อ้ ถอนต้ นไม้ จะทาการล้ อมหรื อย้ ายต้ นไม้ ไปไว้ ในโครงการอื่นที่ใกล้ เคียงแทนและนาพันธุ์ไม้ นเมือง
มาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้ างความกลมกลืนอีกด้ วย ในปี 2561 CPN ดาเนินการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในโครงการส่วนขยายของ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า โดยจัดให้ มีต้นไม้ ใหญ่ในโครงการโดยรอบพื ้นที่จานวน 446 ต้ น ประกอบด้ วยต้ นไม้ ใหญ่
หลากหลายชนิดพันธุ์ ที่สามารถอยู่ได้ อย่างเหมาะสมในพื ้นที่เพื่อช่วยลดความร้ อนและกรองฝุ่ นละออง รวมถึงเพิ่มความร่ ม
รื่ นให้ กบั อาคาร ถนน และชุมชน
*รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยัง่ ยืน /การกากับดูแลที่ดี/นโยบายและแนวทางปฎิบตั ิ/นโยบายการจัดการ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
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การพัฒนาและรั กษาสิ่งแวดล้ อมร่ วมกับชุมชน
CPN มุ่งมัน่ ที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ ช่วงการก่อสร้ างจนกระทัง่
เปิ ดดาเนินการโดยการลดผลกระทบทางด้ านฝุ่น เสียง ขยะ และมลภาวะทางน ้าร่ วมกันกับชุมชนที่ใช้ แหล่งระบายน ้า
สาธารณะและกระบวนการจัดการขยะร่ วมกัน CPN ร่ วมกับกลุม่ เซ็นทรัลดาเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้ อม เน้ น
การมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการดาเนินงาน 3 ด้ าน ได้ แก่ การดูแลแหล่งน ้าสาธารณะ การลดปริ มาณขยะ และการเพิ่มพื ้นที่สี
เขียว โดยดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการมีสว่ นร่ วมกับชุมชนเพื่อแก้ ปัญหาจากน ้า เสียน ้าไม่ระบาย
และน ้าท่วม ซึ่งพบว่าคลองหรื อลารางที่อยู่ในพื ้นที่โดยรอบของศูนย์การค้ า CPN ประสบปั ญหาน ้าเน่าเสียและน ้าไม่ระบาย
เป็ นส่วนใหญ่ จึงได้ ดาเนินการแก้ ไขภายใต้ โครงการ“เซ็นทรัลกรี น” โดยการขุดลอกคูคลอง ปลูกพืชดูดซับสารพิษริ มคลอง
ติดตังกั
้ งหันเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ น ้า และเพิ่มพื ้นที่สีเขียวริ มคลอง ในปี 2561 ได้ จดั กิจกรรมเซ็นทรัลกรี นทั ้งสิ ้น 21 กิจกรรม
ในพื ้นที่ใกล้ เคียงศูนย์การค้ า 18 โครงการ นอกเหนือจากนันยั
้ งมีการจัดกิจกรรม CPN อาสากลุม่ ย่อยในด้ านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อม เช่น เก็บขยะชายทะเล ปลูกป่ า ปล่อยสัตว์ทะเล เป็ นต้ น อีก 7 กิจกรรม รวมเป็ นกิจกรรมอาสาด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทั ้งสิ ้น 28 กิจกรรม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของกิจกรรม CPN อาสา ทั ้งหมดที่จดั ในปี 2561 และมีพนักงานเข้ าร่ วมจานวน
1,581 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75 ของจานวนพนักงานจิตอาสาทังหมดในปี
้
2561นอกจากนั ้น CPN ยังร่ วมกับกลุม่ เซ็นทรัล
ในการสนับสนุนและฟื น้ ฟูระบบนิเวศในบริ เวณคุ้งบางกระเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ ชื่อโครงการพัฒนาพื ้นที่ค้ งุ บาง
กระเจ้ า สูค่ วามยัง่ ยืน - Our Khung Bangkachao โดย CPNกลุม่ เซ็นทรัล และมูลนิธิชยั พัฒนา ร่ วมกันฟื น้ ฟูและพัฒนา
พื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่ราชพัสดุจานวน 400 ไร่ (ระยะที่ 1) ตามแนวคิดการสร้ างป่ าชุมชน ซึ่งเป็ นวิถีปฏิบตั ิและเป็ นการปรับตัว
ของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปั ญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้าทางสังคมของคนในชุมชน และ
เป็ นแนวทางหนึ่งในการรักษาพื ้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่ าไม้ เพื่อให้ ระบบนิเวศคงความสมดุล ซึ่งในปี 2561 CPN
ได้ บริ จาคเงินจากโครงการCPN Step2Share เพื่อฟื น้ ฟูพื ้นที่จานวน 23.22 ไร่ โดยร่ วมกับชุมชนและพนักงานจิตอาสาในการ
ฟื น้ ฟูป่าและเศรษฐกิจชุมชนเป็ นระยะ ๆนอกจากนัน้ CPN ยังใช้ พื ้นที่และบทบาทการเป็ น “ศูนย์รวมของชุมชน” ในการปลุก
จิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมให้ กบั ชุมชนและสังคม อาทิ การเปิ ดพื ้นที่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในศูนย์การค้ าในการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดาเนินงานด้ านความยั่งยืน
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรั พย์

หมายเหตุ
1 ห้ องนา้ สาหรับเด็ก หมายถึง ห้ องนา้ ที่จัดทาขึ ้นเพื่อการใช้ งานของเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ การใช้ ห้องนา้ ด้ วยตัวเอง โดยอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ปกครอง
2 Food Destination หมายถึง การพัฒนาพื ้นที่เพื่อให้ กลายเป็ นจุดหมายในการรับประทานอาหาร (Food Park / Food Patio / FoodWorld / Food Foresta / Food Ville)
3 Co-working Space หมายถึง พื ้นที่สาหรับการทางานร่ วมกัน
4 Car Pool หมายถึง พื ้นที่จอดรถสาหรับรถที่มีคนโดยสารมากกว่า 4 คน
5 Family หมายถึง พื ้นที่จอดรถสาหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก
* เซ็นทรัลเวิลด์ มีบริ การจุดคืนภาษี นักท่องเที่ยวในเมือง
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การบริหารจัดการและการสร้ างความผูกพันกับบุคลากร
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือ
หุ้น โดยระบบการควบคุมที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัทและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทที่จะต้ องดาเนินการให้ เกิดความมัน่ ใจว่า บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฏหมาย
และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริ ต ความเสียหาย รวมทัง้
มีการจัดทาบัญชีและรายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึง ถึงประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการดาเนินงาน ความน่าเชื่อถือ และความถูก
ต้ องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวของ โดยมีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นกลไกสาคัญควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามกลไกดังกล่าวแก่บคุ ลากร
ทุกระดับของบริ ษัทฯ ผ่านสายการบังคับบัญชาและช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ สานักงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในเบือ้ งต้ นก่อน
นาเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยกาหนดให้ มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยได้ มอบหมายให้ สานักตรวจสอบ
ภายในท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม ภายในเป็ น ประจ าทุก ปี เ พื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า
กระบวนการทางานของบริ ษัทฯ ในทุกด้ านมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ในปี 2561 สานักตรวจสอบภายในได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้ านต่าง ๆ 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม ตามแบบประเมินที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) กาหนดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
ในปี 2561 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
11 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีวาระ
การประชุมเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ของสานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานการทารายการระหว่างกันสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยง
และการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ ข้อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนาและติดตามการปรับปรุ งการปฏิบัติงานของ
ผู้บริ หารตามอเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังพิ
้ จารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อ
ร้ องเรี ยน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 มีการรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2562 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน (ซึง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ)เข้ าร่ วมประชุมด้ วย โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้
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ให้ ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้ อ “รายงานความรับผิดของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ”) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นไว้ (ดังปรากฏในหัวข้ อ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ”) โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสาคัญและติดตามการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2561 ได้ ให้ ความเห็นในรายงาน
การสอบบัญชีวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (ดังปรากฏในหัวข้ อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”)
สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้ านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ ดงั นี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษัทฯ มีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมทีเ่ หมาะสมดังนี ้
 „คณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็ น
อย่างดีโดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก า หนดค่ า ตอบแทน และกฎบัต ร
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร กฎบัตร
คณะกรรมการจัดการ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็ น
ธรรม และสอดคล้ องตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิแต่งตัง้
 มีการกาหนดจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณ
สาหรับคู่ค้า ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลภายนอก
รับทราบอย่างชัดเจน
 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึ่งจัดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทา
แบบประเมินประจาปี ผ่านระบบออนไลน์ ได้ แก่ 1) แบบประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual
Assessment) ซึ่งพัฒนาโดยฝ่ ายบริ หารความเป็ นเลิศและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนร่ วมกับสา นักเลขานุการบริ ษัท 2)
การประเมินผลพฤติกรรม(Behavior Assessment) ซึง่ จัดทา โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน วัดผลได้ มีการจัดฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และกาหนดแผนอบรม
ประจาปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการสร้ างแรงจูงใจและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดันในการทางานให้ กบั พนักงาน นอกจากนี ้ได้ มีการปรับเปลีย่ นผังโครงสร้ าง
องค์กร เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ และสภาวการณ์ในปั จจุบนั อีกทังมี
้ การ
ดาเนินงานด้ านแผนสืบทอดตา แหน่ง (Succession Plan) สา หรับผู้บริ หารระดับสูงที่เป็ น Key Position มีการกา
หนดแผนอาชีพและแผนพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
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 ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดยได้ รับการรับรองต่ออายุการเข้ าร่ วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงสากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเสี่ยง
องค์กรตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้ อ “ปั จจัยความเสี่ยง” ทังนี
้ ้การดาเนินการในภาพรวมด้ านการประเมินความเสี่ยง
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 การบริ หารความเสีย่ งอยูภ่ ายใต้ การกา กับดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ ง และมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งที่มีหน้ าที่ทบทวนและประเมินความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทังปั
้ จจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมทังมี
้ การ
ติดตามแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ งทังระดั
้ บองค์กรและระดับฝ่ ายงาน โดยฝ่ ายบริ หารความเสีย่ งจะ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ งทุกไตรมาส
 มีการสือ่ สารให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องความเสีย่ งผ่านการจัดอบรม เช่น งานสัมมนา Cyber
Security ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง และการจัดอบรมผู้บริ หารสาขาให้ มีความเข้ าใจกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง
เป็ นต้ น
 ประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กรให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมีการประเมินปั จจัยต่าง ๆ เช่น สิง่ แวดล้ อมระดับมห
ภาคทังในประเทศและภู
้
มิภาคใกล้ เคียง การแข่งขันด้ านค้ าปลีกและแนวโน้ มที่สาคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษัทฯ ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
มาตรฐานการควบคุมที่สาคัญดังนี ้
 มีน โยบายและระเบี ย บการปฏิบัติ ง านที่ สนับ สนุน ให้ มี ก ารควบคุม ภายในอย่า งเหมาะสม โดยครอบคลุม
กระบวนการที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ขันตอนวิ
้
ธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว ขันตอนการอนุ
้
มตั ิธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป รวมถึงการ
แบ่งแยกหน้ าที่ให้ มีความเหมาะสม
 กาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนโยบายการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบุคลากรของบริ ษัทฯ อีกทังยั
้ งสื่อสาร
ถึงคูค่ ้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ รับทราบผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริ ษัทฯ
 ดาเนินการตามมารตฐานสากล เช่น ISO 14001, ISO 50001, ISO 20121, ISO 45001 และการปฏิบตั ิงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ โดยบริ ษัทฯ มีการกาหนดการควบคุมความปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้ านความปลอดภัย
สารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศโดยสื่อสารไว้ ใน “จรรยาบรรณและหลักการกากับดูแล
กิจการ” อีกทังมี
้ การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานโดยฝ่ าย IT Audit เพื่อปรับปรุ งการควบคุมภายในของระบบ
สารสนเทศให้ ดียิ่งขึ ้น
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพดังนี ้
 คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (Availability) รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนกากับดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน
รวมทังบุ
้ คคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
 จัดการข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการสื่อสาร
ข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทใช้ ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยมีการสื่อสารข้ อมูลให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบก่อนวัน ประชุมล่วงหน้ าตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดไว้
 มีช่องทางการสื่อสารทังภายในและภายนอกผ่
้
านระบบIntranet และ Website ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตได้
 ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล บริ ษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นหมวดหมู่ โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้ เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น เพื่อให้ การ
สืบค้ นเอกสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วที่สดุ ป้องกันเอกสารสูญหาย และลดการเก็บเอกสารที่เป็ นกระดาษ
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษัทฯ มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดังนี ้
 มีการติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จานวน
8 ครัง้ ในปี ที่ผา่ นมา กรณีที่ผลการดาเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ แก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาตามสายงานเป็ นผู้ติดตามความคืบหน้ าและรายงานให้ ผ้ บู ริ หาร
รับทราบเป็ นประจาผ่านการประชุมของฝ่ ายจัดการ
 มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่าเสมอ โดยสานักตรวจสอบภายในที่มี
สายรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในได้ รับการส่งเสริ มให้ พฒ
ั นาการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทังส
้ านักตรวจสอบภายในได้ รับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในโดยผู้ประเมินจากบริ ษัทชัน้ นาภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
 มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชดั เจน เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้ สื่อสารไว้ ใน “มาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทจุ ริ ต
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อมีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายและมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น เป็ นต้ น
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ปั จจุบนั หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ คือ นางสาวนงลักษณ์ ศรี วงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก
ตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษัทฯ มาเป็ น
ระยะเวลา 17 ปี และมีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของผู้ดา รงตา แหน่งหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายใน รวมทังประสบการณ์
้
ปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและ
เลขานุการบริ ษัท”
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รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ า และประกอบธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ความสําเร็ จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผา่ นมาของ CPN ส่วน
หนึ่งเป็ นผลมาจากการที่ CPN เป็ นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่ เซ็นทรัล ซึ่งเป็ นผู้นําในธุรกิจค้ าปลีกมายาวนาน โดยกลุม่
เซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลายทังธุ
้ รกิจห้ างสรรพสินค้ า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าหลากหลาย
ยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุม่ ดังกล่าวเป็ นผู้เช่าพื ้นที่ใหญ่และผู้เช่าพื ้นที่ร้านค้ าในแต่ละศูนย์ ของ CPN จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุม่ เซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับ CPN ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเช่า และสร้ างความมัน่ ใจแก
ลูก่ ค้ ารายอื่นๆ ให้ มาเช่าพื ้นที่ภายในศูนย์การค้ า ของCPN ซึ่งมีสว่ นช่วยยืนยันความสําเร็ จของโครงการต่าง ๆ และสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ CPN จากความสัมพันธ์ ทางการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นระหว่าง CPN และกลุม่ เซ็นทรัลซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นครอบครัวจิราธิวฒ
ั น์คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ ทางการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของ CPN โดยมีความจําเป็ น
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ กํากับ
ดูแลให้ มีการทํารายการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยไว้ ในงบการเงินประจําปี 2561 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็ นการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับกิจการในกลุม่
เซ็นทรัลและกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายการระหว่ างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1. รายได้ จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ประกอบด้ วย รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และการให้ บริ การสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า รายได้ จากการให้ เช่าทีด่ นิ
รายได้ ค่าบริ หารงาน และรายได้ อื่น ๆ จากค่าเบี ้ยประกันภัยค่าภาษี โรงเรื อน ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนียม
คํ ้าประกัน และค่าบริ การต่าง ๆ ที่เรี ยกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในปี 2561 รวมจํานวน 4,815 ล้ านบาท
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าและให้ บริ การพื ้นที่ค้าปลีกภายในศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน อาคารที่
พัก อาศัย ศูนย์ อ าหารสวนนํ า้ และสวนพัก ผ่อน ที่ ตงั ้ อยู่ใ นบริ เ วณโครงการศูน ย์ การค้ าตลอดจนเป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า ของบริ ษัทฯ ในขณะเดียวกันบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลีก และร้ านอาหารแบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่าง ๆ ซึง่ เป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทฯ ทํา
ให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากรายการค้ าที่เป็ นไปตามปกติ ธุรกิจและเงื่ อนไขการค้ าทัว่ ไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็ น
องค์กรที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงนอกจากนี ้ ห้ างสรรพสินค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลีก
และร้ านอาหารแบรนด์ชนนํ
ั ้ าในศูนย์การค้ าจะเป็ นส่วนที่ดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ ามากขึ น้ ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายการกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การต่าง ๆ
เพื่อเรี ยกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
 อัตราค่าเช่า ค่าบริ การ และค่าบริ การสาธารณูปโภคจากการให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าที่บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บจาก
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จะเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้ านค้ าอื่นที่เช่าอยู่บริ เวณติดกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน และอยูใ่ นชันเดี
้ ยวกันจะมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าจะขึ ้นอยู่กบั ทําเล
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ขนาดพื ้นที่ รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า และเป็ นไปตามหลักการของรายการค้ าที่
เป็ นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
 รายได้ อื่น ที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยกเก็บค่าเบี ้ยประกันภัยค่าภาษี โรงเรื อน ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนียม
คํ ้าประกัน และค่าบริ การต่าง ๆ ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าที่เช่าพื ้นที่ในศูนย์กา ร ค้ านัน้ บริ ษัทฯ มีนโ ยบายและ
หลักเกณฑ์ที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังกั
้ บกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและลูกค้ าทัว่ ไป โดย
คิดจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพื ้นที่ และ
หลักการของรายการค้ าที่เป็ นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
 รายได้ จากการให้ เช่าที่ดิน โครงการของบริ ษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้ าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับ
โครงการของบริ ษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริ มความได้ เปรี ยบทางการตลาด และขนาด
โครงการที่เหมาะสม ซึง่ การพัฒนาโครงการขึ ้นมาบนที่ดินแปลงเดียวกันนัน้ จะดําเนินการโดยให้ บริ ษัทใดบริ ษัท
หนึง่ เป็ นผู้ซื ้อหรื อเช่าที่ดินทังแปลงจากเจ้
้
าของที่ดิน และนําที่ดินให้ อีกบริ ษัทหนึง่ เช่าหรื อเช่าช่วงตามสัดส่วนพื ้นที่
ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงาน
ก.ล.ต.”) และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรายได้ ในการให้ เช่าที่ดินจะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
 รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้ า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตังแต่
้
ขันตอนการออกแบบโครงการ
้
โดยอัตราค่าเช่าจะคํานวณจากต้ นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้ างรวมด้ วยดอกเบี ้ยที่
เกิดขึ ้นจริ งและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานซึง่ รายได้ จากค่าตอบแทนการเช่าพื ้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้ าจะ
ได้ รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
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2. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ ่ายให้ กบั กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงาน โดยในปี 2561
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายที่จ่ายให้ กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 1,353 ล้ านบาท
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 การเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โครงการของบริ ษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้ าบนที่ดินแปลง
เดียวกันกับโครงการของบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริ มความได้ เปรี ยบทางการตลาด และ
ขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ ้นมาบนที่ดินแปลงเดี ยวกันนันจะดํ
้
าเนินการโดยให้ บริ ษัทใด
บริ ษัทหนึ่งเป็ นผู้ซื ้อหรื อเช่าที่ดินทังแปลงจากเจ้
้
าของที่ดิน และนําที่ดินให้ อีกบริ ษัทหนึ่งเช่าหรื อเช่าช่วงตาม
สัดส่วนพื ้นที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นจริ งในราคาตลาดที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ โดย
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องซึง่ การจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี

