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การประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
บริษั ท เซ็นทรัลพัฒ นา จากั ด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัลพัฒ นา”) ก่ อตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จากัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิ ดโครงการเซ็น ทรัล ลาดพร้าว ซึ่ งเป็ น ศูน ย์การค้าแบบครบวงจรแห่ งแรกใน
ประเทศไทยและได้เปิ ดศูนย์การค้าใหม่อีก 3 แห่ง อาทิ รามอินทรา ปิ่ นเกล้า และพัทยา เซ็นเตอร์ (ปั จจุบนั คือ เซ็นทรัล มารีนา)
ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท ปั จจุบัน บริษัท ฯ มีทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้วทั้งสิน้ 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบ ริษั ท
เซ็นทรัลโฮลดิง้ จากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลักและ
จังหวัดใหญ่ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยว รวมถึงการซือ้ โครงการศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์
(ปี 2545) เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัล อุดร (ปี 2552) และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั (ปี 2558) เป็ นต้น และยังขยาย
ธุรกิจไปในต่างประเทศและในรูปแบบใหม่ โดยในปี 2562 ได้เปิ ดตัวเซ็นทรัลไอ-ซิตี้ ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัทฯ ใน
ประเทศมาเลเซีย และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรีเอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทย
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้แสวงหาแหล่งเงินทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่ดาเนินการ
อยู่ โดยจัดตั้ง กองทุ น รวมสิท ธิ การเช่า อสังหาริม ทรัพ ย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และกองทุ น รวมสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพ ย์ CPN คอมเมอร์เชี ยล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ระดมทุ น จากนักลงทุน ทั้งในและ
ต่า งประเทศไปลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์แ ละจัดหาประโยชน์จากอสังหาริม ทรัพ ย์ ดัง กล่ า วและล่ าสุดเมื่ อ ปลายปี 2560 ได้
ดาเนิ นการแปลงสภาพ CPNRF เป็ นทรัสต์เพื่อ การลงทุ นในสิท ธิการเช่ าอสังหาริมทรัพ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) โดย
บริษัทฯ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารสินทรัพย์ที่ทรัสต์และกองทุนรวมได้ลงทุนอยู่
เมื่ อ ปี 2561 บริษั ท ฯ ได้เ ข้าซื ้อ หุ้ น ใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสัดส่ ว นร้อ ยละ 67.53 โดยทรัพ ย์สิน ของ
GLAND ประกอบด้วย 1) อาคารสา นักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 2) อาคารสา นักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ทั้ง 2 โครงการถูกโอน
ไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสา นักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) แล้ว 3) อาคารสา นักงาน จี
ทาวเวอร์ 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย เบลล์ และ 5) ที่ดินยังไม่ได้พัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็ น 2 แปลงสา หรับการนา
ไปพัฒนาในโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) และอีก 2 แปลงสา หรับการนา ไปพัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัย
นอกจากนี ้ GLAND ยังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอ้อมในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสานักงาน จี
แลนด์ สัดส่วนร้อยละ 10.13 โดยมีบริษัทย่อยของ GLAND คือ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ทาหน้าที่เป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์
ตลอดระยะเวลา 39 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนารู ปแบบการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอยู่
ตลอดเวลา โดยการปรับศูนย์การค้าให้กลายเป็ นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ของคนทุกกลุ่มด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี ้
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การบุกเบิกโครงการรูปแบบใหม่และการขยายไปในสถานที่ใหม่ (Innovation and Expansion) ด้วยแนวทางการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยนาร่องการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ที่ทนั สมัย
และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าและชุมชนในบริเวณโดยรอบ
ศูนย์การค้าสามารถมาใช้ชีวิตได้เป็ นประจา หรือกล่มุ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตอ้ งการมาพัก ผ่อน
และแสวงหาประสบการณท์ที่ดีและน่าจดจาในศูนย์การค้า รวมถึงการปรับรูปแบบศูนย์การค้าให้เป็ นศูนย์กลาง
การใช้ชี วิตของชุมชนนั้น ๆ และชุมชนใกล้เคียง (Center of Community) ผ่ านแนวคิดความเป็ นจุดหมายแห่ ง
การใช้ชี วิต (Destination Concept) โดยบริษัท ฯ มีการปรับ เพิ่ม รู ปแบบศูน ย์การค้าทั้งในศู นย์การค้าใหม่ และ
ศูนย์การค้าเดิ มผ่านการปรับปรุ งในแต่ละปี เพื่ อให้ศูนย์การค้าเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับทุกกิจ กรรมของ
ลูกค้า อาทิ อาหารการกิน แฟชั่น กิจกรรมครอบครัว กีฬาและสุขภาพ และการสังสรรค์สาหรับคนที่มีความสนใจ
เหมื อ นกั น นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยังได้ข ยายรู ป แบบการลงทุ น ไปสู่การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรัพ ย์ป ระเภทต่ าง ๆ
ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์การค้า
ซึ่งเป็ นธรุ กิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็ นการทาธุรกิจที่เกือ้ หนุนกันในเชิงพืน้ ที่โดยเริ่มตัง้ แต่ปี
2559 บริษั ท ซี พี เอ็ น เรซซิเ ด้น ซ์ จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น บริษั ท ย่ อ ย ได้พัฒ นาโครงการคอนโดมิ เนี ยมในบริเวณพื ้น ที่
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่เปิ ดดาเนินการอยู่หรือพืน้ ที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพื่อพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล
พาร์ค ในกรุ งเทพฯ 2) การร่ วมมื อ กับ IKEA เปิ ดตัว อิเกี ย บางใหญ่ ในรู ป แบบ Flagship แห่ง แรกในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 3) การร่วม
ทุนกับบริษัท ไรท์แมน จากัด เปิ ดตัว “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก” World-Class Attractions แห่งใหม่ของจังหวัด
ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common Ground Group จากประเทศมาเลเซีย ลงทุน
ในธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจศูนย์การค้าเข้ากับอาคาร สานักงานในอนาคต
5) การลงทุน ใน ธรุ กิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เพื่อ สนับ สนุ นการเติ บโตให้แก่ธุรกิ จหลักของบริษั ทฯ ในยุ ค
เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) และ 6) การจับมือกับ Mitsubishi Estate Asia (MEA) เข้าร่วมลงทุนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ร้อยละ 30 เพื่อยกระดับคุณภาพโครงการให้เป็ นผูน้ าเอาท์เล็ตแห่งภูมิภาคอาเซียน

1.1 นโยบายในการดาเนินงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
“ผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รบั การชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุข
ในระดับโลก”
พันธกิจ
บริษัทฯ มีพนั ธกิจ 4 ประการที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
1. เป็ นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders)
“เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน”
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• เป็ นศูนย์การค้าที่นกั ลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และพันธมิตร
• เป็ นศูนย์การค้าที่ลกู ค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้า
• เป็ นศูนย์การค้าที่ ผเู้ ช่าและคู่คา้ เลือก โดยสร้างความสาเร็จทางธุรกิจร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว
• เป็ น ศู น ย์การค้าที่ พ นักงานเลื อ ก โดยให้โอกาสในการเรียนรู ้การพัฒ นาตนเองและการเติบ โตทางหน้า ที่ การงาน
ตลอดจนสร้างสังคมการทางานที่มีความรักความผูกพันกัน
• เป็ นศูนย์การค้าที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ ภูมิใจของชุมชน ควบคู่ไปกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
2. เป็ นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Retail Developer)
“เป็ น ผู้พัฒ นาศูน ย์การค้า ที่ ไม่ ห ยุ ดนิ่ ง ในการพัฒ นาศู น ย์การค้า รู ป แบบใหม่ มี รา้ นค้าใหม่ ที่ ห ลากหลายและทัน สมั ย
ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”
บริษั ทฯ ตระหนักดีว่า ความไม่ห ยุดนิ่งของลูกค้าคือ ความท้าทายที่ สาคัญ ลูกค้ามี ความคาดหวัง ที่สูงขึ น้ มีความต้องการที่
ซับซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยุดนิ่งของบริษัทฯ จะเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร มี
ความทันสมัยที่สุดและสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าไดดี ้ โดยการพัฒ นาศนู ยก์ ารค้ารปู
แบบ ใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ที่ มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้าเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อ ง
การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนการผสานพลังกับบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่
ไปกับการสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ
3. เป็ นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Regional Retail Developer)
“เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและเป็ นที่จบั ตามองในตลาด”
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็ นองค์กรระดับภูมิภาค คือ ก้าวต่อไป ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่
จะเป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้าที่เป็ นที่รูจ้ กั และมีโครงการที่ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี ้ บริษัทฯ ได้ระบุตลาดที่จะ
ขยายธุรกิจไปอย่างชัดเจนบนพืน้ ฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับ
โอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมที่
จะสามารถดาเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย
4. เป็ นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience)
“เป็ น ศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลื อกจะมา เพื่ อสัมผัสประสบการณ์ความสุขในการช้อปปิ ้งที่เหนือกว่าคู่ แข่งในทุกตลาดที่ เปิ ด
ดาเนินการ”
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บริ ษั ท ฯ ไม่ ได้เป็ น เพี ยงแค่ ผู้พัฒ นาศูน ย์การค้า เท่า นั้น แต่ ยัง เป็ นผู้สร้า งประสบการณ์แ ห่ งความสุขให้กับ ทุ กคน ดังนั้น ทุ ก
องค์ป ระกอบในศู นย์การค้า บริษั ทฯ จะคานึ งถึงผู้ใช้บ ริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลายและ
แปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน บริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานที่สูง
และเป็ น สากลจะเป็ น สิ่งที่ท าให้อ งค์กรเป็ น ผู้นาในตลาดได้ ความเป็ นระดับสากลและระดับ โลก (World-Class) จึ งเป็ นสิ่ง ที่
บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอดและเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับสากล จะเป็ นสิ่งที่ทาให้บริษัทฯ ก้าวขึน้ เป็ น
หนึ่งในผูน้ าด้านการพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่
บริษัทฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจและลดความเสี่ยงทางธุรกิจโดยกระจายฐานธุรกิจทัง้ ในเชิงภูมิศาสตร์และ
ประเภทการลงทุ น เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุ น ไปในต่ างประเทศโดยเฉพาะประเทศใน ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม่ นั คง การขยายธุรกิจในรู ปแบบใหม่หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอือ้ กับ
ธุรกิจศูน ย์การค้า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคาร สานักงาน และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้าง
โครงการขนาดใหญ่แบบผสมที่เชื่อมโยงกันตัง้ แต่ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มธุรกิจในพืน้ ที่เดียวกัน และกลุ่มธุรกิจที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการและตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนไป
2. การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็ น Center of Life
บริษัทฯ มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็ นสถานที่ที่เป็ น
จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่ มากกว่ าการซื ้อสิน ค้า เป็ น จุดมุ่งหมายในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการสร้างสรรค์และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอาคาร การพัฒนาจุดหมายใหม่เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้สัมผัสประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณ์ดา้ นไลฟ์ สไตล์ที่คล้ายกันร่วมกันบนพืน้ ที่เดียวกัน
3. การบริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง การรับฟั งเสียงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็ น หลักในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งใช้ศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการสร้างคุณค่าร่ว มตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกั บผู้มี ส่วนได้เสียภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้า ง
คุณค่าร่วมกัน” โดยจาแนกแผนดาเนินงานด้านความยั่งยืนกับแต่ละกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย อาทิ การพัฒนาร้านค้าให้เจริญเติบโต
การพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน การสร้างความผูกพันและสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทานและ
พัฒนาคู่คา้ อย่างยั่งยืน และการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ลด
การใช้ทรัพยากร เลือกใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาเนินงานโดยคานึงถึงผลกระทบ
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ที่จะเกิดขึน้ กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ปกป้อง ดูแล และสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องเกิดจิตสา
นึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่าและร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึน้ จริง
5. การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ
บริษัทฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อรองรับแผนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการมีวินัย
ทางการเงินและควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา มีความพร้อมในการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเข้าลงทุน
ในธุรกิจใหม่และการเข้าซือ้ กิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว และคานึงถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดย
รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินปั นผล โดยบริษัทฯ มีการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรู ปแบบ ทั้งเงินทุนจากการ
ดาเนินธุรกิจ การกูย้ ืมเงิน การออกหุน้ กู้ และการให้เช่าสินทรัพย์แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็ นต้น