12-3

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

 การเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า ในบางโครงการที่บริ ษัทฯ มีการร่ วมลงทุนกับห้ างสรรพสินค้ าในกลุม่ เซ็นทรัล อาคาร
จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้ าและอาคารห้ างสรรพสินค้ า ซึ่งในบางกรณีบริ ษัทฯ จะเข้ าไปเช่าพื ้นที่
ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารห้ างสรรพสินค้ าเพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้ รับเป็ น
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ เทียบกับต้ นทุนค่าเช่าพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ กบั ห้ างสรรพสินค้ าเป็ นหลัก ซึ่งจะมี
การตกลงาตอบแทนในการให้ เช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ขนตอนการออกแบบโครงการ
ั้
โดยใช้ หลักการเดียวกันกับ
กรณีที่บริ ษัทฯ ให้ เช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพื ้นที่ใหญ่จะได้ รับการสอบ
ทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
 การว่าจ้ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณา
จากประสบการณ์ในการบริ หารงานด้ านการค้ าปลีกและความเข้ าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ที่ปรึ กษาทางธุรกิจซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนัน้
เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งของผู้ให้ บริ การจัดสรรตามการให้ บริ การ
 การทํา ประกันภัยกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีการกํา หนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรื อราคา
เปรี ยบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้ าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ มากที่สดุ โดย
เปรี ยบเทียบราคาย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ เู สนอราคาเปรี ยบเทียบ บริ ษัทฯ จะพิจารณาอนุมตั ิ
ทํารายการในราคาเทียบเคียงกับปี ที่ผา่ นมา โดยขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาดด้ านการประกัน
ในขณะนั ้
 การว่าจ้ างด้ านการจัดการ IT Infrastructure กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด
ในด้ าน IT Infrastructure ทังในเชิ
้
งการลงทุน การบริ หารงานระบบ และการพัฒนาบุคลากรก่อให้ เกิดการ
ประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมีอํา นาจในการต่อรองทํา ธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้ าน IT
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและค่าใช้ จ่ายในการบริ การคํานวณตามต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งเทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาด และไม่สงู
กว่าค่าบริ การที่บริ หารโดย CPNโดยกํา หนดให้ มีการทบทวนอัตราค่าบริ การเฉลีย่ เพื่อกําหนดเป็ น Baseline และ
จะมีการทบทวนทุก 2 ปี
รายละเอียดค่าใช้ จา่ ยที่จา่ ยให้ กบั กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
 บริ ษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (“HCDS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลที่มีกลุม่
จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็ นที่ตงศู
ั ้ นย์การค้ าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
 บริ ษัทฯ เช่าพื ้นที่ในอาคารบางส่วนของบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (“CDS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล
ที่มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อนําพื ้นที่มาพัฒนาเป็ นพื ้นที่ขายเพิ่มเติมจาก ส่วนที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
หรื อสิทธิการเช่าที่ดิน
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 บริ ษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กับบริ ษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒ
ั นา
จํากัด (“CID”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย) โดยเช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่
บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 16,178.32 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่าว
ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2552
 บริ ษัทฯ ว่าจ้ างให้ HCDS ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลที่มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นผู้บริ หารและที่
ปรึกษาในการบริ หารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการให้ ข้อแนะนําที่เป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ
แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการ
ให้ บริ การของHCDS เป็ นประโยชน์ในการดํา เนินธุรกิจของบริ ษัทฯเนื่องจากประสบการณ์ อนั ยาวนาน และ
ความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจค้ าปลีกเป็ นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคาและเงื่อนไขที่ HCDS เสนอเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การมีความสมเหตุสมผล โดยรายละเอียดของรายการเป็ นไปตามสารสนเทศที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (เดิมชื่อ “โรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อ
กิจการมาพร้ อมกับโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ “ศูนย์การค้ าเจริ ญศรี พลาซา”) เมื่อปี
2552 บริ ษัทฯ ได้ มีการว่าจ้ าง บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ CHR ที่มี
กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้บริ หารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริ หารงานที่เรี ยกเก็บระหว่างกันเป็ นไป
ตามราคาตลาด ที่มีเงื่อนไขการค้ า ทัว่ ไปเทียบเคียงได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่น
 บริ ษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริ ษัท แวนเทจ กราวด์ จํากัด (“Vantage”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลที่มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2586 เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปี ที่บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แก่ Vantage ตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 5,099 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้ รบั การอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสว่ น
ได้ เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับ Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดังกล่าวให้ กลุม่
บริ ษัท IKANO เพื่อก่อสร้ าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปี ใน
ส่วนที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ายไปแล้ วตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินให้ กบั บริ ษัทฯ จํานวนประมาณ 120 ล้ านบาท
 บริ ษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั กับ CDS ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลที่
มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้ วย การเช่าช่วงที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการเซ็
ั้
นทรัล ภูเก็ต เฟส
ติวลั ระยะเวลา 41 ปี สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 6 มิถนุ ายน 2599 การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั
บางส่วน (ไม่รวมพื ้นที่ส่วนที่เป็ นห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ) การรับโอนกรรมสิทธิ์ งานระบบ และการรับโอน
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กรรมสิทธิ์อุปกรณ์ และเฟอร์ นิเจอร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ ที่
บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,166 ล้ านบาทซึ่งร ายกา ร ดังกล่าวไ ด้
รับกา รอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
 บริ ษัทฯ เช่าช่วงที่ดินขนาดพื ้นที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่าพื ้นที่อาคารห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลภายในโครงการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั เป็ นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 6 มิถนุ ายน 2599 และซื ้อ/รับโอน
กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินภายในอาคารที่เกี่ยวข้ องของโครงการจาก CDS เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้ า ภายใน
วงเงิน 1,282 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดร้ อยละ 12 โดยรายละเอียดของรายการเป็ นไป
ตามสารสนเทศที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 บริ ษัทฯ มีการซื ้อสินค้ าและบริ การจากบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล ได้ แก่ กลุม่ COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์สํานักงาน
ต่าง ๆ กลุม่ CHR เช่น บริ การห้ องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม กลุม่ CRG เช่น อาหารและเครื่ องดื่ม และกิจการอื่น ๆ
ที่มีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ซึ่งการทํา
รายการระหว่ากันดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปเทียบเคียง
ได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่น และมีการปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างที่บริ ษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของ บริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยอันมีสาเหตุมาจาก อุบตั ิเหตุ
อุบตั ิภยั และภัยอื่น ๆ และมีการใช้ บริ การบริ ษัทนายหน้ าประกันภัยกับบริ ษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่
มีกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 บริ ษัทฯ ว่าจ้ าง บริ ษัท อาร์ ไอ เอส จํากัด (“RIS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลที่มีกลุม่ จิราธวัฒน์ เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการ IT Infrastructure ได้ แก่ การจัดหาและติดตังวั
้ สดุอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็ น ได้ แก่ อุปกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบํารุ งรักษาและการ
ควบคุมการใช้ งานให้ สามารถรองรับการใช้ งานทางธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ บริ การแก้ ไข
ปั ญหาการใช้ งานระบบ (Service Desk) และ Hardware แก่บริ ษัทฯ
3. การกู้ยมื และการให้ ก้ ยู ืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นโยบายการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รายการกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมทุกรายการจะต้ องอยู่ภายใต้ นโยบายการกู้ยืมและการให้ ก้ ูยืมกับกิจการหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
„ กรณีการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย (ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริ ษัทฯ ได้ ในกรณีที่มีความต้ องการใช้ เงิน ในขณะเดียวกันบริ ษัท
ย่อยสามารถให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทฯ ได้ หากบริ ษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ ในการดําเนินงานและ
บริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ เงินกู้จากบริ ษัทย่อย โดยจะเปิ ดเป็ นบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน และจัดทําตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ น
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หลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทฯ โดย
ผู้อนุมตั ิรายการระหว่างกัน ได้ แก่ ผู้บริ หารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ตามลําดับ
„ กรณีการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทร่วมค้ า (ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 99.99)
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บริ ษัทร่ วมค้ าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเองเว้ นแต่กรณีที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการใช้ เงิน
บริ ษัทร่วมค้ าจะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมตั ิรายการจากผู้บริ หารสูงสุดของสายงานการเงินและ
บัญชี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับและมีการจัดทําตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานในการกู้ยืม
ระหว่าง
กัน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ ของตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทฯ
„ กรณีการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทร่วม (ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 50 /กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กัน)
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ บริ ษัทร่ วมซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 หรื อกิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันกู้ยืมเงินโดยบริ ษัทฯ ไม่มีการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทที่มีการถือหุ้น ในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 รวมถึงกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตามระเบียบหากมีการให้ บริ ษัทร่ วมกู้ยืมเงิน ต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมี
การจัดทําตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ู ยืมแก่
ลูกค้ าชันดี
้ ของธนาคาร

4. การคํ ้าประกันหนี ้สินให้ กบั กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายคํ ้าประกันให้ แก่บริ ษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกัน
เพื่อคํ ้าประกันหนี ้สินใด ๆ ให้ กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จะคํ ้าประกันให้ ในฐานะบริ ษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันจากบริ ษัทนัน้ ๆ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีภาระการคํ ้าประกันแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้

ขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทําธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ นันจะต้
้
องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้ องในเรื่ องนันโดยผู
้
้ รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการทํารายการจะต้ องทําหน้ าที่พิจารณาว่าการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่อให้ การอนุมตั ิการทําธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องบริ ษัทฯ กําหนดให้ รายการ
ปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดําเนินการตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปที่คณะกรรมการกําหนด อยูใ่ นอํานาจ
ของฝ่ ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบขันตอนการอนุ
้
มตั ิของบริ ษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสาํ นักเลขานุการบริ ษัทช่วยกํากับดูแ ลให้ มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการรวบรวมและสรุ ปรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็ นระยะ ๆ โดย
บริ ษัทฯ ได้ มีการออกประกาศว่าด้ วยเรื่ อง “นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องลงนามรับรองทุก ๆ สิ ้นปี ว่า ในปี ที่ผ่านมาไม่มีการทํารายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อหากมีก็ได้ ดําเนินการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการทําธุรกรรม
กับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
เนื่องจากการทํา ธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ เป็ นรายการค้ าที่เกิดขึ ้นตามปกติธุรกิจ ดังนัน้
การทําธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจึงมีแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดขึ ้นอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่
รายการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้ าร่วมกับบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล ซึง่ เป็ นจุดแข็งที่ชว่ ยส่งเสริ มให้ การดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จและเป็ นผู้นําในตลาดตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการ
ระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมาคือ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปและยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั เิ งื่อนไขการค้ าทัว่ ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ กบั ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
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1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าร่วมกับบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล
*** เป็ นหลักการที่เปิ ดเผยและถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***
การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าให้ ครบวงจร จําเป็ นต้ องมีองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ มี
ความ
แข็งแกร่งมากขึ ้น ซึง่ บริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ธุรกิจค้ า
ปลีกต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่
แข็งแกร่งงซึง่ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่ งมากขึ ้นเป็ น
การเพิ่มมูลค่าแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทังนี
้ ้การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าร่ วมกับบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลมีลกั ษณะ
ดังนี ้
1.1 การซื ้อ/ขาย หรื อ เช่า/ให้ เช่าที่ดิน
หลักการ : บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล ซื ้อหรื อเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อนํามาพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้ าร่ วมกับธุรกิจของบริ ษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้ บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่งซื ้อหรื อเช่าที่ดินทัง้ แปลงจาก
เจ้ าของที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้ วเสร็ จ บริ ษัทที่เป็ นผู้ซื ้อหรื อเช่าที่ดินจะขายหรื อให้ เช่าที่ดินให้ อีกบริ ษัทหนึง่
ตามสัดส่วนพื ้นที่ที่แต่ละบริ ษัทใช้ พฒ
ั นาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาทุนบวกต้ นทุนของเงินลงทุน
1.2 การก่อสร้ างอาคารศูนย์การค้ า กับอาคารห้ างสรรพสินค้ า หรื อ Business Unit (BU) ต่าง ๆ
หลักการ : แต่ละฝ่ ายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคารของตนตังอยู
้ ่ ดังนัน้ ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบค่า
ก่อสร้ างอาคารในส่วนของตนเองด้ วย
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยมีวิศวกรที่ปรึ กษาโครงการอิสระเป็ นผู้คํานวณค่าก่อสร้ าง
และงานระบบให้ เป็ นไปตามสัดส่วนพื ้นที่ใช้ งานจริ งอย่างยุติธรรม
1.3 การก่อสร้ างพื ้นที่ร่วม ได้ แก่ อาคารจอดรถ และพื ้นที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้ า (Landscape)
หลักการ :
- บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพื ้นที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้ า โดยบริ ษัทฯ จะรับผิดชอบต้ นทุน
พื ้นที่ร่วมทังหมด
้
โดยถือเป็ นการบริ การให้ แก่ลกู ค้ าที่มาเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ า
- ห้ างสรรพสินค้ า หรื อ BU ต่าง ๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้ างตามแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1) อาคารที่จอดรถ: ช่วยออกค่าก่อสร้ างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของค่าก่อสร้ างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้ าและ
BU ต่าง ๆ ต้ องจัดให้ มีตามกฎหมาย
2) พื ้นที่ร่วม: ช่วยออกค่าก่อสร้ างตามสัดส่วนของพื ้นที่ทงหมด
ั้
(Gross Area)
3) การกําหนดราคาและเงื่อนไข: ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งโดยมีวิศวกรที่ปรึ กษาโครงการอิสระเป็ นผู้คํานวณ
ค่าก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามสัดส่วนพื ้นที่ใช้ งานจริ งอย่างยุติธรรม
1.4 การเช่าหรื อให้ เช่าพื ้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้ า
หลักการ: บริ ษัทฯ อาจเช่าหรื อให้ เช่าพื ้นที่ใหญ่กบั ห้ างสรรพสินค้ า หรื อ BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทน
ในการให้ เช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ขนตอนการออกแบบโครงการ
ั้
การกําหนดราคาและเงื่อนไข: ต้ นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้ าง รวมต้ นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน