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2560 - 2562
2562
• การเปิ ดให้บริการ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก”
ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมพาร์ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์แอ็กทีฟแห่งแรกของโลกเปิ ดให้บริการที่เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอ
เรสต้า ตอกยา้ ความเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก เพื่อมอบความสุขและประสบการณ์เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ตานานความเชื่อของไทยในรู ปแบบสากลให้แก่กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมเติมเต็มให้
เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็ นศูนย์กลางระดับโลก ทัง้ ด้านการช้อปปิ ้งและการพักผ่อนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
• การเปิ ดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
การเปิ ด ให้บ ริการบางส่ ว นของศู น ย์การค้า เซ็ น ทรัล ไอ-ซิ ตี้ ซึ่ งเป็ น ศู น ย์การค้า แห่ ง แรกในต่ า งประเทศ และเป็ น
ศูน ย์การค้า ลาดับ ที่ 33 ของบริ ษั ทฯ ตั้งอยู่ ในโครงการไอ-ซิ ตี้ อัลตราโพลิ ส ในเมื องชาห์อ ลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็ นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน
กับกลุ่ม ไอ-เบอร์ฮาด ผูน้ าด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ
• ประกาศโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (DTC) ในการพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ให้เติบโตในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต โครงการตัง้ อยู่บนทาเลที่มีศกั ยภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในใจ
กลางเมืองกรุ งเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทั้ง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค อาคาร
สานักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิ ศเซส โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และ โครงการที่พกั อาศัย ภายใต้ชื่อ “ดุสิต เรสซิเดน
เซส” และ “ดุสิต พาร์คไซด์” โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและทยอยเปิ ดให้บริการตัง้ แต่ปี 2567เป็ นต้นไป
• การลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จากัด (เบย์วอเตอร์)
บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ หุ้นสามัญของเบย์วอเตอร์ จากบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ โดยการลงทุนครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันและเพิ่ม ฐานรายได้ในการเติบโต เนื่ องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็ น
ที่ดินที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุน้ ของบุคคลอื่น
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• การลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Chipper Global Limited
(Chipper) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ Chipper ได้เข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ 33 ในบริษัท Porto Worldwide Limited
(Porto) ซึ่ งเป็ นบริษั ท ร่วมทุ น ระหว่า ง Chipper และบริษั ท ย่อ ยของบริ ษัท เซ็น ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่ อ
ลงทุนในธุรกิจ Grab ที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนการ
เติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและเพิ่มจานวนผู้มาใช้บ ริการในศูนย์การค้า
และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย
• เปิ ดจองโครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่
คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แห่งที่สามภายใต้แบรนด์ เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ ถูกออกแบบ
สไตล์โคโลเนียลสะท้อนความหรู หรา ในขณะเดียวกันก็ยงั ให้ความสาคัญกับพืน้ ที่สีเขียวด้วยการออกแบบที่เน้นความ
ร่มรื่นจากต้นใม้ เติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน โครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ ประกอบ
ด้วยอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร อาคารจอดรถสูง 4 ชั้น จานวน 1 อาคาร อาคารสโมสร สูง 1 ชั้น
จานวน 1 อาคาร และอาคารเอนกประสงค์ สูง 1 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
• การเปิ ดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ารู ปแบบลักชูรีเอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็ นศูนย์การค้าลาดับ ที่ 34 ของบริษัท ฯ
ออกแบบโดยเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็ นไทยที่จะสร้างความภาคภูมิใจในฐานะเดสติเนชั นแห่งการช้อปปิ ้งบนทาเลที่
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับทัง้ ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130
ร้านค้า ซึ่งในเฟสแรกนัน้ ได้เปิ ดพืน้ ที่ให้เช่าประมาณ 20,000 ตร.ม.
• เปิ ดตัว Common Ground โคเวิรค์ กิง้ สเปซแห่งแรกในประเทศไทย
ที่อาคารสานักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ด้วย
พื ้น ที่ เช่ ากว่ า 4,500 ตร.ม. โดยเป็ น การร่ วมทุ น ระหว่ างบริษั ท ฯ และกลุ่ม บริษั ท Common Ground จากประเทศ
มาเลเซี ย เพื่ อ สร้า งความเป็ น Destination แห่ ง ใหม่ ในใจกลางย่ า นธุ รกิ จ แห่ ง ใหม่ ข องกรุ ง เทพฯ สาหรับ กลุ่ ม
คนทางานรุ่นใหม่และผูป้ ระกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีไลฟ์ สไตล์การทางานนอกบ้านและนอกออฟฟิ ศ และผสมผสาน
การทางานกับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า นอกจากนีบ้ ริษั ทฯ มีแผนที่จะเปิ ดตัว Common Ground อีกหนึ่งสาขาซึ่ง
อยู่ในอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• การให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีมติตกลงให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้า
4 โครงการ ได้แ ก่ ศู น ย์การค้า เซ็ น ทรัล มารี น า (บางส่ ว น) มี สัญ ญาให้เ ช่ า เป็ น ระยะเวลา 15 ปี สิ ้น สุ ดปี 2578
ศูนย์การค้าเซ็น ทรัล ลาปาง (บางส่ วน) มีสัญญาให้เช่าเป็ น ระยะเวลา 22 ปี สิน้ สุดปี 2584 ศูน ย์การค้าเซ็นทรัล สุ
ราษฎร์ธานี (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดปี 2593 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล (บางส่วน)
มีสญ
ั ญาให้เช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดปี 2593 โดยคาดว่า ทั้ง 4 รายการดังกล่าวจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี
2563 และยังมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน) ไปอีก 30 ปี สนิ ้ สุดปี 2598
โดยคาดว่า จะดาเนิ น การจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่ าสิ น ทรัพ ย์ทั้ง 4 แห่ง และต่อ อายุ สัญ ญาสิ ทธิ การเช่ าศู น ย์การค้า
เซ็นทรัล พระราม 2 แล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งมีมลู ค่ารวมรายการทัง้ หมดไม่เกิน 48,560 ล้านบาท
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• บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย เซ็นสัญญาเข้าถือหุ้น ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’
บริษั ทฯ ได้ผนึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย (MEA) หนึ่งในกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท
จากั ด (มหาชน) (MEC) ซึ่ ง เป็ น ผู้น าด้านการพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แบบครบวงจรในประเทศญี่ ปุ่ น ด าเนิ น งาน
ครอบคลุมการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โครงการที่พักอาศัย
สานักงาน ศู นย์การค้า และโรงแรม และมี บริ ษัท ในเครือเป็ นผู้พัฒ นาเอาท์เล็ตที่มี สาขากว่า 9 แห่ งทั่ว ญี่ ปนุ่ อาทิ
สาขาโกเทมบะ สาขาริงกุ สาขาชิซุย มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ในสัดส่วนร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ ถือ
ครองอี กร้อ ยละ 70) หวังผลักดัน เซ็ นทรัล วิลเลจ เป็ นลักชูรีเอาท์เล็ตที่ ดีที่ สุดในอาเซี ยนสู่ความสาเร็จร่วมกัน ‘Two
Nations, One Success’
2561
• การเปิ ดตัว อิเกีย บางใหญ่ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต
อิเกีย บางใหญ่ เป็ นซุปเปอร์สโตร์รูปแบบใหม่และใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พืน้ ที่รวมกว่า 50,000
ตร.ม. มีท างเข้าออกเชื่อมต่อกั บเซ็นทรัล เวสต์เกต ถึง 3 ชั้น การมี IKEA ซึ่งเป็ น แบรนด์เฟอร์นิ เจอร์ระดับโลกเป็ น
พันธมิตรช่วยตอกยา้ ให้เซ็นทรัล เวสต์เกต เป็ นสุดยอดศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Super Regional Mall) เพื่อรองรับ
ความเจริญฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกย่านบางใหญ่
• ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) จานวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 22.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและชาระ
แล้ว ทั้งหมด 850,000,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ การลงทุ นระยะยาว
และไม่เข้าร่วมในการบริหารของ DTC แต่อย่างใด
• การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
บริษัทฯ ได้ทาสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิน้ สุดปี 2598 และปี
2603 (บางส่ วน) ซึ่ งการท ารายการดังกล่า วท าให้บ ริษั ท ฯ สามารถท าการบริห ารและพัฒ นาศูน ย์การค้า ได้อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยปั จจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ ดินและการเช่าอาคาร
เพื่อเสนอสิทธิให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ได้พิจารณาเป็ น
ลาดับต่อไป
• เปิ ดให้บริการเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (Central Phuket Floresta)
เปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั ทาให้เซ็นทรัล ภูเก็ต
เป็ นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ตบนพืน้ ที่ประมาณ 111 ไร่ ปั กธงใน
การเป็ นลักชูรี่แฟล็กชิพแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและการพักผ่อนได้อย่างลงตัว ตอก
ยา้ ความเป็ น The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับ โลกอย่ างสมบู รณ์ให้แ ก่
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าท้องถิ่น อีกทั้งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction ได้แก่ 1) ไตรภูมิ การ
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ผจญภัยเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซีวอล์คทรู แห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควาเรียมที่มีสตั ว์ต่าง ๆ รวม
กว่า 25,000 ตัว และ 3) Tales of Thailand ศูนย์รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นไทยทั่วทุกภาค
• ซือ้ หุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) หรือ “GLAND”
บริ ษั ท ซี พี เอ็น พัท ยา จากัด (ซีพี เอ็ น พัท ยา) ซึ่ งเป็ น บริ ษั ทย่ อ ยของบริษั ท ฯ ได้ซื ้อหุ้น สามัญ GLAND ในสัดส่ ว น
ทั้งหมดร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ ออกและจาหน่ายทั้งหมด โดยแบ่ งเป็ นการซื ้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ใหญ่ รอ้ ยละ 50.43
และจากการทาคาเสนอซือ้ (Tender Offer) อีกร้อยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจานวนเงินรวม 13,607
ล้านบาท โดยการเข้าทารายการดังกล่าว เนื่องจาก GLAND เป็ นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่ อขายและ
เพื่ อ ให้เช่ า และบริ การ ประกอบด้วย อาคารสานักงาน โรงแรม ที่ พักอาศัย และพื ้น ที่ ค้า ปลี ก และ GLAND ยัง มี
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒ นา และที่ ดิน เปล่ า (Land Bank) หลายแปลงที่จ ะน ามาพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
• เปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ฟิ ล พหล 34
โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ โครงการแรกเป็ นคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร จานวน 358 ยู
นิต พร้อมอาคารคลับ เฮ้าส์แ ละสระว่า ยนา้ ออกแบบด้วยแนวคิ ด Live Everyday in Urban Hideaway ตั้งอยู่ ปาก
ซอยพหลโยธิน 34 ทาเลเดินทางสะดวกติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเสนานิคม ใก้ลศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย
บริ ษั ท ฯ ได้เข้า ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท Common Ground Works Sdn. Bhd. และบริ ษั ท MSB Asia Ltd. จากประเทศ
มาเลเซีย โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึน้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 51, 29 และ 20 ตามลาดับ
เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย
• เปิ ดขายโครงการบ้านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี
โครงการแนวราบระดั บ บนแห่ ง แรกของ CPN Residence ที่ มี ก ารออกแบบเฉพาะตัว ในสไตล์ Modern Classic
ออกแบบภายใต้แนวคิด นิยามของความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง เน้นความเป็ นส่วนตัวและพร้อมด้วยสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในบ้าน ตัง้ อยู่บนถนนบรรมราชชนนีเดินทางสะดวกทัง้ คู่ขนานลอยฟ้า และทางด่วนศรีรชั วงแหวนรอบนอก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า และเซ็นทรัล ศาลายา
• เปิ ดจองโครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี
คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล เป็ นอาคารสูง 14 ชั้น จานวน 1 อาคาร พร้อมดีไซน์ภายในสะท้อน
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบ Modern North East เพียบพร้อมด้วยไลฟ์ สไตล์แห่งความสุขที่ครบครัน
2560
• ซือ้ หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จากัด เพื่อได้มาซึ่งสิทธิการ เช่าช่วงที่ดินสาหรับรองรับการขยายธุรกิจ บริษัท
ฯ ได้ซือ้ หุน้ บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จากัด จานวน 26 ล้านหุ้น จากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด (มหาชน) คิด
เป็ น ร้อยละ 65 ของจานวนหุ้น ทั้งหมด โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ได้ม าซึ่ งสิ ท ธิการเช่า ช่ วงที่ ดิน ในอ าเภอศรีราชา
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จังหวัดชลบุรี สาหรับรองรับการขยายธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้ทาสัญญาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็ นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
• คดีเรีย กค่ าสิน ไหมทดแทนจากเหตุ เพลิงไหม้โครงการเซ็ นทรัลเวิล ด์จากบริษัท เทเวศประกั นภั ย จากั ด
(มหาชน) สิน้ สุดลง
ศาลฎีกาในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ในปี 2553 จากบริษัท เทเวศประกันภัย
จากัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาและไม่รบั ฎีกาของ
บริษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ดี บริษั ท ฯ ได้ท าประกัน ภัยการก่ อ การร้ายวงเงิน 3,500 ล้า นบาท ไว้อี กกรมธรรม์ห นึ่ ง และได้
ดาเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ดงั กล่าว โดยกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่ง เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
และเป็ นเจ้าของสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รบั เงินค่าสินไหมดังกล่าวในเดือนกันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
• เซ็นทรัล โคราช ศูนย์การค้าลาดับที่ 31
เปิ ดให้บริการอย่ างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็ น โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมยิ่งใหญ่ แบบ
“มหานคร แห่งอีสาน” ประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนเนือ้ ที่ 65 ไร่ มูลค่าการลงทุ น
กว่า 5,100 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นเป็ น Lifestyle Innovation และศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ที่ตอบรับกับรูปแบบการ
ใช้ชีวิตของชาวโคราชและคนอีสานได้ครบ การออกแบบตัวอาคารภายนอกได้แรงบันดาลใจจากกลีบดอกสะเลเตหรือ
ดอกมหาหงส์ โดยใช้โทนสีขาวตัดสี สม้ เฉดชมพูส่วนภายในศูน ย์การค้าตกแต่งด้วยแนวคิ ด “Seasons of Life” ใน
บรรยากาศสีสนั 5 ฤดูกาล ด้วย Interactive Feature ลา้ สมัย
• เซ็นทรัล มหาชัย ศูนย์การค้าลาดับที่ 32
เปิ ดให้บ ริ การอย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2560 เพื่ อ เป็ น ศู น ย์กลางการใช้ชี วิ ตของชาวจั ง หวั ด
สมุทรสาคร และสมุท รสงคราม และเป็ นจุดหมายปลายทางของคนกรุ งเทพฯ นักเดินทางท่องเที่ยว และคนจังหวัด
ใกล้เ คี ยง ตั้ง อยู่ ริม ถนนพระราม 2 ขาเข้า กรุ ง เทพฯ บนที่ ดิ น 100 ไร่ มู ลค่ า การลงทุ น กว่ า 3,400 ล้า นบาท การ
ออกแบบอาคารทั้งภายในและภายนอกใช้แนวคิ ด “มหานาวา” มี รูป ทรงคล้ายเรือ เดิน สมุทรขนาดใหญ่ พ ร้อมกั บ
บรรยากาศของท่าเรือและหมู่บา้ นประมงอันเป็ นเอกลักษณ์ของสมุทรสาคร นอกจากนี ้ ยังมีโซนที่เป็ นจุดเด่นที่ไม่เคย
มีมาก่อน คือ “EATALAY” ตลาดอาหารทะเลที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดและปั กหมุดเป็ น “The Best Highway Destination”
จุดแวะพักเติมความสดชื่นที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดกับความสะดวกครบวงจรและห้องนา้ สะอาด
• เปิ ดขายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่
• บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปิ ดตัวโครงการที่พกั อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมบน
ที่ดิน บริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็น ทรัล โคราช เซ็นทรัล เชียงราย และเซ็ นทรัล เชี ยงใหม่ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยโครงการทั้ง 3 แห่ง ได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดีอันเนื่องมาจากความโดดเด่นด้านทาเล
ที่ตงั้ และรูปแบบโครงการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทัง้ นี ้ คาดว่าจะเสร็จและพร้อมโอนได้ในปี 2562
• การแปลงสภาพกองทุ น รวมสิ ท ธิ การเช่ าสั งหาริ มทรั พ ย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็ นทรัส ต์เพื่ อการ
ลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
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ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ของ CPNRF เมื่ อ วัน ที่ 28 สิ งหาคม 2560 ได้มี ม ติ อ นุ มัติการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น
CPNREIT และการให้เช่ าศูนย์การค้าเซ็ นทรัล พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา แก่ CPNREIT ในมูลค่ า
ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 11,908 ล้า นบาท เป็ น ระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสิ ท ธิ การเช่ า จะสิ ้น สุดลงในวัน ที่ 31
สิง หาคม 2580 และได้จัดตั้งบริษั ท ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจเม้น ท์ จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น บริษั ทย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้จัดการ
กองทรัสต์ของ CPNREIT CPNREIT ได้จัดตั้งขึน้ เมื่ อวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ดาเนินการเช่าศู นย์การค้า
เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แล้วเสร็จในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยหน่วยทรัสต์ CPNREIT
ได้เปิ ดซือ้ ขาย วันแรกวันที่ 14 ธันวาคม 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

หมายเหตุ : 1 บริษทั อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
2
Chipper Global Ltd. จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ค. 2562
3
Porto Worldwide Ltd. จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ค. 2562
4
บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จา กัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ มิ.ย. 2562
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1.2 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ความสาเร็จตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธรุ กิจทีผ่านมาของบริษัท ฯ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่บริษัทฯ เป็ นหนึ่งใน
สายธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล ซึ่ ง เป็ น ผู้ น าในธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก มายาวนาน โดยกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล มี ธุ รกิ จ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ธุ รกิ จ
ห้างสรรพสิน ค้า ธุรกิ จโรงแรม ธุรกิ จร้านอาหาร และธุ รกิจ ค้าปลีก สิ นค้าหลากหลายยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิ จในกลุ่ม
ดังกล่าวเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ใหญ่และผูเ้ ช่าพืน้ ที่รา้ นค้าในแต่ละศูนย์ของบริษัทฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็ น
พัน ธมิ ตรทางการค้า กั บ บริ ษั ท ฯ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม อั ตราการเช่ า และสร้า งความมั่น ใจแก่ ลู กค้า รายอื่ น ๆ ให้ ม าเช่ า พื ้น ที่ ภ ายใน
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
จากความสัมพันธ์ทางการค้าดังกล่าวข้างต้น ระหว่างบริษัท ฯ และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็ นบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ เป็ นครอบครัว จิ ราธิ วัฒ น์ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิ บ าล มี ค วามเห็ น ว่ า
ความสัมพันธ์ทางการค้าดังกล่าวข้างต้นเป็ นจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลได้กากับดูแลให้มีการทา
รายการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดการทารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และ
บริษั ทย่อยไว้ในงบการเงินประจาปี 2562 ซึ่งรายการส่วนใหญ่ เป็ นการทารายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็น ทรัล
และกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ รกิ จ พั ฒ นาโครงการศู น ย์ก ารค้า และอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ป ระเภทอื่ น ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งในรู ป แบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารสานักงาน โรงแรม และที่พกั อาศัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิน้ ปี
2562 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง
ในต่างจังหวัด 18 แห่ ง และในประเทศมาเลเซี ย 1 แห่ง อาคารสานักงาน 7 แห่ ง ในกรุ งเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า 1 แห่ง และโครงการที่พัก
อาศั ย เพื่ อ ขายที่ ส ร้า งเสร็ จ และพร้อ มโอน 8 แห่ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารลงทุ น และท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ใน CPNREIT และ CPNCG
การพัฒ นาโครงการอสัง หาริ มทรัพ ย์ต่าง ๆ ของบริษั ท ฯ จะเริ่ มตั้งแต่ การจัดหาที่ ดิน ในท าเลและราคาที่ เ หมาะสมในการ
พัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงาน
ขาย ตลอดจนเป็ น ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์การค้า และอาคารสานั กงานหลัง จากที่ เปิ ดให้บ ริก ารแล้ว รวมถึ ง การให้ บ ริก ารระบบ
สาธารณู ปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บ ริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศู นย์การค้าและอาคาร
สานักงาน พร้อมกันนีย้ งั ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ แหล่งสันทนา
การและบันเทิงภายในศูนย์การค้าในบางโครงการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยการเปิ ดให้บริการ
นั้น จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของท าเลที่ ตั้งและความต้อ งการของกลุ่ม ลูกค้า เป้ า หมายเป็ น สาคัญ สาหรับ การ
บริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความชานาญด้านการบริหารโรงแรมเป็ นผู้บริหารโรงแรมเพื่อให้การบริหาร
จัดการเกิดประโยชน์สงู สุด

2-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ เป็ นประจา
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2.1 ลักษณะของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้ออกเป็ น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
1. ศูนย์การค้า
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็ นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้
ค่าเช่าพืน้ ที่คา้ ปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการ
รักษาความสะอาดภายในศู น ย์การค้า รายได้ค่า เช่ า และการให้บ ริการพื ้น ที่ ศูน ย์ป ระชุ ม อเนกประสงค์ รายได้จ ากการ
ให้บริการสื่อโฆษณา รายได้จากการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนศูนย์การค้า จากการบริหาร
ศูน ย์การค้า 34 โครงการ แบ่ งเป็ น โครงการในกรุ งเทพฯ และปริม ณฑล 15 โครงการ ในต่ างจังหวัด 18 โครงการ และใน
ประเทศมาเลเซี ย 1 โครงการ ในจ านวนนี ้มี โ ครงการที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ เ ช่ า ช่ ว งแก่ ท รัส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) จานวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ
CPNREIT
บริ ษั ทฯ มุ่ง พัฒ นาและขยายธุรกิ จ ศูน ย์การค้าด้วยการเปิ ดศู นย์การค้าใหม่ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ การปรับปรุ ง
ศูนย์การค้าเดิมให้ทนั สมัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืน้ ที่ในศูนย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด
การเป็ นศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยนาเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายควบคู่กับการสร้างสรรค์ Destination Concepts
บริษั ท ฯ จะน าจุ ดเด่ น และเอกลักษณ์ ป ระจ าท้ อ งถิ่ น มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการออกแบบศู น ย์การค้าที่ อ ยู่ ใ นพื ้น ที่ นั้น อย่ า ง
กลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้า ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้า
เพื่อให้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็ นผูน้ าในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป
การเปิ ดศูนย์การค้าใหม่ในปี 2562 บริษั ทฯ ได้เปิ ดให้บริการศูนย์การค้าจานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ใน
ประเทศมาเลเซีย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งเป็ นลักชูรีเอาท์เล็ตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ประกาศเปิ ดตัว
โครงการในอนาคต ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ในปี 2564 และศูนย์การค้า
เซ็น ทรัล จันทบุรี ในปี 2565 โดยทั้ง 3 โครงการจะเป็ นการพัฒ นาในรู ป แบบผสม ซึ่งมี องค์ป ระกอบอื่ น อาทิ ศู นย์ป ระชุ ม
โรงแรม อาคารสา นักงานและที่พักอาศัย นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุ งศูนย์การค้าระหว่างปี 2563-2565 ทัง้ หมด
14 แห่ง ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งใหญ่ 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เป็ น The Largest Regional Mall - Gateway
of South Bangkok และจะผลักดัน ให้ย่านพระราม 2 กลายเป็ น New Urbanized District แห่ งใหม่ ของกรุ ง เทพฯ และ 2)
เซ็น ทรัล รามอิน ทรา ภายใต้แนวคิด Living Lab of Ramindra รวมถึงมีแผนการปรับ ปรุ งทั่วไปอี ก 12 แห่งทั่วประเทศโดย
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ มีการลงทุน ในธุรกิ จอื่น ๆ ที่สนับสนุน ศูน ย์การค้าทั้งโดยตรงและทางอ้อ ม ซึ่ งเป็ น การเพิ่ ม มูลค่า และ
คุณค่าให้กับธุรกิจหลัก ลูกค้า ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วยธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิงที่ช่วยเป็ นการ
ดึงดูดให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มขึน้ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ
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สวนนา้ บริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ภายใต้ชื่อ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุ งเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีม
การ์ตูนซีรีสย์ อดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสัน
ความสนุกให้กับลูกค้าทุกคนในครอบครัว
สวนพักผ่อนในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล พาร์ค” เป็ นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่
เปิ ดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้ นา
ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เปิ ดให้บริการในปี 2562 เป็ นธีมพาร์คผจญภัยรูปแบบ 3 มิติ
อินเตอร์แอ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชานาญ
ธุรกิจ โคเวิรค์ กิง้ สเปซภายใต้บ ริษัท คอมมอนกราวด์ (ประเทศไทย) จ า กัด ที่ เปิ ดตัว สาขาแรกในประเทศเมื่ อ ปี
2562 ที่อาคารสานักงาน จี ทาวเวอร์
บริษัทฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนการ
เติ บ โตให้แ ก่ ธุรกิ จหลักของบริษั ท ฯ และช่ วยอ านวยความสะดวกสบายให้แ ก่ลูกค้า ในยุ คเศรษฐกิ จกระแสใหม่
(New Economy) โดยเพิ่ม ช่องทางในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งจะเกือ้ กูลต่ อการเติบ โตธุรกิ จ
ของบริ ษั ท ฯ อาทิ การเพิ่ ม จ านวนผู้ม าใช้ บ ริ การในศู น ย์การค้า ผ่ า นบริ การรับ -ส่ ง (Ride Hailing) และการเพิ่ ม
ยอดขายร้านค้าผ่านบริการส่งอาหาร (Food Delivery) เป็ นต้น