12-9

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

2. การคิดค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริ การร่วมและค่าสาธารณูปโภค
หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื ้นที่ระยะสัน้ หรื อค่าเช่าพื ้นที่ระยะยาว การคิดค่าบริ การร่ วม และค่า
สาธารณูปโภค จากร้ านค้ าที่เป็ นของกลุม่ เซ็นทรัลหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มาเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ า หรื อพื ้นที่เช่า
ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้ หลักการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพื ้นที่
สําหรับลูกค้ าชันดี
้ โดยพิจารณาถึงทําเลที่ตงั ้ ขนาดพื ้นที่ รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่าประเภทของการเช่า
ประโยชน์ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับนอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริ การร่ วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปั จจุบนั
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : กําหนดราคาโดยใช้ หลักการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพื ้นที่สาํ หรับลูกค้ าชันดี
้
“ลูกค้ าชันดี
้ ” หมายถึง ลูกค้ าที่มีศกั ยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพื ้นที่จํานวนมาก หรื อมีการเช่าพื ้นที่ในหลายโครงการ
และมีสว่ นสนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประสบความสําเร็ จเนื่องด้ วยกลุ่ม
เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริ ษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่างกันซึ่ง
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตังแต่
้ ก่อตัง้ บริ ษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ าที่มีศกั ยภาพ ช่วย
สนับสนุนต่อความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ มายาวนานดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงยังคงมีการทํารายการ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องราคาและเงื่อนไขบริ ษัทฯ ยังคงคํานึงถึงประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
3. การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
“ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน” ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าภาษี โรงเรื อน ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนียมคํ ้า
ประกันและค่าบริ การต่าง ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ้นที่
หลักการ : ในการดําเนินการบริ หารสินทรัพย์จะมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึ ้น ซึง่ โดยปกติธุรกิจบริ ษัทฯ จะเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้โดยคํานวณจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ อัตราที่เรี ยกเก็บจะขึ ้นอยู่
กับประเภทของการเช่า และลักษณะการเช่าพื ้นที่ซึ่งอัตราที่เรี ยกเก็บเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้ าทัว่ ไป
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง
4. การทําประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุม่
หลักการ : ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้ วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้ าประกัน โดยมี
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทประกัน ซึ่งในขันตอนการพิ
้
จารณาคัดเลือกจะต้ องไม่มีกรรมการหรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่มีสว่ นได้ เสียและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเข้ าร่วมพิจารณา
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรื อราคาเปรี ยบเทียบจากการเสนอราคาของประกันที่มีราคาและเงื่อนไข
ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรี ยบเทียบราคาย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ เู สนอราค
เปรี ยบเทียบบริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิทํารายการในราคาเทียบเคียงกับปี ที่ผ่านมา โดยขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการทํา
ประกันและสภาวะตลาดด้ านการประกันในขณะนัน้

12-10

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

5. การจัดซื ้อ-จัดจ้ าง
“การจัดซื ้อ” หมายถึง การจัดซื ้อวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อสินค้ า รวมทังการเช่
้
าและเช่าซื ้อ“การจัดจ้ าง” หมายถึง
การว่าจ้ างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรื อผู้จดั ทํา ดําเนินการผลิต จัดทํา จัดการ จัดประกอบหรื อก่อสร้ าง ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนเสร็ จ
สิ ้นเป็ นชิ ้นงาน รวมทังการให้
้
บริ การต่าง ๆ การจ้ างเหมาบริ การและการขนส่งทังนี
้ ้ให้ หมายความรวมถึงการจัดซื ้อพัสดุ หรื อ
จัดจ้ างผู้รับเหมาเข้ าก่อสร้ างอาคารและติดตังอุ
้ ปกรณ์สว่ นควบสําหรับงานบริ หารโครงการก่อสร้ างด้ วย
หลักการ : ปฏิบตั ิตามระเบียบและวิธีการจัดซื ้อ-จัดจ้ างของบริ ษัทฯ ซึง่ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรื อผู้รับเหมาจะ
ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ตามนโยบายการจัดซื ้อ-จัดจ้ างทีก่ ําหนดไว้ โดยใน
ขันตอนการพิ
้
จารณาคัดเลือกจะต้ องไม่มกี รรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่มีสว่ นได้ เสียและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กันเข้ าร่วมพิจารณา
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรื อราคาเปรี ยบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ มากที่สดุ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี ซงึ่ งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ใน การจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีและดารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้ อมูลทาง บัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถ สร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินรวมของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ

นายปรี ชา เอกคุณากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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งบการเงิน
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชี คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2561 2560
และ 2559 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 2560 และ 2559
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

2,488,945,220

2.4

2,418,138,796

2.0

3,021,030,701

1.9

เงินลงทุนชัว่ คราว

591,169,158

0.6

2,943,116,488

2.4

45,520,769

0.0

ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ

1,102,326,944

1.1

1,308,097,843

1.1

1,278,625,107

0.8

ลูกหนี ้อื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา

1,924,457,452

1.8

2,838,749,752

2.4

3,168,772,085

2.0

428,460,252

0.4

3,606,162,607

3.0

7,787,315,457

4.8

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

6,535,359,026

6.3

13,114,265,486

10.9

15,301,264,119

9.5

0

0.0

0

0.0

11,222,888

0.0

5,568,957,367

5.3

5,920,082,060

4.9

7,045,707,212

4.4

เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

587,146,302

0.6

380,079,010

0.3

2,853,474,276

1.8

66,250,000

0.1

66,250,000

0.1

1,908,857,872

1.2

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน

126,891,479

0.1

127,555,078

0.1

172,924,286

0.1

0

0.0

134,319,205

0.1

4,518,469,601

2.8

1,215,934,265

1.2

1,422,943,436

1.2

1,899,878,950

1.2

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

76,700,380,637

73.4

84,972,214,794

70.5

108,412,457,321

67.0

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ

1,796,803,659

1.7

1,675,813,726

1.4

1,646,079,488

1.0

0

0.0

0

0.0

1,036,491,639

0.6

10,647,331,203

10.2

11,207,056,686

9.3

14,085,954,198

8.7

สิทธิการใช้ สินทรัพย์

481,771,302

0.5

451,942,388

0.4

414,568,118

0.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

800,522,928

0.8

1,101,068,594

0.9

2,400,476,442

1.5

97,991,989,142

93.7

107,459,324,977

89.1

146,406,562,291

90.5

104,527,348,168 100.0

120,573,590,463

100.0

161,707,826,410

100.0

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

%

จานวนเงิน

%

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559
จานวนเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

ปี 2560
%

จานวนเงิน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

%

0

0.0

0

0.0

7,948,005,411

4.9

825,232,064

0.8

1,105,875,706

0.9

2,123,681,493

1.3

5,548,299,262

5.3

5,317,472,349

4.4

6,180,048,570

3.8

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

0

0.0

0

0.0

90,089,296

0.1

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่น

0

0.0

14,229,014

0.0

0

0.0

4,707,620,460

4.5

2,274,077,220

1.9

2,927,965,861

1.8

0

0.0

33,333,333

0.0

0

0.0

682,447,731

0.7

1,387,287,909

1.2

1,720,153,388

1.1

725,980,066

0.7

455,838,437

0.4

662,266,277

0.4

3,764,378

0.0

13,128,350

0.0

30,365,820

0.0

2,388,823,882

2.3

3,752,736,726

3.1

2,930,778,023

1.8

11.9 24,613,354,139

15.2

6.0 19,522,147,447

12.1

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้ าหนี ้สิทธิการเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ าที่ถึง
กาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
เจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
เจ้ าหนี ้สิทธิการเช่า
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า

14,882,167,843

14.2 14,353,979,044

13,196,667,220

12.6

7,255,200,000

300,000,000

0.3

418,017,667

0.3

418,017,667

0.3

35,150,933

0.0

0

0.0

2,035,483,307

1.3

308,314,770

0.3

345,494,336

0.3

430,963,702

0.3

22.3 32,310,327,223

20.0

15,679,144,770

15.0 26,938,527,778

6,610,973,742

6.3

6,858,851,553

5.7

7,692,519,955

4.8

ประมาณการหนี ้สินระยะยาว

253,704,982

0.2

264,368,003

0.2

275,479,220

0.2

เงินค ้าประกันสิทธิการเช่า

256,422,342

0.2

259,365,296

0.2

233,796,711

0.1

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

36,640,378,759 35.1

42,339,824,633 35.1

62,918,735,232 38.9

รวมหนีส้ ิน

51,522,546,602 49.3

56,693,803,677 47.0

87,532,089,371 54.1
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559
จานวนเงิน

ปี 2560
%

ปี 2561

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

2,244,000,000

1.86

2,244,000,000

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน*

2,244,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

2,244,000,000

2.1

2,244,000,000

1.9

2,244,000,000

1.4

8,558,557,850

8.2

8,558,557,850

7.1

8,558,557,850

5.3

224,400,000

0.2

224,400,000

0.2

224,400,000

0.1

41,052,032,491

39.3

50,890,234,034

42.2

55,007,135,395

34.0

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(41,943,210)

(0.0)

(116,168,918)

(0.1)

(308,073,729)

(0.2)

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

967,754,435

0.9

2,078,763,820

1.7

8,449,717,523

5.2

53,004,801,566

50.7

63,879,786,786

53.0

74,175,737,039

45.9

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารอง
ยังไม่ได้ จดั สรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

104,527,348,168 100.0
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120,573,590,463 100.0

161,707,826,410 100.0

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559

ปี 2560

จานวนเงิน

%

25,246,527,485

86.3

26,057,214,156

75.3

28,068,405,459

76.7

รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

1,389,464,959

4.7

1,630,596,993

4.7

1,849,088,363

5.1

รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม

997,708,008

3.4

1,097,195,048

3.2

1,207,833,474

3.3

-

0.0

-

0.0

2,761,736,087

7.6

26,996,313

0.1

23,211,972

0.1

115,143,290

0.3

-

0.0

3,500,000,000

10.1

-

0.0

1,600,219,458

5.5

2,309,066,459

6.7

2,570,528,767

7.0

รายได้
รายได้ คา่ เช่าและบริการ

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินชดเชยประกันภัย
รายได้ อื่น
รวมรายได้

จานวนเงิน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

%

29,260,916,223 100.0

34,617,284,628 100.0

36,572,735,440 100.0

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการเช่าและบริการ

12,629,537,595

43.2

12,894,153,904

37.2

14,143,042,184

38.7

ต้ นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

1,085,564,106

3.7

1,280,463,427

3.7

1,448,220,343

4.0

325,496,518

1.1

343,542,403

1.0

423,005,969

1.2

-

0.0

-

0.0

1,564,737,158

4.3

4,406,412,984

15.1

5,109,938,621

14.8

6,114,292,602

16.7

18,447,011,203

63.0

19,628,098,355

56.7

23,693,298,256

64.8

13,593,102,233

46.5

14,266,846,463

41.2

16,308,057,729

41.3

852,918,952

2.9

838,708,545

2.4

987,151,119

2.7

( 633,460,339)

(2.2)

( 363,859,110)

(1.1)

( 426,332,773)

(1.2)

( 1,686,336,102)

(5.8)

( 1,794,526,413)

(5.2)

( 2,056,902,384)

(5.6)

กาไร(ขาดทุน) ก่ อนส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
(กาไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย

9,347,027,531
( 103,230,881)

31.9
(0.4)

13,669,509,295
( 101,864,403)

39.5
(0.3)

11,383,353,146
( 167,700,279)

31.1
(0.5)

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

9,243,796,650

31.6

13,567,644,892

39.2

11,215,652,867

30.7

ต้ นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ส่ วนแบ่ งผลกาไร(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560

ปี 2559
จานวนเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อ
ขาย

%

ปี 2561

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

( 2,665,089)

( 77,655,190)

28,946,025

833,411

3,429,482

( 220,850,836)

-

-

( 26,483,672)

( 1,831,678)

( 74,225,708)

( 218,388,483)

กาไร(ขาดทุน) ก่ อนส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย

9,345,195,853

13,595,283,587

11,164,964,663

(กาไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยในบริ ษัทย่ อย

( 103,230,881)

( 101,864,403)

( 167,700,279)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9,241,964,972

13,493,419,184

10,997,264,384

34,949,747,221

41,052,032,491

50,890,234,034

-

( 4,438,790)

( 789,180,044)

( 3,141,511,380)

( 3,725,004,559)

( 6,283,087,790)

9,243,796,650

13,567,644,892

11,215,652,867

-

-

( 26,483,672)

41,052,032,491

50,890,234,034

55,007,135,395

2.06

3.02

2.50

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี

กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต้ นปี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี*
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรรสิน้ ปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559
จานวนเงิน

%

ปี 2560
จานวนเงิน

%

ปี 2561
จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิสาหรับปี

9,347,027,531

65.0

13,669,509,295

51.4

11,383,353,146

66.4

0

0.0

0

0.0

1,564,737,158

9.1

5,122,662,324

35.6

5,314,523,307

20.0

5,905,735,427

34.5

รายได้ จากการลงทุน

(26,996,313)

(0.2)

(23,211,972)

(0.1)

(115,143,290)

(0.7)

ต้ นทุนทางการเงิน

633,460,339

4.4

363,859,110

1.4

426,332,773

2.5

2,870,436

0.0

6,488,129

0.0

34,496,992

0.2

141,032,558

1.0

2,870,323

0.0

3,890,492

0.0

กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน

0

0.0

0

0.0

(7,673,576)

(0.0)

กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

0

0.0

0

0.0

(16,403,862)

(0.1)

411,176

0.0

(49,766,621)

(0.2)

(3,504,608)

(0.0)

(898,290,076)

(6.2)

(1,013,794,304)

(3.8)

(1,640,018,757)

(9.6)

ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

43,033,944

0.3

47,081,658

0.2

56,735,638

0.3

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้ า (สุทธิจากภาษี)

(852,918,952)

(5.9)

(838,708,545)

(3.2)

(987,151,119)

(5.8)

(9,800,700)