2. อาคารสานักงาน
ธุรกิจอาคารสานักงานเป็ นการพัฒนาอาคารสานักงานให้เช่าในบริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกัน
กับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุม้ ค่า รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ
การตัดสินใจพัฒนาอาคารสานักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทาเล
ที่ ตั้ ง อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของพื ้น ที่ อ าคารส านัก งานในบริ เวณนั้ น ๆ เป็ น สาคั ญ ซึ่ ง รายได้จ ากธุ รกิ จ อาคารสานั กงาน
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่อาคารสานัก งาน รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่แก่รา้ นค้าปลีกภายในอาคารสานักงาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี อ าคารสานั กงานภายใต้การบริ ห ารในบริเ วณโครงการศู น ย์ก ารค้า รวมทั้ง สิ ้น 7 โครงการ ได้แ ก่ 1)
ลาดพร้า ว 2) ปิ่ น เกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ บี 4) บางนา 5)เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์) 6) แจ้งวัฒนะ และ 7) พระราม 9 โดยแบ่งเป็ นโครงการที่บริษัทฯ เป็ นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้
เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า และ
โครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG จานวน 1 โครงการ คือ อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ที่
อาคารสานักงานที่ ตั้งอยู่ภ ายในโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้า ว เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า เซ็นทรัล บางนา เซ็น ทรัล แจ้งวัฒ นะ และ
เซ็ น ทรัล พระราม 9 ส่ วนใหญ่ จะประกอบธุ รกิ จที่ ได้รับประโยชน์สนับ สนุ น จากธุรกิ จ ศู นย์การค้า อาทิ โรงเรี ยนกวดวิ ช า
โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย์ เป็ นต้น สาหรับอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่ง เป็ นอาคารสานักงาน เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิ จใจกลางกรุ งเทพฯ นั้น มีผู้เช่ าพืน้ ที่ส่ว นใหญ่ เป็ น
บริษัทชัน้ นาทัง้ ในและต่างประเทศ
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3. โรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็ นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็ นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่า
ให้กั บโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณา
ลงทุนที่สาคัญประกอบด้วย ทาเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึงศักยภาพ
การเติบโตของโครงการ ทั้งนี ้ ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการ
เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่าห้องพัก
รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็ นต้น
บริษัทฯ เป็ นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
- โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมีห้องพักจานวน 259 ห้อง (เดิมคือโรงแรมเจริญศรีแกรนด์
รอยัล ซึ่ง เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่บ ริษัท ฯ ได้เข้าซือ้ กิจการในเดือ นเมษายน 2552) โดย
บริษั ท ฯ ได้ว่า จ้า งให้บ ริษั ท ที่ มี ความช านาญด้า นการบริห ารโรงแรม คื อ บริษั ท โรงแรมเซ็ น ทรัลพลาซา จ ากั ด
(มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารโรงแรม
- โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจานวน 302 ห้อง (ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เริ่ม
เปิ ดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็ นระยะเวลา
20 ปี โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็ นผูบ้ ริหารโรงแรม
4. อาคารที่พักอาศัย
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะพืน้ ที่แบบผสม โดยพัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่ อ
ช่ว ยสนับ สนุ น ธุ รกิ จ ศู น ย์การค้า ซึ่ งเป็ น ธุ รกิจ หลักให้เกิ ดประโยชน์สูง สุดทั้งนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้จัดตั้ง ฝ่ ายงานซึ่ ง ประกอบด้ว ย
ผูบ้ ริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ
บริษัทฯ ตลอดจนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ดาเนินการโดยบริษัทซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จากัด (ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์) โดยเริ่มตั้งแต่
การคัดเลือกทาเลที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็ นไปได้ของข้อมูลการตลาดและผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทาเลที่ตั้งนั้น ๆ จากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิ ดซองประมูลราคาขาย
โดยจัด ซื ้อ วัสดุ ก่อ สร้า งและเครื่ อ งตกแต่ ง จากผู้ผ ลิ ตโดยตรง เพื่ อ ให้สามารถเปรียบเที ยบราคาและคุ ณ ภาพและได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการกาหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา บริษัทฯ
คัดเลือกผู้รบั เหมาที่มีความชานาญมีผลงานและชื่อเสียงในแต่ละประเภทงานตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีระบบในการควบคุมการดาเนินงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่ กาหนดรวมถึงมี
ระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย สาหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการที่
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ซึ่งทุกโครงการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม
ในบริเวณข้างเคียงให้ได้รบั ผลกระทบน้อยที่สดุ
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ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าจานวน 8 โครงการ แบ่งเป็ น
- โครงการที่สร้างและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเสร็จแล้วจานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ ระยอง อยู่บริเวณ
เซ็นทรัล ระยอง 2) เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่ และ3) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น อยู่บริเวณเซ็นทรัล
ขอนแก่น
- โครงการที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าจานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ วิลล์
เชี ยงใหม่ เป็ น โครงการที่พักอาศัยแห่ งที่ 2 อยู่ บริเวณเซ็ นทรัล เชียงใหม่ 2) เอสเซ็ นท์ วิ ลล์ เชียงราย อยู่ บริ เวณ
เซ็นทรัล เชียงราย และ 3) เอสเซ็นท์ นครราชสีมา อยู่บริเวณเซ็นทรัล โคราช
- โครงการที่ อ ยู่ ระหว่ า งการพั ฒ นาและเปิ ดขายโดยเริ่ม เปิ ดจองในปี 2561 จ านวน 1 โครงการ ได้แ ก่ เอสเซ็น ท์
อุบลราชธานี อยู่บริเวณเซ็นทรัล อุบล และ
- โครงการที่ อ ยู่ ระหว่ า งการพัฒ นาและเปิ ดขายใหม่ ใ นปี 2562 จ านวน 1 โครงการ ได้แ ก่ เอสเซ็ น ท์ พาร์ค วิล ล์
เชียงใหม่ เป็ นโครงการที่พกั อาศัยแห่งที่ 3 อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่
นอกจากนี ้ยังมีโครงการคอนโดมิ เนี ยมที่ อยู่น อกศู นย์การค้าจ านวน 1 โครงการ ได้แ ก่ ฟี ล พหล 34 ซึ่ งสร้างเสร็จแล้วและ
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเปิ ดขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า และโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบแนวราบจานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี โดยอยู่นอกศูนย์การค้าซึ่งเปิ ดขายในปี 2561 ปั จจุบันอยู่ระหว่างการพัฒ นา
และเปิ ดขาย และบริษั ท ฯ ยัง มีที่ พักอาศัยประเภทห้อ งชุดให้เช่ าจานวน 11 ยูนิ ต ภายใต้โครงการเซ็น ทรัล ซิตี้เรสซิ เดนซ์
คอนโดมิเนียม ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณเดียวกับเซ็นทรัล บางนา
ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ได้วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคู่กับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในทาเล
ที่ ดี ท่ ัว ประเทศและมี ที่ ดิน ที่ มี ศักยภาพในการพั ฒ นาโครงการ โดยจะพั ฒ นาโครงการเป็ น Residential & Commercial
Community อาศัยความเป็ นผูน้ าในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ดา้ นอสังหาริมทรัพย์มาเป็ นยุทธศาสตร์ในการ
ขยายธุรกิจ
5. ศูนย์อาหาร
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลัก
ของธุรกิจนี ้ คือ เพื่อให้ลกู ค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รบั ความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย
ในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษั ทฯ มี รายได้จ ากค่าเช่าพื ้นที่จากร้านค้าที่เช่าพืน้ ที่เพื่ อจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร
บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุ งศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหารหลากหลาย
ประเภทหลากหลายสไตล์ตอบรับ ทั้ งไลฟ์ สไตล์ แฮงเอ้ าท์ กิ น ดื่ ม ชิ ลล์ ร้า นอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี่ และ
ร้านอาหารแบบซือ้ กลับ (Take Home)
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6. การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
บริษั ทฯ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ใน CPNREIT และ CPNCG ในสัดส่วนร้อยละ 26.69 และร้อยละ 25.00 ตามลาดับ
และทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รบั ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายเดือนตามสัญญาการ
จ้างที่ทาขึน้ และได้รบั ส่วนแบ่งกาไรตามสัดส่วนการลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) CPNREIT ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ โดยมีการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว
ได้แก่ เซ็ น ทรัล พระราม 2 (บางส่ ว น) เซ็ น ทรัล พระราม 3 (บางส่ วน) เซ็ น ทรัล ปิ่ นเกล้า (บางสว่ น) อาคารสา
นักงานป่ นิ เกล้า 2 อาคาร เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา โดยมีมลู ค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิน้ ปี 2562 จานวน 44,472 ล้านบาท
CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
(REIT Manager) และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็ นผู้บริหารศูนย์การค้า (Property Manager) และมีบ ริษั ท ซีพีเอ็น พัท ยา
โฮเทล จากัด ซึ่งเป็ น บริษัทย่อ ยของบริษัทฯ เป็ นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยยังคงให้บริษั ท ฮิลตัน โฮเต็ ล
คอร์ปอเรชั่น บริหารโรงแรมต่อไป นอกจากนี ้ ยังมีบริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นทรัสตี
และบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
การแปลงสภาพจาก CPNRF เป็ น CPNREIT เป็ นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขสาหรับการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุ น CPNRF ซึ่งจะได้รับ
ยกเว้นภาษี เงินได้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รบั การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ ยวกั บ อสังหาริม ทรัพ ย์อัน เนื่ อ งมาจากการแปลงสภาพกอ งทุ น อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เป็ น ทรัสต์เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์จะสิน้ สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2) CPNCG จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่ อวัน ที่ 13 กั นยายน 2555 โดยไม่ มีการกาหนดอายุโครงการและเป็ นกองทุน รวมที่
จัดตั้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนาเงินทุน ส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริม ทรัพ ย์ดังกล่าว CPNCG ได้ลงทุ นในอสังหาริมทรัพ ย์ของ
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน) โดยมีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ สิน้ ปี 2562 จานวน 4,734 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และมี
บริษัทฯ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
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ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทาขึน้ ระหว่างกองทุนรวมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ
โครงการศูนย์การค้า
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2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ในปี 2562 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ
4.2 ซึ่งเป็ นการขยายตัวต่าสุดในรอบ 5 ปี นับตัง้ แต่ปี 2557 โดยมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจลงตลอดปี
2562 เป็ น ผลมาจาก 1) การชะลอลงของประเทศกลุ่มเศรษฐกิ จหลักของโลกอย่ างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐ ฯ) ยุโรป และจี น
ตามวัฏจักรของการเติบโตช่วงปลาย (Late Cycle) และได้รับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้
ทั้ง ปี มูลค่า การส่ง ออกสิ น ค้าของไทยหดตัว 2) การขยายตัวในอัตราที่ ต่ าของรายได้ครัวเรื อนทั้ง ในและนอกภาคเกษตร
โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรที่ ได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่ มีการปรับ ลดรายได้ค่าล่วงเวลาและ
แรงงาน อย่างไรก็ดี มีการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐตลอดปี ช่วยประคองให้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม
ยังขยายตัวได้ดี 3) การชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออก และความล่าช้า
ของโครงการลงทุนของภาครัฐและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) และ 4) การ
ฟื ้ นตัวช้าของการท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในภาวะซบเซาในช่วงครึ่งแรกของปี โดยมาจากความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนหลังจาก
เหตุ การณ์เรื อล่ ม ที่ ภู เก็ ตเมื่ อ กลางปี 2561 รวมทั้งปั ญ หามลพิ ษ ฝุ่ นละอองในช่ว งต้น ปี 2562 ผนวกกับ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยลดลงแต่เริ่มฟื ้ นตัวในครึ่งปี หลังจากมาตการยกเว้นค่าธรรมเนียม
Visa on Arrival (VOA) และผลบวกจากการประท้วงที่ฮ่องกงและปั ญหาระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปนุ่ ทาให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวไทยมากขึน้
การบริโภคภาคเอกชนในประเทศขยายตัวลดลงเล็กน้อยโดยขยายตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับร้อยละ 4.6 ในปี 2561 การใช้จ่าย
ภาคเอกชน (วัดจากการจัดเก็บ ภาษี มูลค่า เพิ่ม ) ของภาคเหนือ ขยายตัวร้อ ยละ 5.3 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ 2.1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวร้อยละ 4.0 และภาคใต้ขยายตัวเพียงร้อยละ0.5 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคเอกชนในพืน้ ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลหดตัวร้อยละ 1.1 ภาคตะวันออกหดตัวร้อยละ 6.0 และภาคตะวันตกหดตัวร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็ นผลมา
จาก 1) จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอลง 2) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ม่งุ กระตุน้ การใช้จ่ายของผูม้ ีรายได้
น้อยและการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ 3) มาตรการกากั บดูแลสินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่ส่งผลต่อการหดตัวของ
ยอดขายบ้านและคอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองอุตสาหกรรมสาคัญต่าง ๆ โดยรวมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ของกลุ่มผู้มีรายได้ป านกลางลดลงแต่ช่วยกระตุน้ การบริโภคของผู้ มี รายได้ระดับล่างซึ่งเป็ นฐานรากของประเทศ ทั้งนี ้ หนี ้
ภาคครัวเรือนที่อ ยู่ในระดับสูงที่ รอ้ ยละ 79.1 ต่อ GDP ปรับเพิ่ ม ขึน้ ร้อยละ 6 จากปี ก่อนหน้าสะท้อนการขยายตัวของหนี ้
ครัวเรือนที่สูงกว่ารายได้ที่ขยายตัวอยู่ที่รอ้ ยละ 4-5 ซึ่งจะยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม
ของประเทศและความสามารถชาระหนีข้ องผู้บริโภคในระยะต่อไป
การส่งออกสินค้าในปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.2 จากเดิมที่ขยายตัวร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ซึ่งเป็ นการหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ
4 ปี นบั ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นผลมาจากการหดตัวของเกือบทุกตลาดส่งออกที่สาคัญ โดยการส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวร้อย
ละ 1.9 (สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.8 สหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 6.6 และญี่ ปนหดตั
ุ่
วร้อยละ 1.5 โดยสหรัฐฯ มีการนาเข้า
สินค้าไทยบางส่วนทดแทนสินค้าจากจีน ) ขณะที่ตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 6.6 (อาเซียน (9) หดตัวร้อยละ 8.2 และจีน
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หดตั ว ร้อ ยละ 3.8) ส่ ว นตลาดศั ก ยภาพระดั บ รอง (ทวี ป ออสเตรเลี ย ตะวั น ออกกลาง รัส เซี ย และเครื อ รัฐ เอกราช
Commonwealth of Independent States - CIS) หดตัวร้อยละ 5.2 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 การส่งออกของไทยยัง
ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็ น
อุปสรรคต่อการฟื ้ นตัวของการส่งออกไทยในระยะต่อไป
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงโดยขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561 เนื่องจากความสามารถใน
การทากาไรและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของภาคธุรกิจปรับลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในระยะกลางและ
ยาวของภาคเอกชน อีกทัง้ มีการเลื่อนแผนลงทุนโครงการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน รวมทัง้ การชะลอลงของการ
ลงทุนของภาคอสังหาริม ทรัพย์ (บ้าน คอนโดฯ อาคารพาณิ ชย์) ที่ชะลออย่างมากโดยผู้ประกอบการเปิ ดตัวโครงการใหม่
ลดลงร้อยละ 12 ซึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์ลดลงจากผลของมาตรการ LTV เป็ นสาคัญ
การใช้จ่า ยภาครัฐ โดยรวมขยายตัวได้น้อ ยกว่า ที่ คาดไว้ โดยการลงทุ น ภาครัฐ ขยายตัวเพี ยงร้อ ยละ 0.2 ส่ วนการบริ โภค
ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.4 เทียบกับในปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และ 2.6 ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากความล่าช้า
ของการจัดตัง้ รัฐบาลที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะสั้นและการจัดทางบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี 2563 ที่ ล่า ช้ า กว่ า คาด อย่ า งไรก็ ตาม การกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ตั้ง แต่ ก ารใช้จ่ า ยระดับ ฐานรากจนไปถึ ง
ระดับประเทศมีส่วนช่วยพยุงมิให้เศรษฐกิจชะลอตัวแรง
การท่ องเที่ยวไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจานวน 39.8 ล้านคน เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 4.2 จากปี
2561 โดยสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สดุ สี่อนั ดับแรก คือ จีนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.4 มาเลเซียเพิ่มขึน้ ร้อยละ
3.6 อินเดียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 24.9 และเกาหลีใต้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.1 ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้
มากที่ สุด คื อ อิ น เดี ยเพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 24.9 ลาวเพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 10.9 และญี่ ปุ่ นเพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 9.1 ขณะที่ มี รายได้จ าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1
ค่า เงิน บาทโดยเฉลี่ ยทั้ง ปี 2562 อยู่ ที่ 31.0 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ ฯ แข็ งค่ า ขึน้ ร้อ ยละ 4.0 จากปี 2561 ตามทิ ศทางการ
ดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคาร
กลางญี่ปนุ่ และธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของไทยที่ยงั คงมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
ทิศทางเศรษฐกิจ ไทยในปี 2563 มีแ นวโน้ม ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพ โดยสานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่ งชาติ คาดการณ์ ว่า จะขยายตัว ร้อ ยละ 2.0 ปรับ ลดลงจากร้อ ยละ 2.4 ในปี 2562 โดยปั จ จัยสนับ สนุ น ได้แ ก่ 1) การ
ขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุป สงค์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจากอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับต่ าการ
ดาเนิ นมาตรการของภาครัฐในการดู แลผู้มี รายได้น้อ ยและเกษตรกร การลงทุ น ของภาครัฐและเอกชนที่ หลายโครงการมี
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กาหนดแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการในปี 2563-2564 ซึ่งจะทาให้การเบิกจ่ายเม็ดเงินเร่งตัวขึน้ และการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนต่างชาติ 2) การปรับตัวดีขึน้ อย่างช้า ๆ ของการส่งออกตามแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกที่ปรับดี
ขึน้ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2562
และปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับเพิ่ม ขึน้ จากร้อยละ 1.0 ในปี 2562 3) การดาเนิน มาตรการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งการใช้เครื่องมือทางการคลังและการเงินผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามรายจ่าย
งบประมาณต่าง ๆ และการรักษาระดับดอกเบีย้ นโยบายให้อยู่ในระดับต่าเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจต่อเนื่องตลอดปี 2563
อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2563 ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
และเศรษฐกิจ โลกในภาพรวมจะขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์ และการแข็งค่ าของค่าเงิน บาทที่ จะส่ งผลต่อการส่ งออก
สินค้าและการท่องเที่ยวของไทย 2) เสถียรภาพทางการเมือง การขับเคลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานรวมถึงนโยบาย
ภาครัฐ ซึ่งเป็ นตัวแปรหลักที่มีส่วนเกือ้ หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องและเข้มแข็งขึน้ 3) หนีค้ รัวเรือนที่อยู่
ในนระดับสูงและขยายตัวเร็วกว่ารายได้ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนโดยรวม 4) ความเสี่ยง
จากสถานการณ์ ภัยแล้งที่ จะส่ งผลกระทบต่ อรายได้ของเกษตรกร และ 5) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพัน ธุ์ใหม่
2019 (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากคาดการณ์ว่าจานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญระหว่างอยู่ในช่วงเวลาควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
ดังกล่าว

อุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2562
อุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็ นร้อยละ 15.0 ของ GDP รวมทัง้ ประเทศและในปี 2562 มีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงอยู่ที่
ร้อยละ 3.1 จากร้อยละ 10.8 ในปี 2561 ในส่ วนที่ เป็ น ห้างสรรพสิ นค้าและร้า นค้าทั่วไปขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยเป็ น การ
ขยายตัวของสินค้าอุปโภคบริโภคเป็ นสาคัญขณะที่ สินค้าคงทนหดตัว โดยกาลังซือ้ ส่วนใหญ่ ขับเคลื่ อนจากกลุ่มลูกค้าที่ มี
รายได้ระดับกลาง-ล่างและการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะผู้ที่มีรายได้ป านกลางมี แนวโน้มใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจาก
รายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรขยายตัวในระดับต่าและภาระหนีค้ รัวเรือนสะสมอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี การใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ในกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวสาคัญต่าง ๆ เป็ นแรง
สนับสนุนสาคัญของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค
รายงานวิจัยของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จากัด (JLL) เปิ ดเผยว่า พืน้ ที่ตลาดค้าปลีกมีการขยายตัวต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 ขยายตัว ร้อ ยละ 4 มี พื ้น ที่ ค้า ปลี ก เพิ่ ม ขึ น้ ประมาณ 294,000ตร.ม. ส่ งผลให้พื ้น ที่ ค้า ปลี กรวมทั้ งหมดใน
กรุ ง เทพฯ และพื ้น ที่ โดยรอบอยู่ ที่ป ระมาณ 7,011,202 ตร.ม. โดยพื ้น ที่ ค้าปลี กเปิ ดในปี 2562 แบ่ ง เป็ น ศู น ย์การค้าและ
ห้างสรรพสิ น ค้าประมาณร้อ ยละ 65.0 ตามด้วยคอมมูนิ ตี้ม อลล์ร้อ ยละ 19 ไฮเปอร์ม าร์เก็ ตร้อ ยละ 14 ตามลาดับ และ
ภาพรวมอัตราการเช่าพืน้ ที่คา้ ปลีก (Occupancy Rate) สูงกว่าร้อยละ 90.0
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จากการประมาณการของบริษั ทฯ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษั ทฯ มี
ส่ว นแบ่ งตลาดในประเทศไทยประมาณร้อ ยละ 19.8 โดยพิ จ ารณาจาก
ขนาดพืน้ ที่คา้ ปลีกรวม (Retail Gross Floor Area)

• กลุ่มศูนย์การค้า (Shopping Centers) และห้างสรรพสินค้า (Department Stores)
พื ้น ที่ โ ครงการของศู น ย์ก ารค้า ทั้ง หมด (Retail Gross Floor Area) ในประเทศไทยปี 2562 อยู่ ที่ 20.5 ล้า น ตร.ม. และ
คาดการณ์ ภ ายในปี 2563 จะอยู่ ที่ 21.1 ล้า น ตร.ม. โครงการใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปี 2562 ได้แ ก่ โครงการเซ็ น ทรัล วิ ล เลจ
ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ศูนย์การค้ามิกซ์ จตุจกั ร ศูนย์การค้าโรบินสัน
ไลฟ์ สไตล์ ลาดกระบัง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลป่ าตอง และหลายโครงการที่มีการจัดสรรพื ้นที่ให้สามารถเปิ ดได้ 24 ชั่วโมง
มากขึน้ เช่น โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไปของ
ลูกค้า และภายในปี 2563 จะมีโครงการศูนย์การค้าสาคัญเปิ ดใหม่ ได้แก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต โครงการเดอะ
ปาร์ค โครงการสมายสแควร์ โครงการซันนี่ลาซาล โครงการสยามสแคป ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์บ่อวิน และศูนย์การค้าไลฟ์
สไตล์ถลาง เป็ นต้น
ในภาวะตลาดปั จจุบัน ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้
สอยของผู้บ ริโภคที่ เปลี่ยนไป โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ การตอบสนองที่ตรงใจลูกค้า (Personalization) และความ
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งความท้าท้ายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึน้ ของ Lifestyle
Retail และ New Concept Retail ซึ่งออกแบบการใช้พืน้ ที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูบ้ ริโภคและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการ
เติ บโตอย่างรวดเร็ว ของบริการส่ง อาหาร (Food Delivery Services) ส่ง ผลให้ความถี่ในการใช้บ ริการห้างสรรพสินค้ าและ
ศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลงปั จจัยเหล่านีเ้ พิ่มความท้าทายให้กับผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
• กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Retail)
ในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อมมีจานวนเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องและมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองลูกค้าใน
ชุมชนมากขึน้ ในเชิงของอัตลักษณ์ และยังมีรา้ นขายสินค้าและบริการที่เป็ นเชนสโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมาเปิ ดใน
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ศูนย์การค้าขนาดย่อมมากขึน้ นอกจากนี ้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้มีความหลากหลายโดยมีการเปิ ดนย์การค้า
ขนาดย่อมควบคู่ กับ โรงแรม โรงพยาบาล ปั๊ มน ้ามัน และมีรา้ นค้าไดร์ฟ ทรู ม ากขึน้ รวมถึงมีการขยายเวลาเปิ ดบริการของ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟิ ตเนส และร้านอาหารเป็ น 24 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีพืน้ ที่เพิ่มขึน้ 190,000 ตร.ม. และมีโครงการที่เปิ ดตัว
ในปี 2562 ได้แก่ โครงการพีเพิลพาร์ค อ่อนนุช โครงการเวลาสินธรวิลเลจ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการมาร์เก็ตเพลสดุสิต
โครงการพอร์โต้โก ท่าจีน โครงการแอทยู ปาร์ค สุวรรณภูมิ โครงการวีพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี โครงการแอมไชน่าทาวน์
และโครงการดราก้อนทาวน์ เป็ นต้น
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกในรู ปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนีม้ ีการแข่งขันสูงทั้งจากร้านค้าชุมชนรอบข้าง
ศูน ย์การค้าขนาดใหญ่ แ ละบริการส่ง อาหาร (Food Delivery Services) ทาให้ผู้ป ระกอบการในกลุ่ม นีย้ ังต้องปรับ ตัวเพื่ อ
สร้างความแตกต่างให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และนักท่ องเที่ ยว ไม่ ว่าจะเป็ นการเลือกสถานที่ ตั้งให้อยู่ในชุม ชน การปรับปรุ งและขยายโครงการ การหาผู้เช่า ใหม่ ๆ ที่ มี
ความหลากหลายและเทียบเคียงกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่และ
ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน โดยทั้งหมดนี ้
ต้องอาศัยความชานาญในการบริหารภายใต้ความเสี่ยงและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งถือเป็ นความท้าทายของผูป้ ระกอบการกลุ่ม
นี ้
• กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarkets) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Stores)
โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก แต่ได้มีการพัฒนาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มีความ
หลากหลายของสิ น ค้าและบริการ เพื่ อ ตอบสนองวิถีชีวิ ตของลูกค้า ในชุ มชนมากขึน้ และผู้ประกอบการยังคงมุ่งพัฒ นา
โครงการในรู ปแบบร้านค้า ขนาดเล็ กอย่างต่อ เนื่ องในลักษณะใกล้เคี ยงกั บร้า นสะดวกซื ้อกึ่ งซูเปอร์ม าร์เก็ตหรือ ที่เรียกว่ า
ซู เ ปอร์ค อนวี เ นี ย น สโตร์ และร้า นสะดวกซื ้อ (Convenience Store) เช่ น มิ นิ บิ๊ ก ซี เทสโก้ โ ลตั ส เอกซ์เ พรสท็ อ ปส์เ ดลี่
และแม็ กซ์แ วลู ทัน ใจ รวมไปถึงการพัฒ นาโครงการในรู ปแบบตลาดเพื่ อให้การขยายสาขาเป็ นไปได้ง่าย ครอบคลุม กลุ่ม
ลูกค้าที่ หลากหลายและเข้าถึ งพืน้ ที่ ห่างไกลมากขึน้ อีกทั้งยังมี การใช้ช่องทางออนไลน์และบริการส่ ง เข้ามาอ านวยความ
สะดวกในการจับจ่ายสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ช่องทางนีน้ ่าจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีนั ยสาคัญ
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนมาสู่การเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็ นสาคัญสาหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซือ้
เน้นการขยายสาขาเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่อ งเพื่อให้ครอบคลุมพื ้นที่ต่าง ๆ ให้ม ากที่สุดและเริ่มมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่ านการ
ขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ ยังมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตของคนในปั จจุบนั โดยเน้นการเป็ นร้านอิ่มสะดวกที่
มีเครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมสาหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ ที่ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รู ปแบบทันสมัย และนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุ ก
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จาหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพื่ออานวยความสะดวกให้ลกู ค้า
สามารถเข้ามาเลือกซือ้ สินค้าที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสาร
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ การลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศที่มีมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึน้
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แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563
ในปี 2563 ธุ รกิ จ ค้าปลีกคาดว่ า จะเติ บ โตประมาณร้อ ยละ 2.0 - 3.0 ในอัตราที่ ใกล้เคียงกับ ปี 2562 ตามการฟื ้ นตัว ของ
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่า อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมของภาครัฐจะช่วยกระตุน้ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกและจะยังคงมีการเปิ ดตัว
โครงการค้าปลีกรู ปแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรู ปแบบใหม่ อย่างต่ อเนื่องโดยในปี 2563 จะมีพื ้นที่ค้าปลี ก
เพิ่มขึน้ เป็ น 150,000 ตร.ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการเปิ ดให้บริการของโครงการสาคัญ ๆ หลายโครงการ โดย
การเพิ่มขึน้ ของอุปทานเป็ นไปตามอุปสงค์ในตลาดที่ยังเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเมือง
และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการตอบสนองวิถีการดาเนินชีวิตและการทางานที่เปลี่ยนไปของคนในเมือง ส่งผลให้ผเู้ ช่า
ส่ว นใหญ่ ยังมี ความต้อ งการเช่ า พื ้น ที่ แ ละขยายธุ รกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าให้อัตราค่ า เช่ าและอัตราการเช่ า ในปี 2563 ยัง มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิ ดบริการในปี 2563 ในกรุ งเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
โครงการเดอะปาร์ค และโครงการสมายสแควร์ สาหรับโครงการที่จะเปิ ดในต่างจังหวัด ได้แก่ ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์บ่ อวิน
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ถลาง และโครงการปอร์โต เดอ ภูเก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล เป็ นต้น
ในปี 2564-2566 คาดว่าจะมี แหล่ง ช้อ ปปิ ้ งขนาดใหญ่ เกิดขึน้ 6 แห่ ง ในกรุ งเทพฯ และปริม ณฑล ส่ วนใหญ่ เป็ น โครงการ
อสังหาริ ม ทรัพ ย์แ บบผสม (มิกซ์ยูส) ที่ สามารถตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนในเมื องได้ครบและสะดวกมากขึ น้ ได้แ ก่ 1)
โครงการวัน แบงค็อก ซึ่งเป็ นโครงการที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด กั บ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ตรงถนนพระราม 4 2) โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค ของบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ตรงถนนพระราม 4 3) ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟี ยร์ เป็ น
ศูนย์การค้าแห่งที่ 3 ในกลุ่มดิเอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ 4) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคาแหง 2 ของ
กลุ่มเดอะมอลล์ 5) โครงการแบงค็อก มอลล์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ ตรงแยกบางนา-ตราด และ 6) โครงการเดอะฟอร์เทรส
เทียร์ ของแม็คโนเลีย
นอกจากนี ้ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจะมีความชัดเจนมากขึน้ ในปี นี ้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
เชื่ อ มโยงของกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้งในและต่ างประเทศมากขึ น้ ในระยะยาวรวมทั้ง เม็ ดเงิน ลงทุ น ทั้ง จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่จะมีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในหลายพืน้ ที่
ของประเทศและเพิ่มกาลังซือ้ ในวงกว้าง ทาให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้
โดยเฉพาะเมืองที่โครงการ EEC และพืน้ ที่ใกล้เคียง รวมถึงเส้นทางที่ มีถนนเชื่อมผ่านไปยังท่าขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งหัวเมือ ง
หลัก เมืองใกล้หัวเมืองหลัก และตามแนวชายแดนในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยปั จจัยเหล่านีท้ าให้เกิดโครงการมิกซ์ยูส
ซูเปอร์สโตร์มอลล์และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง รวมทัง้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในขนาดที่เล็กลงหลายโครงการได้
ทยอยเปิ ดให้บริการ
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การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ถูกจากัดเพียงแค่กลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกอีกต่อไป แต่ยงั มีผปู้ ระกอบการนอกกลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะผู้ป ระกอบการในกลุ่มสานักงานที่มีการนาร้านค้าปลีกเข้าไปเป็ น ส่วนหนึ่งของ
ระบบธุรกิจในรู ปแบบของรีเทลโพเดียมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ามากขึน้ รวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่น ที่
ต้อ งการมี ห น้าร้า นเพื่ อ เข้า ถึง ลูกค้า มากขึน้ ในยุ คที่ ลูกค้า เป็ น ศู น ย์กลาง อี กทั้ง ผู้แ ข่ งขัน กลุ่ม เดิ ม อย่ า งผู้ป ระกอบการ ECommerce ที่มีจานวนผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึน้ และมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตและส่วนแบ่ง
ในตลาดเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่ ได้แข่งขันในด้านของราคาเท่านั้นแต่เริ่มมีบ ริการใหม่เข้ามาเพื่ อ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามากขึน้
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์ สไตล์ของลูกค้า
เป้าหมายให้ได้มากที่สุดคือกุญแจสาคัญในการทาธุรกิจ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าใจลูกค้าและลดต้นทุน
การบริหารงานจึงเป็ นสิ่งที่ สาคัญในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบัน ซึ่งใน ปี 2563 คาดว่าผู้ประกอบการค้าปลีกทุกรายจะน า
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Big Data) มาใช้กันแพร่หลายมากขึน้ ทัง้ เทคโนโลยี Data
Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษ ฐ์ และนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัด การและเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีก
Online to Offline (O2O) รวมทัง้ เพิ่มความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลกู ค้ามากขึน้

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปี 2562
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตน้ ปี 2562 เป็ น
ต้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อีกทั้งยังถูกซา้ เติมด้วยมาตรการควบคุ มการปล่อ ย
สินเชื่อหรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทาให้กระทรวงการคลัง ต้องออกมาตรการเพื่อสนับสนุนและบรรเทา
ภาระให้แก่ป ระชาชนที่ ตอ้ งการมีที่ อ ยู่อ าศัยเป็ น ของตนเอง เหมาะสมกับ ศักยภาพของประชาชนแต่ ละกลุ่ม โดยได้ออก
มาตรการให้ ธ นาคารอาคารสงเคราะห์ ป ล่ อ ยกู้ ด อกเบี ้ ย ต่ าร้ อ ยละ 2.50 วงเงิ น 50,000 ล้ า นบ าท ควบ คู่ กั บ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินลดค่าธรรมเนีย มการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดจานองจากร้อยละ
1 เหลือร้อยละ 0.01 สาหรับที่อยู่อาศัยใหม่พร้อมโอน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ตุลาคม 2562 จนถึง
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นอกจากนี ้ ธนาคารออมสินยังออกสินเชื่อดอกเบีย้ ต่าร้อยละ 2.90 วงเงิน 25,000 ล้านบาท สาหรับ
ที่อยู่อาศัยเกิน 3 ล้านบาท และล่าสุดออกโครงการดอกเบีย้ ต่าร้อยละ 0.01 หรือเดือนละ 10 บาท เพื่อสร้างสีสันในช่วงท้ายปี
2562 ทัง้ นี ้ ประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาช่วยกระตุน้ กาลังซือ้ ในตลาดที่อยู่อาศัย นอกจากจะช่วยระบายที่พัก
อาศัยคงค้างแล้วยังช่วยให้จีดีพีของประเทศเพิ่มสูงขึน้ ได้
• สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จากการประมวลผลการเปิ ดตัวโครงการที่ อยู่ อาศัยในเขตกรุ งเทพฯ ปริม ณฑล ในปี 2562 ของบริษั ท เอเจนซี่ ฟอร์ เรีย ล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากั ด มีโครงการเปิ ดใหม่ 109,336 หน่ ว ย หดตัวร้อยละ 13 เมื่ อเที ยบกั บ การเปิ ดตัว ในปี 2561 ที่ มี
จานวน 125,118 หน่วย และหากพิจารณาในแง่มูลค่าคาดว่ามีโครงการเปิ ดใหม่ 438,373 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เมื่ อ
เที ยบกั บ ปี 2561 ที่ มี มูลค่ า 565,811 ล้า นบาทและจากขอ้ มูลของศนูย์ข้อ มูลอสัง หาริม ทรัพ ย์ธ นาคารอาคารสงเคราะห์
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(REIC) เปิ ดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ของตลาดที่อยู่อาศัย ความต้องการที่อยู่อาศัยหรืออุปสงค์ โดย
ประเมินจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีจานวนลดลงร้อยละ 10.2 และมูลค่าจะลดลงร้อยละ 7.1 ส่วนจานวนที่อยู่อาศัย
หรือ อุปทานของโครงการที่อ ยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่คาดว่าจะมีจานวนหน่ วยลดลงร้อยละ 12.7 และที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่คาดว่าจะมีจานวนลดลงร้อยละ 9.1 เป็ นผลมาจากการปรับตัวตามสภาพตลาดที่กาลังซือ้ ลดลงจากผลกระทบ
คุมเข้มสินเชื่อ (LTV) และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดย REIC ประมาณการ “อุปทานเหลือขายที่อยู่อาศัย” ในตลาดเฉพาะใน
พื ้น ที่ ก รุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล ในปี 2562 ว่ า จะมี จ านวนประมาณ 154,367 หน่ ว ย โดยหน่ ว ยที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ อาคารชุ ด
(คอนโดมิเนียม) จ านวน 65,639 หน่ วย สัดส่วนร้อ ยละ 42.5 รองลงมา คื อ ทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนร้อยละ 31.8 บ้านเดี่ยวมี
สัดส่วนร้อยละ 17.1 ในส่วนที่เหลือจะเป็ นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ โดยอัตราเหลือขายถือว่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 138,900 หน่วย
• สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค
ณ สิน้ ปี 2562 REIC ได้ประมาณการจานวนหน่วยเหลือขายที่ อยู่อาศัยในจังหวัดหลัก 20 จังหวัด อยู่ที่ประมาณ 109,000
หน่วย และคาดว่า ณ สิน้ ปี 2563 จะมีจานวนหน่วยเหลือขายประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วง
สิน้ ปี 2562 เนื่ อ งจากรัฐ บาลได้อ อกมาตรการช่ ว ยกระตุ ้น ธุ รกิ จ ภาคอสังหาริม ทรัพ ย์ โดยให้มี การลดค่ าธรรมเนี ยมโอน
กรรมสิทธิ์และค่าจดจานองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงสิน้ ปี 2563 เฉพาะที่อยู่อาศัยใน
ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จากผู้ประกอบการโดยไม่นับรวมบ้านมือสอง ซึ่งคาดว่าจะทาให้มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยจากผูป้ ระกอบการและดูดซับอุปทานเหลือขายในตลาดออกไปจนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายให้ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่มีจานวนเหลือขายเฉลี่ย 106,790 หน่วยได้

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุ งเทพฯ และปริมณฑล REIC ได้นาตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในไตรมาส 4 ปี
2562 คือ การที่รฐั บาลได้มีการออกมาตรการสนับสนุนการซือ้ ที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมากขึน้ โดย
ได้ออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจานองเหลือร้อยละ 0.01 ครอบคลุมถึงบ้านในระดับราคา
ไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ออกมาวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และยังมีโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ซึ่งให้การสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000
บาท แก่ผู้ซือ้ ที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะทาให้จานวนหน่วยเหลือขายลดลงร้อยละ 0.6 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ทั่วประเทศลดลงร้อยละ 2.2 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 หรืออาจจะไม่ลดลงเลย จากเดิมที่คาดว่าจานวนหน่วยเหลือขาย
ในปี 2562 จะลดลงร้อยละ 7.7 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศจะลดลงร้อยละ 2.7 นอกจากนี ้ มาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เหล่านีย้ ังได้ช่วยให้เกิดการดูดซับอุปทานได้อย่างดี และส่งผลให้อุปทานที่อยู่อาศัยใน
ตลาดปี หน้าลดลงเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีมาตรการ
ทั้งนี ้คาดว่า ความต้อ งการซื ้อ ที่อ ยู่อ าศัยจะมีการขยายตัว อย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยมี ปั จจัยสาคัญ คื อ อัตราดอกเบีย้ ขาลง และ
มาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพ ย์ข องรัฐ บาล ซึ่งจะท าให้มี การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องจากปลายปี 2562 แต่อ าจจะมี การ
ขยายตัวไม่เกินร้อยละ 5 และโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะมีการเปิ ดตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปี รองรับมาตรการรัฐ ซึ่งคาดว่า
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จะมีจานวนใกล้เคียงกับยอดการเปิ ดตัวในปี 2562 ดังนั้น ผู้ประกอบการยังคงต้องให้ความสาคัญกับการบริหารสินค้าที่อยู่
อาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จรอการขายเพื่อให้อุปทานไม่คา้ งอยู่มากเกินไปและยังต้องระมัดระวัง
การเปิ ดตัวโครงการใหม่ ๆ ที่อาจจะมากเกินจนตลาดไม่สามารถดูดซับได้ทัน แม้กาลังซือ้ ในตลาดถึงแม้ยังมีอยู่แต่มีอยู่ไม่
มากเท่ากับ 2 ปี ก่อน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้า อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้า มีลาดับขัน้ การพัฒนาโครงการดังนี ้
• การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ ศูนย์การค้าที่เปิ ดดาเนินการแล้ว
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงการใหม่หรือซือ้ โครงการศูนย์การค้าครบวงจรที่เปิ ดดาเนินการแล้วในพืน้ ที่ที่มีแนวโน้ม
ของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจัดหาที่ดินโดยการซือ้ หรือเช่าบนทาเลที่มีความเป็ นไปได้ในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงน้อย
องค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรือโครงการของบริษัทมีสาระสาคัญดังนี ้
- ทาเลที่ตงั้ ของที่ดิน อาทิ สถานที่ตงั้ การคมนาคม ลักษณะการใช้ที่ดินข้างเคียง
- ขนาด รูปร่าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
- สาธารณูปโภคที่จะอานวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะนามาพัฒนา
- การใช้สอยของที่ดินที่ตงั้ อยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตที่พกั อาศัย เป็ นต้น
- แนวโน้ ม การเติ บ โตในอนาคต โดยพิ จ ารณาจากแนวโน้ม การเติ บ โตของประชากร และพฤติ ก รรม
จับจ่ ายใช้สอยของผู้บริโภค จานวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และการ
ประเมินอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน
- ข้อจากัดการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีก
- ราคาของที่ดินและความเป็ นไปได้ในการได้มา โดยบริษั ทแบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่ มีศักยภาพ
ทางธุรกิจสูงดังนี ้
1. การซือ้ ขาด
- ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาศูนย์การค้า
2. การเช่าที่ดิน
- ในกรณีที่ดินตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพแต่เจ้าของที่ดินไม่ยินดีที่จะขายขาด
- ราคาของที่ดินสูงมากจนไม่คมุ ้ กับการลงทุนหากใช้วิธีซอื ้ ขาด
- เจ้าของที่ดินไม่สนใจการร่วมทุน
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3. การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน
- ในกรณีที่เป็ นเงื่อนไขจากเจ้าของที่ดิน และทาเลที่ตงั้ นั้นมีศักยภาพทางธุรกิจสูง อย่างไรก็ดี ทุก ๆ ทาเล
ที่ตงั้ ที่บริษัทจัดหาเพื่อพัฒนานับว่าเป็ นทาเลที่ดีที่สดุ ในย่านนั้นเสมอ และราคาที่ได้มาต้องเป็ นราคาที่ไม่
สูงกว่าราคาตลาด
• ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการตลาด: เพื่ อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและได้ผลกาไรกลับ คืนมาอย่างรวดเร็ว บริษัท ฯ
คานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ลักษณะกลุ่มลูกค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดในอนาคต เช่น ความต้องการ
ของลูกค้า การจัดหาสิ นค้า การกาหนดประเภทสิ นค้าและร้านค้า การกาหนดราคาขายที่ เหมาะสมเพื่ อให้สอดคล้องกั บ
แผนงานทางด้านการตลาด
การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง: เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอันสวยงามดึงดูดสายตาของนัก
ลงทุนและลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และเพื่อกาหนดองค์ประกอบของโครงการในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในทาเลที่ตั้งนัน้ ๆ
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ท างการเงิน : เพื่อการศึ กษาผลตอบแทนจากการลงทุ น และจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุ น โดย
โครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คมุ ้ ค่าและไม่นอ้ ยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ กาหนด
• การคัดเลือกผู้รับเหมา
การพั ฒ นาโครงการใหม่ บริษั ท ฯ ให้ความสาคัญ กั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของงานก่ อ สร้างภายใต้การบริห ารจัดการ
งบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการคัดเลือกผูร้ บั เหมาบริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติ
และผลงานของผู้รับเหมาในด้านคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศักยภาพทางการเงิน ประวัติดา้ นการรับผิดชอบ
งาน และขั้น ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ ช่วยลดต้นทุ นและร่น ระยะเวลาในการก่อ สร้างโครงการ ซึ่งขั้นตอนการ
คัดเลือกบริษัทผูร้ ับเหมา บริษัทฯ จะเปิ ดการประมูลงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผูร้ ับเหมาก่อสร้างไม่ต่ากว่า 3 ราย โดยการ
ประมูลจะเป็ นไปในลักษณะ Close Bid และทาการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้และ
สอดคล้องกับราคากลางที่ประเมินโดยผูส้ ารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็ นไปตามแผนงานของบริษัท
ฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้รบั เหมาในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนีบ้ ริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับเรื่องนีอ้ ย่างชัดเจนและโปร่งใส
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• ขั้นตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ ดังนัน้ ขัน้ ตอนและเทคโนโลยีการก่อสร้างจึงเป็ นส่วนของ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ ฯลฯ เพื่อคอย
ดูแลและควบคุมขัน้ ตอนการผลิตให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีของผู้รั บเหมาควบคู่กันไป
ด้ว ย เพื่ อที่ จ ะพัฒ นาเทคนิ คการก่ อ สร้า งใหม่ ๆ ที่ จะช่ วยลดต้น ทุ นและลดระยะเวลาการก่ อ สร้า งโครงการรวมทั้ง ได้น า
วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึ่งเป็ นเทคนิคที่ทาให้บริษัทฯ
สามารถนามาใช้ในการลดต้นทุ น การก่อสร้างได้เป็ นอย่างดี โดยที่ยังคงคุ ณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างไว้ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสร้างศูนย์การค้าของบริษัทฯ
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ลักษณะโครงการที่ดาเนินงานอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการศูนย์การค้า
1) เซ็นทรัล ลาดพร้าว