(0.1)

0

0.0

74,956

0.0

(28,417,965)

(0.2)

(3,209,759)

(0.0)

0

0.0

1,686,336,102

11.7

1,794,526,413

6.7

2,056,902,384

12.0

15,160,410,404

105.5

19,270,167,034

72.4

18,662,363,754

108.9

รายการปรับปรุง
โครงการอสังหาฯ ลดลงจากการโอนเป็ นต้ นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(กาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
รับรู้รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้น
จริง
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559
จานวนเงิน
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิน
ดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ า

%

ปี 2560
จานวนเงิน

%

ปี 2561
จานวนเงิน

%

144,303,945

1.0

(212,259,028)

(0.8)

75,037,114

0.4

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

(381,137,879)

(2.7)

(912,569,339)

(3.4)

201,745,226

1.2

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(265,258,697)

(1.8)

(2,987,266,274)

(11.2)

(1,362,139,329)

(7.9)

26,897,752

0.2

(573,935,144)

(2.2)

(919,442,407)

(5.4)

เจ้ าหนี ้การค้ า

(151,263,758)

(1.1)

105,859,673

0.4

(143,915,969)

(0.8)

เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

551,231,589

3.8

990,384,766

3.7

599,208,342

3.5

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า

809,070,216

5.6

12,978,017,491

48.8

1,588,333,205

9.3

เงินมัดจารับจากลูกค้ า

288,096,121

2.0

247,877,811

0.9

606,140,848

3.5

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(5,498,520)

(0.0)

(538,120)

(0.0)

(3,878,100)

(0.0)

ภาษีเงินได้ จา่ ย

(1,801,000,689)

(12.5)

(2,306,828,146)

(8.7)

(2,164,122,589)

(12.6)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรม
ดาเนินงาน

14,375,850,484

100.0

26,598,910,724

100.0

17,139,330,095

100.0
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559
จานวนเงิน

ปี 2560
%

จานวนเงิน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ

153,134,081

(2.6)

21,053,794

(0.1)

20,982,103

(0.1)

เงินปั นผลรับ

742,497,636

(12.5)

776,793,484

(5.3)

913,380,125

(5.0)

เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ ้น)

1,034,021,474

(17.4)

(2,349,227,588)

16.1

2,910,997,710

(15.8)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า

(528,248,779)

8.9

(669,158,643)

4.6

(75,348,250)

0.4

0

0.0

0

0.0

21,889,868

(0.1)

(2,253,770)

0.0

0

0.0

(44,818,286)

0.2

0

0.0

0

0.0

(2,147,314,306)

11.6

0

0.0

0

0.0

43,635,398

(0.2)

1,200,000

(0.0)

0

0.0

0

0.0

0

0.0

(130,833,653)

0.9

(56,202,750)

0.3

0

0.0

0

0.0

62,650,403

(0.3)

(4,971,508,447)

83.7

(8,609,758,555)

59.1

(4,811,278,120)

26.1

(152,298,592)

2.6

(187,103,791)

1.3

(182,411,550)

1.0

(252,653,147)

4.3

(1,560,858,981)

10.7

(3,765,670,031)

20.4

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

36,224,699

(0.6)

111,951,717

(0.8)

68,760,493

(0.4)

เงินสดจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสิทธิการเช่า

0

0.0

(210,502,961)

1.4

(228,220,975)

1.2

(33,333,333)

0.6

0

0.0

(33,333,333)

0.2

(1,968,647,918)

33.1

(1,768,402,565)

12.1

(1,436,670,415)

7.8

0

0.0

0

0.0

(9,710,732,944)

52.6

100.0 (14,576,047,742)

100.0

(18,449,704,860)

100.0

เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะ
ยาวกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่น
เงินสดจ่ายให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสิทธิการเช่า

เงินสดจ่ายชาระเจ้ าหนี ้สิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเจ้ าหนี ้
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อธุรกิจ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(5,941,866,096)
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560

ปี 2559
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้
ลงทุนสถาบัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

(659,734,206)

7.7

(482,966,161)

4.0

(610,576,876)

(32.4)

800,000,000

(9.4)

16,500,000,000

(137.3)

24,828,865,411

1,317.7

(5,518,982,000)

64.8

(24,875,010,460)

207.0 (12,569,734,572)

(667.1)

0

0.0

0

0.0

75,807,000

4.0

0

0.0

14,037,773

(0.1)

0

0.0

(385,967)

0.0

(1,590,663)

0.0

(820,863)

(0.0)

0

0.0

0

0.0

(4,053,923,103)

(215.1)

(3,141,005,868)

36.9

(3,724,688,810)

31.0

(6,282,449,843)

(333.4)

การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

301

(0.0)

554,204,105

(4.6)

497,153,491

26.4

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(8,520,107,740)

100.0

(12,016,014,216)

100.0

1,884,320,645

100.0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
เงินสดที่ผ้ เู ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี ้สินซึง่ เกิดขึ ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อย
เงินปั นผลจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ลดลง)
เพิ่มขึน้
- สุทธิ

(86,123,352)

6,848,766

573,945,880

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

2,577,733,661

2,488,945,220

2,418,138,796

(2,665,089)

(77,655,190)

28,946,025

2,488,945,220

2,418,138,796

3,021,030,701

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบ
การเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้
ปี
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษัทได้ มีการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิ การเช่า และ
สิทธิ การใช้ สินทรัพย์ในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 9,587.7 ล้ านบาท (2560: 14,378.3 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี ้กลุ่ม
บริ ษัทได้ มาโดยจ่ายเงินสดเป็ นจานวนเงิ นรวม 8,759.3 ล้ านบาท (2560: 10,357.7 ล้ านบาท) และต้ นทุนการกู้ยืมที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การได้ ม าของสิ น ทรั พ ย์ จ านวนเงิ น รวม 93.4 ล้ า นบาท (2560: 116.5 ล้ า นบาท) คงค้ า งเป็ น เจ้ าหนี ้
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินรวม 735.0 ล้ านบาท (2560: 3,752.7 ล้ านบาท) และไม่มีคง
ค้ างเป็ นเจ้ าหนี ้สิทธิการเช่า (2560: 151.4 ล้ านบาท)
ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทได้ มีการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสิทธิการ
ใช้ สินทรัพย์ในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 1,854.6 ล้ านบาท (2560: 6,485.2 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี ้บริ ษัทได้ มาโดย
จ่ายเงินสดเป็ นจานวนเงินรวม 1,347.1 ล้ านบาท (2560: 4,461.1 ล้ านบาท) และต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มา
ของสินทรัพย์จานวนเงินรวม 56.3 ล้ านบาท (2560: 48.8 ล้ านบาท) และคงค้ างเป็ นเจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินรวม 451.2 ล้ านบาท (2560: 1,823.9 ล้ านบาท) และไม่มีคงค้ างเป็ นเจ้ าหนี ้สิทธิ การเช่า
(2560: 151.4 ล้ านบาท)
ในระหว่างปี 2561 กลุม่ บริ ษัทได้ มีการก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม
2,595.4 ล้ านบาท (2560: 3,177.7 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี ้กลุ่มบริ ษัทได้ มาโดยจ่ายเงินสดเป็ นจานวนเงินรวม 1,362.1
ล้ านบาท (2560: 3,002.9 ล้ านบาท) โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นจานวนเงิน
934.9 ล้ านบาท (2560: ไม่มี) ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาของสินทรัพย์จานวนเงินรวม 90.3 ล้ านบาท (2560:
15.6 ล้ านบาท) และคงค้ างเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิ นรวม 208.1 ล้ านบาท (2561:
159.2 ล้ านบาท)
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) และ บริษัทย่ อย
ณ 31 ธันวาคม

2559

LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าถัวเฉลีย่ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
PROFITABILITY RATIO
อัตรากาไรขันต้
้ น(1) (%)
อัตรากาไรสุทธิ(1) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (2)(3) (%)
EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (3) (%)
FINANCIAL POLICY RATIO
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (4) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

2560

2561

0.44
0.28
24.34
15

0.91
0.47
22.16
16

0.62
0.18
22.56
16

51.97%
30.70%
18.87%

52.98%
31.17%
23.84%

51.26%
29.12%
17.59%

8.91%

12.05%

7.95%

0.97
0.28
40%

0.89
0.07
46%

1.18
0.27
44%

หมายเหตุ: (1) อัตรากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่นที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจา
(2) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
(3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ คานวณจากผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 12 เดือน
(4) หนี ้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี ้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน ลงทุนชัว่ คราว
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตประมาณร้ อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน ได้ แก่ 1) การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี แม้ จะชะลอตัวลงในช่วง 3-4 เดือนหลังของปี 2)
การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวตามรายได้ ครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้นทังในและนอกภาคเกษตรกรรม
้
และความเชื่อมัน่ ของ
ผู้บริ โภคที่ฟืน้ ตัวขึ ้น 3) การท่องเที่ยวโดยรวมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก แม้ จะได้ รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงครึ่งปี หลัง และ 4) ปั จจัยสนับสนุนอื่น ๆ
เช่น การใช้ จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ ้นจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้ รวมถึงการ
ลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ ้นในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ปั จจัยที่กดดันการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยได้ แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้ า (Trade War) ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า ดังนันเพื
้ ่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยนโยบายเป็ นร้ อยละ 1.75 จากร้ อยละ 1.50 เมื่อเดือนธันวาคม 2561
เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป
บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ าง
รายได้ ทังจากการเปิ
้
ดศูนย์การค้ าใหม่ การปรับปรุ งศูนย์การค้ าที่เปิ ดดาเนินการอยู่แล้ วและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอื่นตามแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) เช่น โครงการที่พกั อาศัย
เป็ นต้ น ควบคูก่ บั การบริ หารต้ นทุนการดาเนินงานและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั CPN บริ หารจัดการ
ศูนย์การค้ า 32 แห่ง มีพื ้นที่ให้ เช่าสุทธิรวม 1.7 ล้ านตารางเมตร (ตร.ม.) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ า จากการเปิ ด
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า และมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ ารวม ณ สิ ้นปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 93 เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ า
การดาเนินธุรกิจในปี 2561
ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 36,458 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.4 จากปี ก่อน และกาไร
สุทธิ 11,216 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17.3 จากปี ก่อน เนื่องจากมีการบันทึกรายได้ ที่มิได้ เกิดขึ ้นประจา คือ ค่าสินไหมทดแทน
จากกรมธรรม์ประกันการก่อการร้ าย 3,500 ล้ านบาทในปี ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้ หากไม่รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นประจา บริ ษัทฯ มี
รายได้ รวม 36,065 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.8 จากปี ก่อน และมีกาไรสุทธิ 10,823 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.4 โดย
บริ ษัทฯ ยังคงมีรายได้ เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ วา่ รายได้ คา่ เช่าและบริ การได้ รับผลกระทบจากการปรับปรุ งครัง้ ใหญ่ที่เซ็นทรั ล
เวิลด์ และจากการโอนเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(CPNREIT) เมื่อเดือนธันวาคม 2560
การขยายธุรกิจ
 ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต (Central Phuket)
ศูนย์การค้ าอันดับที่ 27 ที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนและเปิ ดดาเนินการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต ตังแต่
้ กลางปี 2558 และ
ด้ วยศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง บริ ษัทฯ จึงได้ ลงทุนพัฒนาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า (Central
Phuket Floresta) เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั (เดิมชื่อ เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต) เพื่อให้ เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ น
ศูนย์การค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคใต้ ของประเทศไทย ตังอยู
้ ใ่ นใจกลางเมืองภูเก็ตบนพื ้นที่ประมาณ 111 ไร่ ปั กธงในการเป็ น
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ลักชูรี่แฟล็กชิพแห่งแรกของ CPN ผสมผสานประสบการณ์การใช้ ชีวิตและการพักผ่อนได้ อย่างลงตัวเพื่อตอกย ้าความ
เป็ นThe Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับโลกอย่างสมบูรณ์ให้ แก่กลุม่ ลูกค้ า
ท้ องถิ่นและกลุม่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า อย่างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2561 ให้ เป็ นจุดหมายปลายทาง
ของไลฟ์ สไตล์ ลักชูรี่ โดยมีแบรนด์ดงั ระดับโลก ร้ านค้ า และร้ านอาหาร และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแอทแทรคชันแห่ง
แรกและแห่งเดียวของโลก อาทิ 1) ไตรภูมิ ธีมพาร์ ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์ แอ็กทีฟ เปิ ดให้ บริ การในไตรมาส 1 ปี 2562; 2)
Aquaria เป็ นอะควาเรี ยมที่มีสตั ว์น ้ามากถึง 25,000 ชนิด เปิ ดให้ บริ การในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 3) Tales of
Thailand เป็ นศูนย์รวมเรื่ องราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคในรู ปแบบร่ วมสมัย โดยมีพื ้นที่ให้ เช่า
ประมาณ 32,000 ตร.ม.
ปั จจุบนั ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้ วย 2 อาคาร คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั ที่เน้ นกลุม่ ลูกค้ าครอบครัว
เน้ นการมาซื ้อสินค้ ารับประทานอาหารและชมภาพยนตร์ และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า เน้ นกลุม่ นักท่องเที่ยวและลูกค้ า
ที่นิยมใช้ ชีวิตแบบลักชูรี่ ชื่นชอบสินค้ าแบรนด์เนม และเที่ยวชมแอทแทรคชันระดับโลก
การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิ่มมูลค่าให้ กบั ลูกค้ า ร้ านค้ า สังคม และ
เป็ นการรักษารายได้ จากการดาเนินงานปกติ เพื่อนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวรวมทังพั
้ ฒนาศูนย์การค้ าให้
เป็ นสถานที่ที่เป็ นจุดมุง่ หมายในการใช้ ชีวิต และทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ด้ วยการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
 การปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) ประกอบด้ วย 1) เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ ปรับปรุงทีละเฟสเริ่ มตังแต่
้ ไตรมาส 4
ปี 2559 ซึง่ ทยอยแล้ วเสร็ จอย่างมีนยั สาคัญในไตรมาส 4 ปี 2561 โดย ณ สิ ้นปี 2561 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ร้อย
ละ 91 เพิ่มขึ ้น จากสิ ้นปี ก่อนที่ร้อยละ 84 และ 2) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึง่ ได้ ปรับปรุงแล้ วเสร็ จและมีการ
เปิ ดตัวครัง้ ใหญ่ ในเดือนสิงหาคม 2561 โดย ณ สิ ้นปี 2561 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ร้อยละ 96 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
ก่อนที่ร้อยละ 82
 การปรับปรุ งในปี 2561 และจะทยอยแล้ วเสร็ จในปี 2562 ประกอบด้ วย การปรับปรุ งใหญ่ที่ 1) เซ็นทรัล
พลาซา เชียงราย และ 2) เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยทังสองแห่
้
งจะมีการเพิ่มพื ้นที่ให้ เช่าสาหรับร้ านค้ าใหม่ ๆ
โดยเบื ้องต้ นคาดว่าพื ้นที่จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 2,000 ตร.ม. ต่อแห่ง รวมถึงปรับปรุ งพื ้นที่เดิมเพื่อนาเสนอ
Destination Concept ในศูนย์การค้ า อาทิ Food Destination และ Co-working space และการปรับปรุงย่อย
ที่ 1) เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั เป็ นการปรับปรุ งพื ้นที่เดิมของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลให้ เป็ นพื ้นที่ให้ เช่า 2)
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เป็ นการปรับปรุ งพื ้นที่ร้านค้ าเดิมให้ เป็ น Destination Concept ใหม่ และปรับปรุ ง
ทางเข้ าศูนย์การค้ าให้ เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต และ3) เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีการปรับปรุ ง
Food Zone ให้ ทนั สมัย และนาเสนอร้ านอาหารใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้ าชาวไทยและต่างชาติ
 การเปิ ดตัว “อิเกีย บางใหญ่” ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็ นอิเกียรู ปแบบใหม่และ
ใหญ่ที่สดุ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยพื ้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. เชื่อมต่อทุกชันเข้
้ ากับศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ทังนี
้ ้ การเป็ นพันธมิตรกับอิเกีย ซึ่งเป็ นแบรนด์เฟอร์ นิเจอร์ อันดับ 1 ของโลก ช่วยตอกย ้าให้
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็ นสุดยอดศูนย์การค้ าระดับภูมิภาค (Super-regional mall) เพื่อรองรับความเจริ ญ
ของกรุ งเทพฯ ฝั่ งตะวันตก ย่านบางใหญ่ โดยภายหลังจากการเปิ ดอิเกีย บางใหญ่ ทาให้ มีจานวนลูกค้ าเข้ า
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ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 12 จากปี ก่อน และจานวนรถยนต์เข้ าศูนย์การค้ า
เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 30 จากปี ก่อน
 การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ
ได้ ทาสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินอีก 30 ปี สิ ้นสุดปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน) ซึ่งการทา รายการ
ดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ สามารถทาการบริ หารและพัฒนาศูนย์การค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินและการเช่าอาคารเพื่อเสนอสิทธิให้ แก่ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“CPNREIT”) ได้ พิจารณาเป็ นลาดับถัดไป
 การร่ วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย โดยมีผ้ รู ่ วมลงทุนทังหมด
้
3 ราย ได้ แก่ 1)
บริ ษัทฯ 2) บริ ษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. จากประเทศมาเลเซีย และ 3) บริ ษัท MSB Asia Ltd.
จากประเทศมาเลเซียร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51, 29 และ 20 ตามลาดับ
การกระจายฐานธุ รกิ จ การพั ฒ นาและบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Diversification) สู่ ก ารพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ แบบผสม (Mixed-use development)
บริ ษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม ที่มีทงโครงการที
ั้
่พกั อาศัย อาคาร
สานักงาน และโรงแรมอยูใ่ นโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึง่ เป็ นธุรกิจหลักให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผสมผสาน
กับการออกแบบที่ทนั สมัยและตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุม่
ความคืบหน้ าโครงการที่พกั อาศัย
 โครงการที่พกั อาศัยที่สร้ างเสร็ จแล้ วและอยู่ระหว่างการโอนให้ แก่ลกู ค้ า จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ โครงการเอส
เซ็นท์ (ESCENT) ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดตัวในปี 2559 และ
ก่อสร้ างและตกแต่งเสร็ จพร้ อมโอนในปี 2561 โดยบริ ษัทฯ โอนห้ องให้ แก่ลกู ค้ าได้ ร้อยละ 97 และจะทยอยโอน
ส่วนที่เหลือต่อไป
 โครงการที่พกั อาศัยที่เปิ ดจองแล้ วและอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวน 5 แห่ง ประกอบด้ วยโครงการใน
ต่างจังหวัด 3 แห่ง ได้ แก่ โครงการเอสเซ็นท์ นครราชสีมา เอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) เชียงราย และเอส
เซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดตัวในปี 2560 และมียอดจองเต็มจานวน และ
โครงการในกรุ งเทพฯ 2 แห่ง ได้ แก่ โครงการฟี ล พหล 34 (PHYLL PHAHOL 34) เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
อยูต่ ิดกับสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม และใกล้ ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว และโครงการนิยาม บรมราช
ชนนีเป็ นโครงการบ้ านเดี่ยว บนถนนบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ระหว่างศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และ
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
การเข้ าซือ้ หุ้นในบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) หรือ “GLAND
 วันที่ 12 กันยายน 2561 (วันที่ซื ้อ) บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จากัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ CPN ถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ได้ ซื ้อหุ้นสามัญ GLAND สัดส่วนร้ อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
คิดเป็ น
จานวนเงิน 10,162 ล้ านบาท หรื อที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GLAND
 ต่อมา ซีพีเอ็น พัทยา ได้ ทาการเสนอซื ้อหุ้นที่เหลือทังหมด(Tender
้
Offer) ของ GLAND อีกร้ อยละ 49.57 ของ
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น โดยมีผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
17.10 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
คิดเป็ นจานวนเงิน 3,445 ล้ านบาททาให้ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนถือ
ครองหุ้น GLAND ทังหมดร้
้
อยละ67.53 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ตามที่ได้ ประกาศผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
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จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ทาให้ ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นประมาณ 36,938 ล้ านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 23,254 ล้ านบาท และมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นประมาณ 17,796 ล้ านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็ นหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยประมาณ 8,215 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการ
ลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของ GLAND
บริ ษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการเข้ าซื ้อกิจการเพื่อจะส่งเสริ มแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว ซึ่งการ
เข้ าซื ้อกิจการของ GLAND นัน้ เป็ นก้ าวที่สาคัญในการตอกย ้าความเป็ นผู้นาด้ านการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
แบบผสม (Mixed-use development) โดย GLAND มีสินทรัพย์และทาเลที่ดินที่มีศกั ยภาพสูง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ น
โครงการต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะยาว
การเติบโตแบบยั่งยืนเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกของดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices
หรื อ DJSI) ประจาปี 2561 ในกลุม่ ดัชนียงั่ ยืนระดับโลก (DJSI World) เป็ นปี แรก โดยเป็ นบริ ษัทแห่งเดียวในกลุม่ ธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และเป็ นหนึ่งในแปดบริ ษัทของประเทศไทยที่ได้ รับคัดเลือกให้ อยู่ในกลุ่มระดับโลกนี ้ และในกลุม่ ดัชนี
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ห้า (ปี 2557-2561) สะท้ อนให้ เห็นถึงปรัชญาการดาเนินธุรกิจที่
ยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ที่คานึงถึงส่วนรวม สิง่ แวดล้ อมและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมถึงการมีสว่ นร่ วมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคม
และชุมชนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานในปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวม 32 โครงการ (อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล 14 โครงการ และต่างจังหวัด 18 โครงการ) ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสานักงานให้ เช่า 7 อาคาร โรงแรม
2 แห่ง อาคารที่พกั อาศัย 1 โครงการ (รวม 11 ยูนิต) และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการขาย3 โครงการ (รวม 1,227 ยูนิต) ซึ่ง
นับรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ โอนไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT)
และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (CPNCG)
ณ สิ ้นปี 2561 อัตราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 93 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อนที่ร้อยละ
92 เป็ นผลจากการเช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้นในศูนย์การค้ าที่ทยอยปรับปรุ งแล้ วเสร็ จ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3
รายได้ จากการเช่าและบริ การของศูนย์การค้ าเดิม (same store rental revenue growth) เติบโตร้ อยละ 3.1
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยไม่นบั รวม 1) ศูนย์การค้ าใหม่ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2560 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 2) ศูนย์การค้ าใหม่ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้ า 3) ศูนย์การค้ าที่มีการปรับปรุ งใหญ่ในปี 2560 และปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ 4) ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง่ ได้ โอนไปยัง
CPNREIT (บางส่วน) เมื่อเดือนธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโครงการศูนย์การค้ าทังหมด
้
ณ สิ ้นปี 2561อยูท่ ี่ 1,669 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดย
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของศูนย์การค้ าเดิม (same store rental rate growth) เติบโตร้ อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หรื อเพิ่มขึ ้นจาก 1,634 บาทต่อตารางเมตร เป็ น 1,674 บาทต่อตารางเมตร ซึง่ ต่ากว่าที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้ เล็กน้ อย
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เนื่องจากศูนย์การค้ าบางแห่งมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ตา่ กว่าปี ก่อน และมีสว่ นลดค่าเช่าเพิ่มขึ ้นในช่วงปลายปี
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมบริ ษัทฯ มีการเติบโตของอัตราค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มในการเพิม่ ค่าเช่าจากการต่อ
สัญญาใหม่และการลดลงของส่วนลดค่าเช่าในที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน

หมายเหตุ:
1 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้ วยศูนย์การค้ าจานวน 5 แห่ง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
2 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG คือ อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
3 อัตราการเช่าพื ้นที่ของธุรกิจในโรงแรมเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าพื ้นที่ในปี 2561

สรุ ปผลการดาเนินงานของ GLAND
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ที่ดาเนินการแล้ วของGLAND ประกอบด้ วยอาคารสานักงานให้ เช่า 3
อาคาร (อัตราการเช่าพื ้นที่รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 96) ซึง่ นับรวมอาคารสานักงาน2 โครงการที่ได้ โอนไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการขาย 1 โครงการ
(จานวน 1,991 ยูนิต โดย ณ สิ ้นปี 2561 เหลืออยู่ 41 ยูนิต) พื ้นที่ค้าปลีกให้ เช่าในอาคารสานักงานและที่พกั อาศัย
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รวมกัน 26,163 ตร.ม. (อัตราการเช่าพื ้นที่รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 71) และมีที่ดินที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็ น ที่ดิน
สาหรับการพัฒนาโครงการรูปแบบผสม จานวน 2 แปลง และที่ดินสาหรับการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัย 2 แปลง
บริ ษัทฯ รับรู้ผลการดาเนินงานของ GLAND ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ
มีรายได้ รวมจาก GLAND จานวน 498 ล้ านบาท และไม่มีผลต่อกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งแตกต่างจาก
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ GLAND เนื่องจาก GLAND บันทึกมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธีมลู ค่า
ยุติธรรม และมีการรับรู้ กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในขณะที่บริ ษัทฯ
บันทึกมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยราคาทุน โดยทัง้ 2 วิธีดงั กล่าวเป็ นวิธีที่เลือกใช้ ได้ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดังนัน้ เมื่อทางบการเงินรวม จึงใช้ วิธีการบันทึกมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวิธีเดียวกับ
บริ ษัทฯ ทาให้ ไม่มีการรับรู้รายได้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการที่มิได้ เกิดขึน้ เป็ นประจา
บริ ษัทฯ มีรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจาที่ไม่นามารวมในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน ดังต่อไปนี ้
- ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายการปรับปรุ งทางบัญชีสาหรับการบันทึกค่าเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ตามสัญญาฉบับเดิม จานวน 393 ล้ านบาท โดยบันทึกเป็ นรายได้ อื่น เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ขยาย
ระยะเวลาการเช่าที่ดินและทาสัญญาเช่าที่ดนิ ฉบับใหม่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2561 สิ ้นสุดปี 2598 และ
ปี 2603 (บางส่วน) โดยบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายได้ อื่นในไตรมาส 3 ปี 2561 จานวน308 ล้ าน
บาท และในไตรมาส 4 ปี 2561 อีกจานวน 85 ล้ านบาท
- ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันการก่อการร้ ายจานวน 3,500
ล้ านบาทโดยบันทึกเป็ นรายได้ อื่น
- ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทฯ บันทึกรายได้ สทุ ธิ จากการแปลงCPNRF เป็ น CPNREIT และการให้ เช่า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จานวน 175 ล้ านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นรายการค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจาก CPNREIT ในการดาเนินการให้ เช่าสินทรัพย์
 รายได้ รวม
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 36,065 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.8 จากปี ก่อน ในขณะที่รายได้ จากการ
ดาเนินงานหลัก (ไม่รวมรายได้ อื่น) เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 18.0 จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้ โดย
รายได้ รวมของบริ ษัทฯ มีองค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. รายได้ จากการให้ เช่ าและให้ บริการ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและให้ บริ การจานวน28,068 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 7.7 จากปี ก่อน
แม้ ว่าได้ รับผลกระทบจากการปรับปรุ งใหญ่ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ และการโอนศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช (บางส่วน) เข้ า CPNREIT แต่โดยรวมยังคงเติบโตได้ ดี โดยรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี ้
- รายได้ จากศูนย์การค้ าใหม่ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2560 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา
มหาชัย ซึ่งทังสองโครงการได้
้
เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2560 และจากศูนย์การค้ าใหม่ที่เปิ ด
ดาเนินการในปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า ซึง่ ได้ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เดือนกันยายน 2561
14-6