-

2) เซ็นทรัล รามอินทรา

-

3) เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า

-

4) เซ็นทรัล มารีนา

-

5) เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

-

6) เซ็นทรัล พระราม 3

-

รายละเอียดโครงการ
ศูนย์การค้าครบวงจรแห่งแรกที่อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 30 ปี ได้ปรับโฉมใหม่ในปี 2562 ไปสู่การเป็ น “Urbanized Livebrant Lifestyle Mall” เพื่อตอบทุก
ไลฟ์ สไตล์ของ Ladprao Story สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ กับ การเป็ น Transportation Hub ที่ ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ก้าวจากสถานี ห้าแยก
ลาดพร้าว เสร็จ ปี 2563 พร้อมทั้งปรับปรุ งพืน้ ที่บริเวณชั้น G ในแนวคิด “The Weekenderland - where weekday turns weekend and shopping is never
end” ด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน นอกจากนัน้ ยังมี Food Destination และ Green Public Outdoor Space
ศูนย์การค้าแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตามแนวคิดเพื่อให้เป็ นศูนย์การค้าสาหรับครอบครัวและชุมชน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พร้อม
โรงภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมสาหรับครอบครัวและชุมชนอย่างสม่าเสมอ และมีบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงอย่างสะดวก
ศูน ย์ก ารค้า ครบวงจรทางตะวัน ตกของกรุ งเทพฯ อยู่ ในท าเลที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของก าลัง ซือ้ หลากหลายกลุ่มอย่ า งเหมาะสม เพิ่ มเติ ม
Destination Concept เพื่อให้สอดรับกับการปรับโฉมให้เป็ น Center of Life ในการปรับปรุงศูนย์การค้าครัง้ ใหญ่ในปี 2558 เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคาร
สานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงโซน Food Destination และพืน้ ที่น่งั พักผ่อนในพืน้ ที่ส่วนกลาง
โครงการที่สร้างขึน้ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนา ชาวกรุ งเทพฯ ที่เดินทางไปพักผ่อนใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ และนักท่องเที่ยวอีกกว่าสองล้านคนที่เดินทางไปเยือนพัทยาในแต่ละปี นอกจากนีย้ งั เป็ นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนที่ตกแต่งไว้
อย่างสวยงามภายใต้แนวคิด “หมู่บา้ นชาวประมง”
ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิงที่รองรับลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ ห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหัตถกรรมพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย
ปรับโฉมใหม่ปี 2561 ภายใต้แนวคิด The New Lifestyle Shopping Center where Nature meets Urban Living ผสานชีวิตคนเมืองให้ใกล้ชิดติดธรรมชาติ
เพิ่ มส่ วนประกอบของธรรมชาติ เพื่ อให้เซ็ นทรัล พระราม 3 กลายเป็ น Center of Life ของลูก ค้า โดยตั้งเป้า ผลัก ดันพระราม 3 สู่ก ารเป็ นริเวอร์แบงค์แห่ ง
กรุงเทพฯ ผสานเสน่ห์ของเจ้าพระยากับไลฟ์ สไตล์นานาชาติบนถนนสายธุรกิจและการค้าระดับโลก โดยปรับผังร้านค้าใหม่ให้เหมาะสม จัดเดสติเนชั่นสาหรับ
ร้านค้ากลุ่มต่างๆ อาทิ จุดศูนย์รวมของร้านอาหารหลากหลายประเภท Family Destination พร้อมพืน้ ที่ Co-working Space
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โครงการศูนย์การค้า
7) เซ็นทรัล บางนา

-

8) เซ็นทรัล พระราม 2

-

9) เซ็นทรัลเวิลด์

-

10) เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

-

11) เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

-

12) เซ็นทรัล พัทยา

-

13) เซ็นทรัล อุดร

-

รายละเอียดโครงการ
เป็ นศูนย์การค้าที่ตงั้ อยู่ทางตะวันออกของกรุ งเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็ นเขตที่อยู่อาศัยและการค้าขายที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โครงการ
ประกอบด้ว ย อาคารศู น ย์ก ารค้า โครงการที่ พัก อาศัย เพื่ อ เช่ า และอาคารส านั ก งานสูง 37 ชั้น นอกจากนั้น ยัง มี โรงภาพยนตร์ สวนน ้า และศู น ย์ร วม
เครื่องเล่นเกมส์ทนั สมัยไว้บริการ
เป็ นศูนย์การค้าที่มีความโดนเด่นในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ บนพืน้ ที่ที่มีการขยายตัวของเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว ร้านค้าภายในประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า
เซ็ นทรัล ท็ อ ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ ต ร้า นแฟชั น ศู น ย์อ าหาร ศูน ย์รวมแห่ งความบันเทิ ง โรงภาพยนตร์ และศู นย์ป ระชุ มที่ สามารถจั ด กิจ กรรมและงานบัน เทิ ง
นอกจากนีย้ งั มีสวนพักผ่อนที่ร่มรื่นสาหรับออกกาลังกายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปรับโฉมใหม่ในปี 2561 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Central to your wOrld” ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของคนยุคใหม่ ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเฉพาะตัว ด้วย
การจั ดโซนต่า ง ๆ หรือ wOrld ประเภทต่ าง ๆ ให้ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ และความต้องการของลูก ค้าได้อย่ างสมบู รณ์แบบ อาทิ World of Luxe, World of
highstreet, World of Sport Culture, World of Inno-Experience, World of Co-Living Culture, World of One’s People และ World of Ultimate Dinning
บริษัทฯ เข้าซือ้ กิจการสยามจัสโก้รัตนาธิเบศร์เมื่อเดือนธันวาคม 2546 พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อปรับโฉมให้เป็ นศูนย์การค้าเพื่อชุมชนที่มีบรรยากาศของความเป็ น
ครอบครัวที่ให้ทั้งความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน ร้านค้าภายในประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ออฟฟิ ศเมท พร้อมทั้งโรง
ภาพยนตร์ และร้านค้าปลีกครบครัน
ไลฟ์ สไตล์ชอ้ ปปิ ้งคอมเพล็กซ์ทางฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ที่คานึงถึงการออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงาน
โครงการประกอบด้วย ศูนย์การค้าขนาด 7 ชัน้ และอาคารสานักงานขนาด 16 ชัน้ และด้วยทาเลศักยภาพแวดล้อมด้วยศูนย์ราชการและสานักงานต่าง ๆ ทาให้
โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี
ปรับโฉมใหม่ในปี 2562 กับแนวคิด “Lifestyle Resort Shopping Center” ในบรรยากาศกลิ่นอายของทะเลและหาดทราย พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์ กับ
แบรนด์ชั้นนาและความบันเทิงรู ปแบบใหม่ และพร้อมด้วยสินค้าและบริการที่ตอบทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ Tourist
Services (Tourist Information Center, Tourist Lounge) Family Destination และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ศูนย์การค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นประตูเชื่อมสู่อินโดจีน ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและประเทศใกล้เคียง ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า แฟชัน นอกจากนีย้ งั ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
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14) เซ็นทรัล ชลบุรี

-

15) เซ็นทรัล ขอนแก่น

-

16) เซ็นทรัล เชียงราย

-

17) เซ็นทรัล พิษณุโลก

-

18) เซ็นทรัล พระราม 9

-

รายละเอียดโครงการ
ปรับโฉมครั้งใหม่ ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มหัศ จรรย์แห่ งสายนา้ ” ซึ่งเป็ นแนวคิด ที่ผสมผสานอยู่ในทุก ๆ การออกแบบ ทั้งดีไซน์ บรรยากาศ และ
ร้านค้าภายในศูนย์ ที่พร้อมเติมพลัง สีสนั เพิ่มความสดชื่นและความสุขให้แก่ลกู ค้า ในทุกวัน อาทิ Food Destination, Teenager Destination, Service
Destination และ Entertainment Destination ภายในศูนย์การค้ายังประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์สปอร์ต พาว
เวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิ ศเมท โรงภาพยนต์ ยูนิโคล และยิมออกกาลังกาย
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ที่ทนั สมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้ านและคานึงถึงการอนุรกั ษ์
พลังงาน ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกชัน้ นา แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยศูนย์ประชุม
ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา หน่วยงานราชการ และการค้าขายของจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปรับโฉมใหม่ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Lanna Art” ผสมผสานความเป็ นล้านนา ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น และเป็ นรวมความครบครันทันสมัย ความ
สะดวกสบาย และใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย โดดเด่นด้วยโซนต่าง ๆ อาทิ Lanna Art Center, Lanna Art of Living และ Lanna Food Art ภายใน
ศูนย์การค้า มีรา้ นค้าชั้นนา อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์สปอร์ต พาวเวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิ ศเมท โรงภาพยนต์ และ
Uniqlo
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ที่มีทาเลที่ตั้งใจกลางศูนย์กลางทางธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่นาจุ ดเด่นของ
วัฒ นธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ และลวดลายผ้าทอที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุ โลกมาผนวกเข้ากับ แนวคิด อั น
ทันสมัย สถาปัตยกรรมของภายนอกตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจจาก ขบวนเรือสินค้าที่จะนาพาธุรกิจมุ่งหน้าสู่ความสาเร็จอย่างยั่ งยืน และมีกลมกลืน
กับธรรมชาติ ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต โรงภาพยนตร์ และ
ร้านค้าปลีกชัน้ นา
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ตัง้ อยู่บนทาเลที่มีศกั ยภาพโดดเด่นที่สดุ แห่งหนึ่งใจกลางย่านธุรกิจของ
กรุงเทพ ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสไตล์ Work&Play ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสันซึ่งเป็ น Flagship Store ที่ยิ่งใหญ่และ
ทันสมัยที่สดุ ในกรุงเทพฯ ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ นอกจากนีโ้ ครงการตัง้ อยู่ในทาเล
อาคารสาหนักงานหลายแห่ง อาทิ อาหารสานักงานพระราม 9 ของบริษัทฯ อาคารยูนิลิเวอร์เฮ้าส์ อาคารเดอะ ไนน์ อาคาร G Tower และโครงการที่พัก
อาศัยเบลล์
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19) เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

- ศูนย์การค้าไลฟ์ ทีส่ ไตล์ทนั สมัยและครบครันแห่งหนึ่งในภาคใต้ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์รีสอร์ท รายล้อมด้วยธรรมชาติ Tropical Architecture
Design บนพืน้ ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์
สปอร์ต และออฟฟิ ศเมท รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ SF สวนสนุก Fun Planet และ Pet Planet นอกจากนี ้ ยังมีสุราษฎ์ธานี
ฮอลล์ 4,000 ตร.ม. และลานจัดกิจกรรมพืน้ ที่กว่า 1,000 ตร.ม. และร้านค้าชัน้ นา

20) เซ็นทรัล ลาปาง

- ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ชอ้ ปปิ ้งเซ็นเตอร์แห่งใหม่ล่าสุดของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาที่เป็ นเอกลักษณ์แปลกตาด้วยแรงบัน ดาล
ใจจากการเจาะฉลุผสมผสานกับรูปแบบกราฟฟิ กประยุกต์
- ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร
อาทิ โรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้ นา

21) เซ็นทรัล อุบล

- ศูนย์กลางไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ้งเซ็นเตอร์ที่ทนั สมัยและครบครันที่สดุ ในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรู ป ทรงเส้น
สายของใบบัวและกลีบดอกบัว สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจนเข้ากันอย่างกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิรน์
- ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศเมท ร้านค้าปลีกชั้นนา แฟชั่น อาหาร
และเครื่องดื่ม รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ระบบดิจิตอล มาตรฐานระดับโลก และสวนสนุก Fun Planet