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

-

ผลประกอบการที่ดีขึ ้นของศูนย์การค้ าที่ปรับปรุ งใหญ่ในปี 2560 และทยอยเปิ ดให้ บริ การในปี 2561 ได้ แก่
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
- ผลประกอบการของศูนย์การค้ าเดิมที่เติบโตได้ อย่างโดด เช่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลเฟสติวลั
เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราชและเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เป็ นต้ น
2. รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มจานวน 1,849 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 13.4 จากปี
ก่อน โดยรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจาก
- ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิ ดให้ บริ การในปี 2560 และปี 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา
มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า รวมถึงศูนย์อาหารที่ปรับปรุ งใหม่และเปิ ดให้ บริ การในปี 2561 ที่
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
- ผลประกอบการที่แข็งแกร่ งของศูนย์อาหารเดิมในศูนย์การค้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลมารี นา และเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย เป็ นต้ น
3. รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯโดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการประกอบกิจการ
โรงแรมจานวน 1,208 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จากปี ก่อน เป็ นผลจาก การปรับวิธีการรับรู้ รายได้ ค่าบริ การสาหรับ
ทังปี
้ 2561 จากเดิมบันทึกเป็ นรายได้ สทุ ธิ ทาให้ รายได้ และต้ นทุนเพิ่มขึ ้น สาหรับผลการดาเนินกิจการโรงแรมยังคงมีการ
เติบโตเพียงเล็กน้ อย โดยอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยทังปี
้ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่ที่ร้อยละ 93 ลดลงจากร้ อยละ 94 ในปี
ก่อนหน้ า และของโรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อยู่ที่ร้อยละ 75 ลดลงจากร้ อยละ 80 ในปี ก่อน
หน้ า เป็ นผลมาจากปริ มาณการเข้ าพักของนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ดี ราคาห้ องพักเฉลีย่ ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยใน
โรงแรมทังสองแห่
้
ง
4. รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ เริ่ มรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ โครงการคอนโดมิเนียมตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป โดย
บริ ษัทฯ มีรายได้ จานวน 2,762 บาท จากการโอนคอนโดมิเนียมได้ กว่าร้ อยละ 97 ใน 3 โครงการ ได้ แก่ เอสเซ็นท์ ระยอง
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ และเอสเซ็นท์ ขอนแก่น
5. รายได้ อ่ ืน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจานวน 2,178 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายได้ ค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ CPNREIT และ CPNCG จานวน 767 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.0 จากปี ก่อน สอดคล้ องกับการ
เพิ่มขึ ้นของมูลค่าสินทรัพย์ของ CPNREIT ที่ได้ ลงทุนเพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ตังแต่
้ ปลายปี 2560
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 ต้ นทุนรวม
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนรวม 17,579 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.1 จากปี ก่อน โดยต้ นทุนรวมของบริ ษัทฯ
มีองค์ประกอบทีส่ าคัญดังต่อไปนี ้
1. ต้ นทุนค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้ างบริ การรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบี ้ยประกัน และภาษี โรงเรื อน
ของทรัพย์สนิ ที่ครอบครองไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่า
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การเท่ากับ 14,142 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากปี ก่อน ซึ่ง
มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ เช่าและให้ บริ การ โดยการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การมีสาเหตุหลัก
มาจากปั จจัยดังนี ้
- ค่าเช่าที่ดินและตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่เพิ่มขึ ้น โดยที่ดิน
ดังกล่าวได้ มีการทาสัญญาเช่าฉบับใหม่เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2561 และจะสิ ้นสุดในปี 2598 และปี 2603
(บางส่วน) จึงมีการนทึกค่าเช่าที่ดินดังกล่าวตามวิธีเส้ นตรง (Straight-line) ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
- ต้ นทุนการดาเนินการและค่าเสือ่ มราคาของศูนย์การค้ าเปิ ดใหม่และศูนย์การค้ าที่ปรับปรุงใหม่และเปิ ดตัวในปี
2560ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัยและเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ
ศูนย์การค้ าเปิ ดใหม่ในปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า
- ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็ นต้ นทุนหลัก (คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 30 ของต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ) ได้ มี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากอัตราเฉลี่ยค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ได้ ปรับตัว
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ กลางปี 2560 เป็ นต้ นมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการใช้ ปริ มาณไฟฟ้าลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิผล โดยต้ นทุนค่าสาธารณูปโภคในส่วน
ของศูนย์การค้ าเดิมเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 0.9 จากปี ก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ ดาเนิน
มาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา และค่าใช้ จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่
2. ต้ นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
ต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม ได้ แก่ ต้ นทุนทางตรงในการประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์และงานตกแต่งศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ า
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ 1,448 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.0 จากปี ก่อน และ
เพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงกับการเติบโตของรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม ซึง่ ต้ นทุนเพิ่มสูงขึ ้นจากศูนย์อาหารที่เปิ ดใหม่
ในปี 2560 และปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า
รวมถึงการบริ หารศูนย์อาหารเดิมที่อยูใ่ นโซน Food Destination ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาต้ นทุนให้ อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
3. ต้ นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจานวน 423 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.1 จากปี ก่อน
เป็ นผลจากการปรับวิธีการรับรู้รายได้ คา่ บริ การสาหรับทังปี
้ 2561 จากเดิมบันทึกเป็ นรายได้ สทุ ธิ ทาให้ รายได้ และต้ นทุน
เพิ่มขึ ้น ในส่วนของต้ นทุนจากการดาเนินกิจการโรงแรมนันเป็
้ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ ของโรงแรมที่เพิ่มขึ ้น โดย
ทังสองโรงแรมมี
้
การบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในส่
้ วนของห้ องพักและอาหารและเครื่ องดื่ม
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4. ต้ นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,565 ล้ านบาท ซึง่ สอดคล้ องกับการเพิม่ ขึ ้นของ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอสเซ็นท์ ระยอง เอสเซ็นท์เชียงใหม่ และเอสเซ็นท์ ขอนแก่น
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริ หาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
เครื่ องใช้ สานักงานและของใช้ สิ ้นเปลือง ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึ กษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อุปกรณ์สานักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2561 เท่ากับ 6,114 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 20.7 จากปี ก่อน เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่
เพิ่มขึ ้นตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ ้นในศูนย์การค้ า รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นใหม่ในปี 2561 อาทิ ค่าใช้ จ่ายการโอนโครงการ
คอนโดมิเนียม ค่าเช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อกิจการ GLAND
ส่งผลให้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมอยู่ที่ร้อยละ 17.0 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 16.4 ในปี ช่วงเดียวกันของปี
ก่อน
 อัตรากาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นไม่รวมรายได้ อื่นสาหรับปี 2561 ร้ อยละ 48.1 ลดลงจากร้ อยละ 49.6 ในปี ก่อน และ
มีอตั รากาไรจากการดาเนินงานไม่รวมรายได้ อื่นร้ อยละ 34.5 ลดลง จากร้ อยละ 36.6 ในปี ก่อน
หากไม่รวมธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ อัตรากาไรขันต้
้ นจะอยู่ที่ร้อยละ 49.8 ขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นจากการ
ขายคอนโดมิเนียมเท่ากับร้ อยละ 43.3 โดยบริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรจากการดาเนินงานให้
อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับเมื่อปี ก่อนได้ แม้ ว่าต้ นทุนค่าเช่าและบริ การได้ ปรับเพิ่มขึ ้นจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในระหว่างปี ก็ตาม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะควบคุมค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารได้ อย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบตั ิตามมาตรการลดต้ นทุนต่าง ๆ เพื่อรักษาอัตรากาไรจากการดาเนินงานให้
ได้ ตอ่ ไป
 กาไรสุทธิ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 10,823 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 9.4 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการเติบโต
ของรายได้ ในทุกธุรกิจการบริ หารค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมการดาเนินธุรกิจ รวมถึง
การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม โดยส่วนใหญ่มาจากกาไรของCPNREIT ที่เติบโตขึ ้น ในขณะที่
ต้ นทุนทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสูงขึ ้น จากการเข้ าซื ้อกิจการ GLAND
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โครงสร้ างทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจาก 9,529 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 30,398 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อหุ้น GLAND ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
2561 และการรวมหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยของ GLAND มาอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ณ สิ ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.31 ต่อปี เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.17 เมื่อสิ ้นปี ก่อน โดยมีหนี ้สินที่มีอตั รา
ดอกเบี ้ยคงที่ในสัดส่วนร้ อยละ 46 และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวในสัดส่วนร้ อยละ 54 เนื่องจากมีการรวมหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยของ GLAND ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยที่สงู กว่าเฉลีย่ ของบริ ษัทฯ
อัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.37 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 0.07 เท่า ณ สิ ้นปี ก่อน เป็ น
ผลมาจากหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ เบื ้องต้ น ประกอบกับเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวที่ลดลง
บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารจัดการโครงสร้ างทางการเงินอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีความ
ยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ผนั ผวน และรักษาต้ นทุนทางการเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจต่อไปในอนาคต
 เงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปี เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์2562 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ กาหนดจะจัดขึ ้นในวันที่ 26 เมษายน
2562 ให้ มีการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยเงินปั นผลดังกล่าวคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลที่ร้อยละ 44.0 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2561
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ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 161,708 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 41,134 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 34.1 จากปี ก่อน โดยสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
ลูกหนี ้อื่นและโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ15,301 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 2,187 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 16.7 จากปี ก่อน โดยมีความเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทาให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 4,006 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 3,089 ล้ านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจานวน 917 ล้ านบาท
- การเพิม่ ขึ ้นของลูกหนี ้อื่นจานวน 330 ล้ านบาท จากรายได้ ค้างรับรอเรี ยกเก็บร้ านค้ า
- การลดลงของเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวจานวน 2,295 ล้ านบาท เพื่อนามาจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน
- และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่ วม
ค้ า เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและอื่น ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิ
การเช่าและการใช้ สนิ ทรัพย์ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 146,407 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 38,947 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 36.2 จากปี ก่อน โดยมีความเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
- การรวมธุรกิ จของ GLAND ทาให้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 31,896 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 23,254 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจานวน
4,392 ล้ านบาท เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่ วมค้ าจา นวน 3,382 ล้ านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จานวน 868 ล้ านบาท
- การเพิ่มขึ ้นของสิทธิการเช่าจานวน 2,879 ล้ านบาท เป็ นผลจากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินขอ งศูนย์
การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 รวมถึงการจ่ายเงินเพื่อสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดินเพื่อรองรับการขยาย
กิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคต
- การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 1,843 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการ
เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) ซึ่ง ณ สิ ้นปี มีสดั ส่วนถือครองที่ร้อยละ 22.58
ของหุ้นทังหมด
้
- ค่าความนิยมจานวน 1,036 ล้ านบาท ซึ่งเกิดขึ ้นจากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ GLAND ในสัดส่วนร้ อยละ
67.53 ระหว่างปี
- การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นผลจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นจากการหักลบรายการ
ทางภาษี เงินมัดจารับจากลูกค้ า ขาดทุนสะสม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็ นต้ น
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2. หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 87,532 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 30,838 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 54.4 จากปี ก่อน โดยหนี ้สินของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
2.1 หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้อื่นหนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสันจากกิ
้
จการที่
เกี่ยวข้ องกัน หนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสันและที
้
่ครบกาหนดชาระใน 1 ปี ส่วนของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรับ
ล่วงหน้ าที่ถึงกาหนดรับรู้ภายในหนึง่ ปี ส่วนของเจ้ าหนี ้สิทธิการเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี และภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ24,613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 10,259 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 71.5 จากปี ก่อน โดยมีความเคลือ่ นไหวของหนี ้สินหมุนเวียนดัง ต่อไปนี ้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทาให้ หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ 2,888 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 1,590 ล้ านบาท หนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสันและที
้
่ครบกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน
1,043 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 255 ล้ านบาท
- การเพิ่ม ขึ ้นของหนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสันและครบก
้
าหนดชาระใน 1 ปี จานวน 8,082 ล้ านบาท มาจาก
การกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อนา มาชา ระการเข้ าซื ้อหุ้นของGLAND เป็ นหลัก
- การเพิ่มขึ ้นของภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจานวน 207 ล้ านบาท ซึง่ สอดคล้ องกับกาไรก่อนหักภาษี ที่เพิ่มขึ ้น
2.2 หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย หนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะยาว หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เจ้ าหนี ้สิทธิการเช่า รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า เงินมัดจารับจากลูกค้ า เงินค ้า
ประกันสิทธิการเช่า และประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอนและการบูรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 62,919 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 20,579 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 48.6 จากปี ก่อน โดยมีความเคลือ่ นไหวของหนี ้สินไม่หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทาให้ หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 14,908 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี ้สิน
มีภาระดอกเบี ้ยระยะยาวจานวน 7,172 ล้ านบาท รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ าจานวน 5,453 ล้ าน
บาทหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 2,035 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 248 ล้ านบาท
- การเพิม่ ขึ ้นของหนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะยาวจานวน 5,095 ล้ านบาท เป็ นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อนา มาบริ หารโครงสร้ างทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อแผนการลงทุน และรักษา
อัตราดอกเบี ้ยในระดับตา่
- การเพิม่ ขึ ้นของเงินมัดจารับจากลูกค้ าจานวน 834 ล้ านบาทซึง่ สอดคล้ องกับจา นวนร้ านค้ าที่เพิ่มขึ ้นตาม
จานวนศูนย์การค้ าที่เพิ่มขึ ้น
3. ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 74,176 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 10,296 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 16.1 จากปี ก่อน โดยมีความเคลือ่ นไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
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การเพิ่มขึ ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 6,371 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการรวมส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมของ GLAND คิดเป็ นสัดส่วนถือครองร้ อยละ 32.47 จานวน 5,907 ล้ านบาท รวมถึงส่วนถือ
ครองในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมที่ไม่ได้ จดั สรรจานวน 4,117 ล้ านบาท ประกอบด้ วยกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี จานวน
11,189 ล้ านบาท หักด้ วยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 6,283 ล้ านบาท และการได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่
มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยจานวน 789 ล้ านบาท
การลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน191 ล้ านบาท โดยหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกบัญชีตามราคาต้ นทุนและตัดค่าเสือ่ มราคาแบบเส้ นตรงตามอายุของสินทรัพย์ ทั ้งนี ้ มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาประเมิน
อยู่ที่ 219,161 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (180,409 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2561 ข้ อ 14
หัวข้ อ “อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน”

สภาพคล่ อง และความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 3,021 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 603 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24.9 จากปี ก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี
ดังต่อไปนี ้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 17,169 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เงินสดสุทธิรับจากผล
กาไรขาดทุนที่เพิ่มขึ ้นจากผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้น และเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดาเนินงานระหว่างปี อาทิ การเพิ่มขึ ้นในรายได้ เค่าเช่ารับและค่าบริ การรับล่วงหน้ า การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและ
อื่น ๆ ทาให้ มีสภาพคล่องที่เหมาะสมกับฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึ ้น เนื่องจากมีการเปิ ดศูนย์การค้ าแห่งใหม่และมีการปรับปรุ ง
ศูนย์การค้ าเดิมระหว่างปี
14-13

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ใช้ เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 18,450 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อ
ธุรกิจของ GLAND จานวน 9,711 ล้ านบาท และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (CAPEX) ที่เพิ่มขึ ้นจากศูนย์การค้ าที่เปิ ด
ใหม่ในปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้ า รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย และเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ประกอบกับการจ่ายเงินสดชาระสิทธิการเช่าจากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน
ของศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และการจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนระยะยาวใน DTC ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ
มีเงินลงทุนชัว่ คราวลดลงเพื่อบริ หารสภาพคล่องให้ มีประสิทธิภาพ และตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมหาเงินจานวน 1,884 ล้ านบาท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบันเพื่อมาบริ หารโครงสร้ างทางการเงินให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินตลาดทุนและแผนการดาเนิน
ธุรกิจ ขณะที่บริ ษัทฯ มีการใช้ เงินสาหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากการรวมธุรกิจของ GLAND และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ใช้ เงินลงทุนจานวน 26,042 ล้ านบาท ประกอบด้ วย การซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
และการพัฒนาโครงการใหม่จานวน 6,746 ล้ านบาท การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยูเ่ ดิมจานวน
3,515 ล้ านบาท และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม ได้ แก่ โครงการที่พกั อาศัย จานวน 2,174
ล้ านบาท และการเข้ าซื ้อหุ้น GLAND จานวน 13,607 ล้ านบาท
แผนธุรกิจในอนาคต
บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ที่จะมีรายได้ เติบโตในอัตราเฉลีย่ (CAGR) อย่าง
น้ อยร้ อยละ 13 ต่อปี เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้ วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าใหม่ การ
ปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการปรับขึ ้นค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัย
ภายใต้ ความเจริ ญทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูพ่ ื ้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บริ ษัทฯ มี
การศึกษาโอกาสทางธุรกิจค้ าปลีกในรูปแบบใหม่รวมทังนวั
้ ตกรรมด้ านการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้ าเพื่อยกระดับ
ให้ ศนู ย์การค้ าทันสมัยพร้ อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ ชีวิตของลูกค้ าที่
เปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอทังลู
้ กค้ าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศที่มีโอกาสและ
ศักยภาพในการเติบโตอาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

โครงการพัฒนาศูนย์ การค้ า
การขยายธุรกิจในประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศแผนเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ในช่วงปี 2562 ถึงต้ น ปี 2563 จานวน 2 แห่ง ได้ แก่ 1) เซ็นทรัล
วิลเลจ ซึง่ เป็ นลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2562
และ 2) เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การในต้ นปี 2563
บริ ษัทฯ ดาเนินแผนปรับปรุ งศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในไตร
มาส 1 ปี 2562 และได้ เริ่ มดาเนินการปรับปรุ งเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว โดยคาดว่าแผนการปรับปรุ งศูนย์การค้ าดังกล่าวจะทยอย
เสร็ จภายในปี 2562
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) ใน
ประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ เติบโตในระยะยาว และสร้ างผลตอบแทนที่ดีได้ ในอนาคต โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ ประกาศ
แผนการร่วมทุนกับบริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบ
ผสม ประกอบด้ วยโรงแรม ที่พกั อาศัย ศูนย์การค้ า และอาคารสานักงาน บนที่ดินบริ เวณหัวมุมถนนสีลมและถนน
พระราม 4
โครงการของ GLAND บริ ษัทฯ ยังคงศึกษาแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าที่อยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็ น
ทาเลที่มีศกั ยภาพสูงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ ข้อสรุปภายในปี 2562 ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีแผนที่
จะเพิ่มประสิทธิ ภาพในสินทรัพย์ที่ดาเนินการแล้ วให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของ
GLAND ต่อไปในอนาคต
การขยายธุรกิจต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ร่วมพัฒนาศูนย์การค้ า Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ด้ วยบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาส
เติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน จึงได้ มองโอกาสการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในพื ้นที่ที่มี
ศักยภาพ โครงการ Central i-City เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง CPN ร้ อยละ 60 และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) ร้ อยละ 40
บริ ษัทลูกของ I-Berhad ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการตกแต่งศูนย์การค้ าทังภายนอกและภายในโดยมี
้
แผนกาหนด
เปิ ดให้ บริ การในเดือนมีนาคม 2562 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเตรี ยมแผนการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งเป็ น
ตลาดที่มีแนวโน้ มการเติบโตที่โดดเด่น และจะเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่งหนึ่งใน
ภูมิภาค
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบบผสม
บริ ษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในลักษณะพื ้นที่แบบผสม (Mixed-use project)
โดยวางแผนใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริ เวณศูนย์การค้ าในปั จจุบนั เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ
โครงการที่พกั อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทฯ

14-15

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

โครงการที่พกั อาศัยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการที่พกั อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมจานวน 7 โครงการ ใน
กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด และโครงการที่พกั อาศัยรู ปแบบบ้ านเดี่ยวจานวน 1 โครงการในกรุ งเทพฯ และยังคงศึกษา
บริ เวณที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการประกาศโครงการใหม่ในอนาคตต่อไป

14-16

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

อายุ 78 ปี

ตาแหน่ ง : ประธานกรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
28 มีนาคม 2543
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0738)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.4967)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2556 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด


ปี 2543 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2552 - 2556

ประธานกรรมการกากับการบริ หาร บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2540 - ปั จจุบน
ั
รองประธานกรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และกรรมการบริ ษัทย่อย
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 76 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 55/2006


ปี 2543 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี เอกสารแนบ 1-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล

เอกสารแนบ 1

อายุ 68 ปี

ตาแหน่ ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง



ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2557 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2545 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2558 - 2559

กรรมการนโยบายบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)



ปี 2553 - 2555

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)



ปี 2546 - 2548

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด



ปี 2541 - 2543

กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



ปี 2540 - 2543

กรรมการผู้อานวยการ บริ ษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์ เธอร์ แอนเดอร์ เซ่น จากัด



ปี 2534 - 2548

ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นกั บัญชีอาเซียน



ปี 2534 - 2546

กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



ปี 2518 - 2543

กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท สานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง
บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-2

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2551 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริ ษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 2 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2555 - หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่ นที่ 1/2012
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
 ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ นที่ 9/2010
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
 ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่ นที่ 1/2009


ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008



ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 38/2003
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1-3

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

3. นายการุ ณ กิตติสถาพร อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์


ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริ กา



ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2558 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2552 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2560

กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการ บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)



ปี 2552 - 2554

กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ปี 2551 - 2560

ประธานกรรมการบริ หาร ศูนย์สง่ เสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)



ปี 2551 - 2554

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



ปี 2550 - 2557

กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2560 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)


ปี 2553 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)



ปี 2551 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท สหมิตรเครื่ องกล จากัด (มหาชน)



ปี 2551 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
เอกสารแนบ 1-4

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

- ไม่มี การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่ นที่ 3/2018


ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
- หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่ นที่ 15/2013



ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
 ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 27/2009
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 6/2008


ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่ นที่ 8

เอกสารแนบ 1-5

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

4. นางโชติกา สวนานนท์

เอกสารแนบ 1

อายุ 58 ปี

ตาแหน่ ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริ ญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริ กา



ปริ ญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2560 - 2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวติ



ปี 2557 - 2561

กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ปี 2557 - 2560

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



ปี 2557 - 2558

กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์



ปี 2552 - 2557

กรรมการผู้อานวยการ ประธานอนุกรรมการบริ หารเงินลงทุน อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด



ปี 2539 - 2552

ประธานอนุกรรมการบริ หารเงินลงทุน อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 3 บริ ษัท


จานวน 1 องค์กร
เอกสารแนบ 1-6

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 18/2017


ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 18/2015



ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006

หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 10


หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5



หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20

เอกสารแนบ 1-7

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

5. นายวีรวัฒน์ ชุตเิ ชษฐพงศ์ อายุ 58 ปี
ตาแหน่ ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
21 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริ กา


ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2555 - 2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2556

กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)



ปี 2553 - 2559

กรรมการ บริ ษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)



ปี 2551 - 2552

คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สานักบริ หารการลงทุน สานักงานประกันสังคม



ปี 2548 - 2559

กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)



ปี 2546 – 2553

กรรมการบริ หาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด



ปี 2546 - 2552

คณะอนุกรรมการวินจิ ฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Take Over Panel)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ปี 2545 - 2546

กรรมการบริ หาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ ริล ลินช์ ภัทร จากัด



ปี 2541 - 2545

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ริล ลินช์ ภัทร จากัด



ปี 2538 - 2541

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด



ปี 2537 - 2538

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)


ปี 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1-8

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 2 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 15/2016


ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005

หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1-9

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

เอกสารแนบ 1

อายุ 76 ปี

ตาแหน่ ง : กรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.5046)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นน้ องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์
 เป็ นพี่ของนายสุทธิศก
ั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ


ปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง



ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2545 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
 ปี 2557 - 2559
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้ าไทยไหหลา


ปี 2557 - 2558

ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ



ปี 2535 - 2539

สมาชิกวุฒิสภา



ปี 2534 - 2535

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ



ปี 2527 - 2531

ผู้ก่อตัง้ นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้ างสรรพสินค้ า

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2552 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)


ปี 2536 - ปั จจุบนั

และบริ ษัทย่อย
ประธานกรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 66 บริ ษัท


จานวน 2 องค์กร

เอกสารแนบ 1-10

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 68/2008
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่ นที่ 1


หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1

เอกสารแนบ 1-11

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง : กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.6316)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นน้ องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์



เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2549 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) และกรรมการบริ ษัทย่อย


ปี 2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 28 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 61/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1-12

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง : กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.5964)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นน้ องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นพี่ของนายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์



เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริ กา


ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2552 - 2556

ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด



ปี 2550 - 2558

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2549 - 2551

สมาชิกวุฒิสภา



ปี 2544 - 2546

ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์



ปี 2541 - 2545

นายกสมาคมและผู้ก่อตัง้ สมาคมศูนย์การค้ าไทย



ปี 2533 - 2545

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2561 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)


ปี 2558 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทีวีธนั เดอร์ จากัด (มหาชน)



ปี 2553 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)



ปี 2547 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) และกรรมการบริ ษัทย่อย



ปี 2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 1-13

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 64 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่ นที่ 13

เอกสารแนบ 1-14

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

เอกสารแนบ 1

อายุ 62 ปี

ตาแหน่ ง : กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.6040)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0025)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
 เป็ นลูกพี่ลก
ู น้ องของนายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริ กา


ปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริ กา



ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2559

กรรมการ บริ ษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)



ปี 2545 - 2556

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 31 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่ นที่ 21

เอกสารแนบ 1-15

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

เอกสารแนบ 1

อายุ 56 ปี

ตาแหน่ ง : กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.9391)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0043)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นลูกพี่ลกู น้ องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2550 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2558 - 2559

กรรมการ หอการค้ าไทย



ปี 2546 - 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)


ปี 2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย



ปี 2536 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 133 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 20/2018


ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
เอกสารแนบ 1-16

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ นที่ 1/2007
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรการปฏิบต
ั ิการจิตวิทยา ฝ่ ายอานวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง


หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูงรุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้ า



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1



หลักสูตรกระบวนการผู้บริ หารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13



หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

เอกสารแนบ 1-17

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

11. นายปรีชา เอกคุณากูล อายุ 60 ปี
ตาแหน่ ง : กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
25 เมษายน 2557
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


ปริ ญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2557 - ปั จจุบน
ั กรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2555 - 2557

กรรมการ บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)



ปี 2546 - 2556

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย



ปี 2543 - 2546

กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท บีทเู อส จากัด



ปี 2543 - 2546

กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ซีอาร์ ซี เพาเวอร์ รี เทล จากัด



ปี 2538 - 2543

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2561 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 39 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 62/2005


ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004

เอกสารแนบ 1-18

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 7

เอกสารแนบ 1-19

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี
ตาแหน่ ง : รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.3832)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นน้ องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
และนายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริ กา


ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ซีพเี อ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด



ปี 2554 - 2561

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2548 - 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2541 - 2547

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 42 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 251/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่ นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1-20

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


เอกสารแนบ 1

หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา



หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

เอกสารแนบ 1-21

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

13. นายสุทธิภคั จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี
ตาแหน่ ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.5702)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นน้ องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
และนายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์



เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย


Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2558 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2550 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2547 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2546

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2545

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 24 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
เอกสารแนบ 1-22

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1



หลักสูตร Real Estate Investment สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5



หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้ า



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10



หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1

เอกสารแนบ 1-23

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

เอกสารแนบ 1

อายุ 46 ปี

ตาแหน่ ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความเสีย่ ง
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0012)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2560 – ปั จจุบน
ั กรรมการ บริ ษัท ซีพเี อ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด


ปี 2558 - ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2556 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2558

เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 13 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริ ษัท (CSP) รุ่ นที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส


หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26

เอกสารแนบ 1-24

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้ านบัญชีในปี 2561
 หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้ รายได้ กบ
ั มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้ อมกรณีศกึ ษา
โดยบริ ษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้ นท์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 7 ชัว่ โมง


หลักสูตร เตรี ยมพร้ อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7, 9
โดยบริ ษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้ นท์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 7 ชัว่ โมง



หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 4/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 6 ชัว่ โมง



หลักสูตร สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุ ง 2561) สาหรับสมาชิกและ
บุคคลทัว่ ไป รุ่ นที่ 3/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 6 ชัว่ โมง

เอกสารแนบ 1-25

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

15. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

เอกสารแนบ 1

อายุ 53 ปี

ตาแหน่ ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานคอมเมอร์ เชียล
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท (บริ หารธุรกิจ) Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา


ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานคอมเมอร์ เชียล บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2560 - 2561

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานปฏิบตั ิการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2557 - 2559

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2557

กรรมการ บริ ษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด



ปี 2552 - 2556

กรรมการ บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด



ปี 2551 - 2558

กรรมการ บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)



ปี 2551 - 2557

รองกรรมการผู้จดั การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 16


หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้ า

เอกสารแนบ 1-26

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

16. นายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล

เอกสารแนบ 1

อายุ 46 ปี

ตาแหน่ ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 17,504,866 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.3900)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์


เป็ นลูกพี่ลกู น้ องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาการเงิน/ Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern
California ประเทศสหรัฐอเมริกา


ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2560 - 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2556 - 2559

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาโครงการและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 จานวน 27 บริ ษัท
การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
 Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1-27

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่น ๆ
17. นางสุวดี สิงห์ งาม อายุ 54 ปี
ตาแหน่ ง : ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและบริ หารสานักงาน
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0011)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2552 - ปั จจุบน
ั ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและบริ หารสานักงาน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2538 - 2551

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)



ปี 2536 - 2538

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษี อากรภาคปฏิบต
ั ิ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจาประเทศไทย


หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้ านบัญชีในปี 2561
 หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้ รายได้ กบ
ั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้ อมกรณีศกึ ษา
โดยบริ ษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้ นท์เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 7 ชัว่ โมง


หลักสูตร เตรี ยมพร้ อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7, 9
โดยบริ ษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้ นท์เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 7 ชัว่ โมง

เอกสารแนบ 1-28

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

18. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์ เกษม อายุ 41 ปี
ตาแหน่ ง : ผู้อานวยการ สานักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริ ษัท
วันที่ดารงตาแหน่ งเลขานุการบริษัท
1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาบัญชีบริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2559 - ปั จจุบน
ั เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2546 - 2559

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริ ษัทในการส่งเสริ มด้ านการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้ กบั องค์กร (IOH) รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017
- CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
(R-CGW) รุ่นที่ 2/2017
- Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017
 ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 5/2013


ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010



ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007



ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006

หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี เอกสารแนบ 1-29

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเลขานุการบริษัท
 ปี 2561- Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability through active investors”
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนา "การเปิ ดเผยข้ อมูลตาม CG Code ใหม่" โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- CG Code Workshop: Assist your board in leading through disruptions with CG perspective
โดย PwC ประเทศไทย
 ปี 2552- หลักสูตรพื ้นฐานสาหรับผู้ปฏิบต
ั ิงานเลขานุการบริ ษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย


ปี 2547- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เอกสารแนบ 1-30

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายปริ ญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปรี ชา เอกคุณากูล
นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวัฒน์
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นางโชติกา สวนานนท์
นายวีรวัฒน์ ชุตเิ ชษฐพงศ์
นายการุ ณ กิตติสถาพร
นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นางนาถยา จิราธิวัฒน์
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นายโยธิน บุญดีเจริ ญ
นายเจตรศิริ บุญดีเจริ ญ
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายทวีผล คงเสรี
นายเจริ ญ จิรวิศลั ย์
นายพีระพล พัฒนพีระเดช
นายนพดล พัฒนพีระเดช
นายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
เรื ออากาศเอกกรี เดชชัย
นายคุณายุธ เดชอุดม
นางสาวนภารั ตน์ ศรี วรรณวิทย์
หมายเหตุ 1 บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
บมจ. เซ็นทรั ลพัฒนา
บจ. เซ็นทรั ลฟู้ดอเวนิว
บจ. เซ็นทรั ลเวิลด์
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา เรี ยลตี ้
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา รั ตนาธิเบศร์
บจ. บางนา เซ็นทรั ล พร๊ อพเพอร์ ตี ้
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา เชียงใหม่
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ขอนแก่ น
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ไนน์ สแควร์
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ. ซีพีเอ็น โกบอล
บจ. ซีพีเอ็น ซิตี ้
1
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ชลบุรี
บจ. ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ 1
บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์
บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
บจ. ซีพีเอ็น โคราช
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ ขอนแก่ น
บจ. ซี.เอส. ซิตี ้
บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท
บจ. ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
บจ. ดาราฮาร์ เบอร์
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ แมเนจเมนท์
บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ
บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ตี ้
บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้ นท์
บจ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเม้ นท์
บจ. ฟี โนมินอน ครี เอชั่น
บจ. ซินเนอร์ จสิ ติก พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเมนท์
บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
บจ. เบ็ล แอสเซทส์
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
บจ. จี แลนด์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
บจ. สเตอร์ ลิง อีควิตี ้
บจ. พระราม 9 สแควร์
บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
บจ. จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์
บจ. รั ชดา แอสเซทส์ โฮลดิง้
บจ. เบย์ วอเตอร์
Global Retail Development & Investment Limited
Global Commercial Property Limited
CPN Ventures Sdn. Bhd.
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.

บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
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เอกสารแนบ 2-1
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
นายชาลี มาดาน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์
นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์
นายสิทธิศกั ดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
นางพรทิพา พฤฒิศาสตร์
นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริ ญ
นางสาวกนกรั ตน์ พรมเถื่อน
นายมิโรสลาฟ ฟริ มอล
นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์ พงษ์
นายอิทธิชัย บรรณสารประสิทธิ์
นายทศพล พิบูลสงคราม
นายปั ณฑิต มงคลกุล
นายประพันธ์ พงศ์ เวชชาชีวะ
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
นายปั๊ ก โต เหลียง
นางเพียงหทัย พงษ์ สุวรรณ
นายชาลี โสภณพนิช
นางนิจพร จรณะจิตต์
นางสาวพิรินี พริง้ ศุลกะ
นายสรวิศ ชัยโรจน์
นายรั งสิน กฤตลักษณ์
นายจรั ล มงคลจันทร์
นายวิทยา ชวนะนันท์
Ms. Puan Sri Tey Siew Thuan
Mr. Soon Thien Suan
Ms. Leong Wai Yin
Mr. Razali Bin Abdul Rashid
หมายเหตุ 1 บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
บมจ. เซ็นทรั ลพัฒนา
บจ. เซ็นทรั ลฟู้ดอเวนิว
บจ. เซ็นทรั ลเวิลด์
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา เรี ยลตี ้
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา รั ตนาธิเบศร์
บจ. บางนา เซ็นทรั ล พร๊ อพเพอร์ ตี ้
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา เชียงใหม่
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ขอนแก่ น
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ไนน์ สแควร์
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ. ซีพีเอ็น โกบอล
บจ. ซีพีเอ็น ซิตี ้
1
บจ. เซ็นทรั ลพัฒนา ชลบุรี
บจ. ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ 1
บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์
บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
บจ. ซีพีเอ็น โคราช
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ ขอนแก่ น
บจ. ซี.เอส. ซิตี ้
บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท
บจ. ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
บจ. ดาราฮาร์ เบอร์
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ แมเนจเมนท์
บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ
บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ตี ้
บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้ นท์
บจ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเม้ นท์
บจ. ฟี โนมินอน ครี เอชั่น
บจ. ซินเนอร์ จสิ ติก พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเมนท์
บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
บจ. เบ็ล แอสเซทส์
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
บจ. จี แลนด์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
บจ. สเตอร์ ลิง อีควิตี ้
บจ. พระราม 9 สแควร์
บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
บจ. จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์
บจ. รั ชดา แอสเซทส์ โฮลดิง้
บจ. เบย์ วอเตอร์
Global Retail Development & Investment Limited
Global Commercial Property Limited
CPN Ventures Sdn. Bhd.
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.

บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
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เอกสารแนบ 2-2

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์ พนาเวศ
อายุ 44 ปี
ตาแหน่ ง : ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักตรวจสอบภายใน
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง (ไม่มี)


คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย


ปริ ญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
 ปี 2558 - ปั จจุบน
ั ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักตรวจสอบภายใน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)


ปี 2554 - 2558

ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)



ปี 2551 - 2554

ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การผ่ านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี หลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย


หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



หลักสูตร ความท้ าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้ างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย



หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: บนความท้ าทายทีร่ ออยูข่ ้ างหน้ า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย



หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย



หลักสูตร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 3-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3



หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



หลักสูตร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PWC



หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 3-2

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4-1

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็ นผู้มี
ความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายการุ ณ
กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้น 11 ครัง้ โดยได้ หารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร สานักตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารอื่น ๆ ตามวาระที่สอดคล้ องกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้ วน และได้ แสดงความเห็นรวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะอย่าง
อิสระตามที่พึงจะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังสิ
้ ้น 8 ครัง้
สรุปสาระสาคัญของผลการดาเนินงานและการให้ ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี นโยบายบัญชีที่สาคัญ รายงานทาง
การเงินที่มีนยั สาคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่ วมกับฝ่ าย
จัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม 2 ครัง้ เพื่อหารื อ
เกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทา
ขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพฯ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเชื่อถือได้ รวมทังการเลื
้
อกใช้
นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสีย่ ง และประเมินความเสีย่ งให้ ครอบคลุมใน
ทุกมิติ รวมทัง้ สนับสนุนและให้ ข้อเสนอแนะการดาเนินการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีส่วนให้ บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลทังใน
้
ระดับประเทศและระดับสากล เช่น SET Sustainability Awards 2018 ในระดับ Outstanding และได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิก
ใน DJSI เป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสาคัญต่อกระบวนการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็ นไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและให้ ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ที่จัดทาโดยใช้
หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง โดยประชุมร่ วมกับผู้บริ หารสานักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้
ผลักดันให้ สานักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทังในด้
้ านบุคลากร และนาโปรแกรมมาใช้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในงานตรวจสอบภายใน ในปี 2561 มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของสานักตรวจสอบ
ภายในให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั ิงานวิ ชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ และเป็ นไปตามการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีจากข้ อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ทาเป็ นประจาทุกปี ซึ่งผลการ
ประเมิ น อยู่ ใ นระดับ ดี ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ส านัก งานตรวจสอบภายในได้ ป ฏิ บัติ ง านเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลที่กาหนดไว้
การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกา หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และติดตามแนวทาง
การปรับปรุงแก้ ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกากับดูแลในเรื่ องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความสาคัญเป็ นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส และ
มอบหมายให้ สานักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้ องในเบื ้องต้ นและเน้ นย ้าให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทังให้
้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ พิจารณานัน้ เป็ นรายการที่เข้ าข่ายเป็ นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป มีความ
สมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2561 ผลการประเมินด้ านการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีความเป็ นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมหารื อร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมจานวน 2 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและปั ญหาการทางาน
ร่วมกับฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้ อง
ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับปี 2562 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานขอบเขต และปริ มาณงานเทียบกับค่าบริ การสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ แต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2562 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 วงเงินไม่เกิน

8,565,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีรองของบริ ษัทย่อยที่จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน
803,502 บาท
ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองประจาปี 2561 โดยสรุ ปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่ 9
มกราคม 2562 ซึง่ แบบประเมินฯ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทาหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และส่วน
ที่ 2 การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ านของคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็ น 6 ด้ าน ดังนี ้ 1) การสอบทานให้ บริ ษัทฯ
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ 4) การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 6) การจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเพียงพอและครบถ้ วน โดยใช้ ความรู้
ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ และได้ รายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินงานทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยบริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษัทได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ดังนันคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2561 กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ
อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทุ
้
กท่านตามที่เสนอ
2. พิจารณากา หนดค่าตอบแทนประจา ปี 2561 สา หรับคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิโดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนพิจารณากับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ ซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ประจาปี 2560 และกาหนดเป้าหมายรวมทังวิ
้ ธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจาปี 2561โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่มีสว่ นร่ วมในการ
กาหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
4. พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาและ
นาเสนอข้ อมูล
5. พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561
ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตัง้
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถอันหลากหลายและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ รวมทังได้
้ มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อ
องค์ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
6. พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจาปี 2560 และให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจาปี 2560 อย่างเหมาะสม
7. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 เพื่อเป็ น
ข้ อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
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8. พิจารณาติดตามความคืบหน้ าและให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานด้ านการบริ หารทุนมนุษย์และ
การบริ หารองค์กร เช่น แผนงานและผลการดาเนินงานในปี 2561 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และแผนการ
พัฒนาบุคลากร เป็ นต้ น
9. พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษั ทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและความคล่องตัวในการ
บริ หารงานของบริ ษัทฯ
10. พิ จารณารั บทราบเกณฑ์ การก ากับดูแลกิ จการและความยั่งยื นที่ เกี่ ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนโดยเปรี ยบเทียบกับการประเมินการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ออกโดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones
Sustainability Indices
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยในปี
2561 ไม่มีการปรับปรุงแก้ ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปั จจุบนั มีความครบถ้ วนและเหมาะสมแล้ ว
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยยึดมัน่ ในหลักการกา กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยัง่ ยืนของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยงแบบยัง่ ยืน สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทางานในองค์กร ซึ่งการระบุ
ปั จจัยเสี่ยงสาคัญ (Key Risk Factors) จะครอบคลุมทุกมิติ ทังในระดั
้
บองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลดปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้ การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยในปี 2561 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีการประชุม
ทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ มีผลการดาเนินงานที่สาคัญโดยสรุปดังนี ้
1. ทบทวนความเสี่ยงสาคัญระดับองค์กรประจาปี โดยพิจารณาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทังด้
้ าน
เศรษฐกิจ สังคมสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สง่ ผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นทังจากคู
้
แ่ ข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคูแ่ ข่งราย
ใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกับปั จจัยภายในเพื่อกาหนด Risk Universe ซึ่งครอบคลุมความ
เสี่ยงที่สาคัญ ทัง้ 5 ด้ าน คือ 1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
(Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความ
เสีย่ งด้ านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) ซึง่ ได้
กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้ านไว้ ในหัวข้ อปั จจัยความเสี่ยงและได้ สารวจความคิดเห็นของ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สาคัญระดับ
องค์กรร่วมกัน
2. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ หรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ งได้ คานึงถึงความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
ก. ความเสี่ยงด้ านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการทาธุรกิจในสภาพแวดล้ อมใหม่หรื อการทา
ธุรกิจใหม่ จากกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ที่มงุ่ เติบโต ทังจากการปรั
้
บเปลี่ยนรู ปแบบการทาธุรกิจเดิมและแสวงหา
โอกาสจากธุรกิจใหม่ ซึ่งการปรับตัวของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
การประสบความสาเร็ จของโครงการและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมในด้ าน
ต่าง ๆ เช่นการปรับเปลี่ยนนโยบาย การปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หารการทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้ หลากหลายรองรับการเติบโต เป็ นต้ น
ข. ความเสี่ยงด้ านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ วในปั จจุบัน
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงที่อาจทาให้ เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ดาเนินการ
อยู่ (IT Disruption) ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องปรับตัวในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งทางตรงและทางอ้ อม และสามารถคว้ าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยนาเทคโลยีใหม่มาพัฒนา
เครื่ องมือในการให้ บริ การและปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและคู่ค้าให้ ดียิ่งขึ ้น รวมทัง้
พัฒนาความรู้ความสามารถและการปรับตัวของพนักงานให้ พร้ อมรับกับการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์
หลักในปี 2561 และดาเนินการต่อเนื่องในปี ถดั ไป
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3.
4.
5.
6.

ค. ความเสีย่ งจากภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ (Cyber Security Risk) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้ านไซเบอร์
เนื่องจากปั จจุบนั มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทลั มาใช้ เป็ นช่องทางในการให้ บริ การลูกค้ าและคู่ค้า
การปฏิบตั ิงานและจัดเก็บข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกมากขึ ้น ทาให้ เกิดความเสี่ยงจาก
การโจรกรรมข้ อมูลและโจมตีผา่ นระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดา
เนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงนี ้ในหลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่ 1)
ด้ านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ทงั ้ Hardware,
Software และระบบเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง ให้ ทนั สมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีในรู ปแบบต่าง
ๆ 2) ด้ านบุคลากร มีการสร้ างความตระหนักรู้ด้านความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ และสือ่ สารให้ ความรู้ความ
เข้ าใจในการใช้ งานระบบอย่างปลอดภัยผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ รวมทังการจั
้
ดการสัมมนาให้ ความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 3) ด้ านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ มีการปรับปรุ งแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCP) และแผนกู้คืนข้ อมูลเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (Disaster Recovery) ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม
และระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ อยู่ในการทางานในปั จจุบนั และมีการซ้ อมแผนดังกล่าว รวมทังได้
้ มีการจัดทา
Cyber Insurance เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุ
พิจารณาเห็นชอบการจัดทาทะเบียนข้ อมูลความเสี่ยง (Risk Register) กาหนดตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key
Risk Indicator) และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สาคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้ องเหมาะสม
(Risk Response Plan) ของหน่วยงานเจ้ าของความเสีย่ ง (Risk Owner)
ติดตามการบริ หารความเสี่ยงในระดับสาขา โดยมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิ ดขึ ้นใหม่และจัดทาแผนจัดการ
ความเสีย่ งเหล่านันในทุ
้ กสาขาอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริ หารความเสีย่ งให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ งได้ มีการรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่าง
ต่อเนื่องโดยในปี ที่ผา่ นมา การบริ หารความเสีย่ งได้ พิจารณาครอบคลุมปั จจัยเสี่ยงทุกด้ าน มีการบริ หารและติดตามความ
เสี่ยงที่สาคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยบริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์ กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ ช่วยส่งเสริ มให้ องค์กรสามารถบรรลุผลสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่
กาหนดไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง

2

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) กาหนดให้ บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ จรรยาบรรณและ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และยึดมัน่ ในหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกากับดูแล ติดตามแผนงาน และสื่อสารให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กรโดยในปี 2561
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ และได้ รายงานให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบตามลาดับซึง่ การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561 มีดงั นี ้
1. รับทราบเกี่ยวกับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC
Recertification) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทังพิ
้ จารณาและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ ให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อยกระดับด้ านความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
และเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ ยึดถือปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิตามที่เสนอ
3. พิจารณาและให้ คาแนะนาแก่คณะทางานในการจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การดา เนิน
นโยบายงดรับของขวัญของบริ ษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์สื่อสารที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่
ซื่อสัตย์ มีน ้าใจ โปร่งใส และต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. จัดให้ มีการประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) สาหรับพนักงานและผู้บริ หารเป็ น
ประจาทุกปี โดยในปี 2561 ได้ มีการปรับรูปแบบคาถามให้ กระชับและตรงประเด็นมากขึ ้น เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการ
พัฒนาแผนการดาเนินงานและปลูกฝังวัฒนธรรมด้ านกากับดูแลกิจการที่ดีทวั่ ทังองค์
้ กรต่อไป
5. นา แนวทาง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นในกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable
Development Goals: SDGs)” ที่สอดคล้ องกับบริ บทการดาเนินธุรกิจ จานวน 8 เป้าประสงค์ มาผนวกในการ
กาหนดประเด็นสาระสาคัญด้ านความยัง่ ยืน และกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายในการดาเนินการให้
สอดคล้ องเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
6. พิจารณาทบทวน และอนุมตั ิประเด็นสาระสาคัญด้ านความยัง่ ยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนยั สาคัญ เพื่อใช้ ในการ
กาหนดกลยุทธ์สกู่ ารเป็ นศูนย์กลางของการใช้ ชีวิต (Center of Life) โดยบูรณาการและกาหนดเป็ นตัวชี ้วัดด้ านความ
ยัง่ ยืนในแผนกลยุทธ์ องค์กร และติดตามผลรายไตรมาสมุ่งเน้ นในการกระจายความเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรมการ
ดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียและความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการ
7. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น รวมทังน
้ ามาใช้ ในการรับฟั ง และ
สร้ างความผูกพันกับผู้มีสว่ นได้ เสียหลักที่สาคัญ
8. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้ อมในกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานสะอาด และการใช้ น ้ารี ไซเคิลในการดาเนินงานของศูนย์การค้ า อีกทังน
้ าโครงการศูนย์การค้ าทังหมด32
้
โครงการขอรับรองการจัดทา คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรตามแนวทางสากล และนาโครงการที่มีความพร้ อมขอ
รับรองมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล LEED : Leadership in Energy & Environmental Design
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9. สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนให้ แข็ งแกร่ ง โดยตัง้ มั่นในการส่งเสริ มทัง้ ผู้ประกอบการท้ องถิ่ นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยได้ มีเวทีในการจัดจาหน่าย มีช่องทางในการทาตลาดมีความรู้ และทักษะในการทาธุรกิจค้ า
ปลีกแบบโมเดิร์นเทรดรวมไปถึงสนับสนุนให้ เกิดการจ้ างงานท้ องถิ่นโดยบริ ษัทฯและโดยคูค่ ้ าและผู้รับเหมา
10. เป็ นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้นาด้ านความยัง่ ยืน (SD Champion) เพื่อผลักดันให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามที่กาหนดไว้ รวมทังสอดคล้
้
องกับหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนรับทราบและติดตามสถานการณ์ภาวะตลาดและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของโลกตาม
กรอบสิง่ แวดล้ อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ หรื อ Environment Social Governance (ESG)
11. สร้ างการมีสว่ นร่วมโดยการพบปะ สือ่ สาร และสร้ างความเข้ าใจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้มีสว่ นได้
เสียหลักที่สาคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ร้ านค้ า ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้าและสังคม ผ่านการประชุม การสัมมนา การแบ่งปั น
ข้ อมูลการจัดกิจกรรม และสือ่ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
ด้ วยความตังมั
้ น่ ในการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สร้ างสมดุลทังการเติ
้
บโตในด้ านผลประกอบการ
และด้ านการใส่ใจผู้มีสว่ นได้ เสีย และสิ่งแวดล้ อมอย่างจริ งจัง ส่งผลให้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกของดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 2018) ของกลุ่มดัชนีหลักทัว่ โลก (DJSI World) ในกลุม่ ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นปี แรก และเป็ นสมาชิกของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ห้า
ตลอดจนได้ รับการรับรองจากหน่วยงานวิเคราะห์ดชั นีความยัง่ ยืนในระดับสากลอื่น ๆ อาทิ FTSE4Good Index Series และ
MSCI Global Sustainability Indexes รวมไปถึงการได้ รับรางวัล SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เหล่านี ้ เปรี ยบเสมือนเครื่ องยืนยันความสาเร็ จจากการ
ร่ วมมือร่ วมใจและตังใจจริ
้
งของบริ ษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามกรอบความยัง่ ยืน เพื่อสร้ างให้ เกิด
สมดุลใน 3 ด้ าน คือ ทังในด้
้ านการสร้ างผลประกอบการที่ดี (Profit) การคานึงถึงความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย (People) และการใส่ใจในสิ่งแวดล้ อม (Planet) อันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างยัง่ ยืนที่
แท้ จริ ง

นายปรี ชา เอกคุณากูล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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