22) เซ็นทรัล เชียงใหม่

- ศูน ย์การค้า ที่ถื อว่า เป็ น สี สัน ใหม่ และจุด หมายปลายทางของท่อ งเที่ย วและนั กช้อ ปในภาคเหนือ โดดเด่น ด้ว ยสถาปั ตยกรรมการออกแบบสไตล์
“ฟิ วเจอริสติ ค ล้านนา” ผสานกับ ความเป็ น ธรรมชาติ โดยนาเทคโนโลยีในการประหยัด พลังงาน และความเป็ นมิ ตรต่ อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ภายใน
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้า งสรรพสิ นค้าเซ็น ทรัล ร้านค้าแฟชั่ นทัน สมัย ร้านอาหาร “ไลฟ์ สไตล์ ไดน์นิ่ ง แอนด์ แกสโตร บาร์ แลนด์มาร์ค ” ที่รวม
ร้านอาหารไลฟ์ สไตล์และไนท์ไลฟ์ ที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองเชียงใหม่ โดยมีสไตล์การตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom นอกจากนีย้ งั มีโรงภาพยนตร์ IMAX
3 มิติ

2-27

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการศูนย์การค้า

รายละเอียดโครงการ

23) เซ็นทรัล หาดใหญ่

- ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ ้งคอมเพล็กซ์ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบที่
ทันสมัยด้วยแรงบันดาลใจจากรู ปทรงของคริสตัล และการหักเหแสงของปริซึมผสานกับรู ปแบบกราฟฟิ กสุดโมเดิรน์ ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย
ห้างสรรพสินค้าเซ็ นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศเมท ร้านค้าปลีกชั้นนา แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร
และศูนย์รวมแห่งความบันเทิง ทัง้ โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก โรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิติและ 4 มิติ คาราโอเกะ ลานสเก็ตนา้ แข็งเรืองแสง สวน
สนุก Fun Planet พร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจร และห้องประชุมอเนกประสงค์

24) เซ็นทรัล สมุย

- ศูนย์กลางการใช้ชีวิต และเป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับประเทศเพื่อเป็ นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรยากาศการช้อปปิ ้งในสไตล์รี
สอร์ทในรูปแบบ “Reminiscence of Southern Lifestyle” ด้วยธีมการตกแต่งหลัก 4 ธีม คือ 1) ธีมท่าเรือเฉวง ที่เป็ นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบคอน
เทมโพรารีที่แทรกเสน่หข์ องท่าเรือเก่าเข้าไปอย่างลงตัว 2) ธีมกรงนก ที่มีกลิ่นอาย ชิโน-โปรตุกีส 3) ธีมหมู่บา้ นชาวประมง และ 4) ธีมตลาดเก่า ในสไตล์
โคโลเนียล ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศเมท ร้านค้าปลีกชั้น
นา แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร Beach Bazaar รองรับนักท่องเที่ยว และโรงภาพยนตร์ที่ทนั สมัย

25) เซ็นทรัล ศาลายา

- ตั้งอยู่บนท าเลที่มีความหนาแน่นของประชากรที่เป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง มี โครงการบ้านจัดสรรระดับ กลางถึงสูงกว่า 100 โครงการ
โครงการครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝั่ งตะวันตกและปริมณฑล ออกแบบภายใต้แนวคิด “Contemporary Botanical” นาบรรยากาศ Outdoor
เข้าไปไว้ในศูนย์การค้า ประดับด้วยพรรณไม้นานา และยังนาเอกลักษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการออกแบบตกแต่ง
ศูนย์การค้า ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศเมท ร้านค้าปลีกชั้น
นา แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร และศูนย์รวมแห่งความบันเทิง เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนุก โรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย

26) เซ็นทรัล ระยอง

- ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ได้รบั การออกแบบเพื่อเป็ นแลนมาร์คของจังหวัดระยอง ด้วยการนาเอกลักษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีชื่อก้องโลก
อย่างสุนทรภู่มาเป็ นแรงบันดาลใจทาให้บรรยากาศของศูนย์การค้าแห่งนีโ้ ดดเด่น บ่งบอกถึงเรื่องราวของจังหวัดระยองได้เป็ นอย่างดี ภายใต้แนวคิด
หลัก 3 แนวทาง 1) Miracle Island เกาะแก้ว พิสดารแห่งอนาคต ตัว อาคารโดยรอบเป็ น เสมื อนเกาะ 2) ผลไม้ Façade ประยุก ต์เส้นสายการสาน
“ตระกร้าผลไม้” ให้เป็ นงานสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย สื่อถึงเอกลักษณ์ของระยอง 3) บทกวี โดยสอดแทรกลายกราฟฟิ กตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี
นางเงือก นางยักษ์ สินสมุท ร สุด สาคร ฯลฯ ภานในศูน ย์การค้า ภายในศู นย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสิน ค้าโรบิ นสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บี ทูเอส
เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศเมท โงภาพยนต์ และ Fun Planet สาหรับเด็ก ๆ และครอบครัว
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27) เซ็นทรัล ภูเก็ต
-

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั

- ศูนย์ก ารค้าได้รับการออกแบบใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด เกตเวย์ที่ แท้จริงของภูเก็ต (The Real Ultimate Gateway of Phuket) โดยมีแผนปรับปรุ ง
ศูนย์การค้าทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว แผนการขยายพืน้ ที่ขายบริเวณลานลม ปรับผังพืน้ ที่รา้ นค้า จัดหาประเภทผู้เช่า
ใหม่ เพิ่มร้านค้าแฟชั่น และร้านอาหารประเภท Lifestyle เป็ นต้น ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต
ออฟฟิ ศเมท แฟมมิลี่มาร์ท โลก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สถาบันการเงิน ศูนย์บริการความงาม ร้านค้าแฟชั่น และ สินค้าประเภท IT เป็ นต้น

-

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

- ศูนย์การค้าส่วนต่อขยายจากเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เป็ นศูนย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping Mall ภายในโครงการประกอบด้วย ร้านค้าจาหน่าย
แบรนด์ชนั้ นาระดับโลก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สปา โรงภาพยนต์ รววมถึงแหล่งบันเทิงที่มอบประสบการ์พิเศษ เช่น ย่านตลาดนา้ และของดี
จากทั่วทุกภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The Mystic of Three Worlds)

28) เซ็นทรัล เวสต์เกต

- ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และตั้งอยู่บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อทุกเส้นทาง ทัง้ วงแหว นสาย
ตะวัน ตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ -บางซื่อ) รวมถึงเส้นทางในอนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ที่
เชื่อมต่อท่าเรือทวาย ทะเลอันดามัน รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
- ออกแบบภายใต้แนวคิด “Beyond Imagination Larger Than Life” มีทั้งศูนย์การค้า ไลฟ์ สไตล์คอมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ Attraction
ภายใต้แนวคิด “ชีวิตใหญ่มาก (Have a Big Life)”
- ศูน ย์ก ารค้า ประกอบด้ว ยแบรนด์ชั้น น าทั้งไทยและต่ างประเทศกว่า 500 ร้านค้า Dining Destination แห่งใหม่ ที่ รวมร้านอาหาร คอนเซ็ ปต์ใหม่ ที่
ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ และมี Entertainment Complex โรงภาพยนตร์ที่ทนั สมัย และฟิ ตเนส Virgin

29) เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

- ศูนย์การค้าตั้งอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนฯ เอกมัย -รามอินทรา) เป็ นศูนย์การค้าแบบ Outdoor แห่ง
แรกที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ได้ครบครัน สร้าง Lifestyle Format ที่มีบาร์ ร้านหนังสือ คาเฟ่ คลับ และแกลเลอรี่ลา้ สมัยรองรับผูค้ นทุกเพศทุกวัย ผสาน
แนวคิด “The New Nature Experience of Bangkok” โดยเป็ นศูนย์การค้าครบวงจรแบบ Outdoor ที่ผสมผสานธรรมชาติและความทันสมัยได้อย่างลง
ตัว ซึ่งบางโซนเปิ ดให้บริการตัง้ แต่ 7 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน ภายในประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล PowerBuy B2S SuperSports Central Food
Hall สถาบันการเงิน ศูนย์บริการความงาม ร้านค้าแฟชั่น สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีม้ ี Jogging Track สาหรับให้คนในย่าน
นัน้ ได้มาออกกาลัง คล้ายกับเป็ น “สวนสาธารณะ” บริการจอดจักรยาน Wellness Center และฟิ ตเนส Virgin
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30) เซ็นทรัล นครศรี

-

31) เซ็นทรัล โคราช

-

32) เซ็นทรัล มหาชัย

-

33) เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้

-

รายละเอียดโครงการ
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ชอ้ ปปิ ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช บนทาเลทีเ่ ป็ น “โลจิสติกส์ ฮับ” ของภาคใต้
รับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แสงเงา”
Shadow Play นาลวดลายหนังตะลุงซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางใต้มาเป็ นจุดเด่น ภายใน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ
ร้านค้าชัน้ นาทัง้ ไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับกาลังซือ้ ในจังหวัดที่มีประชากรสูงที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ของภาคใต้ และมี Hangout Destination ที่รวม
ร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่
ด้วยแนวคิด “มหานครแห่งอีสาน” โครงการนีป้ ระกอบด้วย ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์ สไตล์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ เป็ นการผนึก
กาลังครัง้ แรกของกลุ่มเซ็นทรัลในภาคอีสานกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปซูปอร์สโตร์ โคเวิรค์ กิง้ สเปซโดยบีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ตพร้อมสปอร์ตซีมู
เลเตอร์ และพืน้ ที่จัดการแข่งขันกีฬาอินดอร์ ร่วมด้วย พาวเวอร์บาย ออฟฟิ ศเมท ร้านค้าแบรนด์แฟชั่น และอาหารชัน้ นากว่า 500 ร้านค้า พร้อมกับ
สร้างแลนด์มาร์คแห่ งใหม่ให้โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซ่ นั ออฟ ไลฟ์ ” เพิ่มสีสัน 5 ฤดูกาลให้ภาคอีสาน เสริมด้ว ยอินเตอร์ แอคทีฟ ฟี เจอร์ ที่มอบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ นอกจากนีย้ ังมี “โคราช ริเวอร์ วอล์ค ” สวนสาธารณะ และไลฟ์ สไตล์เดสติเนชั่นแห่งใหม่ แหล่งพักผ่ อนและศูนย์กลาง
กิจกรรม ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ยุคใหม่
ด้วยแนวคิด “มหาไลฟ์ สไตล์” มีสิ นค้าแบรนด์ดังรวมกว่า 300 ร้าน อาทิ ห้างสรรพสิน ค้าโรบินสัน ที่มาในคอนเซ็ปต์ ‘Hello Beauty’ พร้อมด้ว ย
“Dining Destination” ร้านอาหารหลากหลายมากที่สุดรวมถึง “EATALAY” ตลาดซีฟู้ด และ “ศูนย์รวมบริการทางการเงินและบริการภาครัฐ ” รวม
สถาบันการเงินชั้นนาและ Government Center สาหรับบริการประชาชนแบบครบวงจร เน้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่มด้วยความ
เป็ น “The Best Highway Destination” จุดแวะพักที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สดุ กับความสะดวกครบวงจรและ “ห้องนา้ สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์
หมู่บา้ นชาวประมงและโซน “ตลาดสามสมุทร” ศูนย์รวมของดีมหาชัยและของฝากจากทั่วประเทศ
โครงการต่างประเทศแห่ งแรกของบริษัท ฯ ตั้งอยู่ในโครงการ i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร์ ในเขตตะวันตกของรัฐ สลังงอร์
ประเทศมาเลเซีย ที่ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบ ที่ประกอบด้วย
ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน โรงแรม อาคารที่พกั อาศัย พืน้ ที่คา้ ปลีก รวมถึงสวนนา้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ร่วมมือ
กับพาร์ทเนอร์สาคัญทางธุรกิจสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับศูนย์การค้า อาทิ Sogo (ห้างสรรพสินค้า) Village Grocer (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) และ TGV
ที่มาพร้อมกับโรงภาพยนตร์ IMAX (โรงภาพยนตร์)
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- ศูนย์การค้ารู ปแบบ International Luxury Outlet แห่งแรกในประเทศไทย และเป็ นจุดหมายใหม่แห่งการช้อปปิ ้งระดับเวิลด์คลาสที่ตอบสนองทุก
ไลฟ์ สไตล์หลากหลาย และเป็ น A Must Visit Shopping Destination to Complete your Trip จุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องแวะช้อปทุกครัง้ ก่อนเข้า
เมืองหรือก่อนเดินทางกลับเข้าสนามบิน จุดเด่นโครงการ คือสินค้าคุณภาพราคาพิเศษมาพร้อมส่วนลด 35-70% ทุกวันตลอดปี ของแบรนด์ชนั้ นา
จากทั่วโลกกว่า 235 ร้านค้า พร้อมทัง้ Customer Centric Services & Facilities เทียบเท่ากับศูนย์การค้า เน้นการให้บริการที่ม่งุ เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก อาทิ ร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยว playground และซูเปอร์มาร์เก็ต
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โครงการในอนาคต
1. ศูนย์การค้าในประเทศ
เซ็นทรัล อยุธยา - The Prosperity of the Capital
ที่ตั้ง: อยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา (อย.2053) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอ ยุธยา (ใกล้ศูน ย์ราชการจังหวัด ) ถือ เป็ น ประตูสู่ทางเหนือ สา หรับผู้เดิน ทางจากกรุ งเทพฯ และปริมณฑล สู่
จังหวัดในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ ด้วยจา นวนรถที่วิ่งบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 กว่า 100,000 คัน/วัน
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 47 ไร่ และศูนย์การค้ามีพืน้ ที่ GFA 68,000 ตร.ม.
ศักยภาพของโครงการ: เมืองอยุธยาถือเป็ นทา เลยุทธศาสตร์ เป็ น ‘Hub ของภาคกลางตอนบน’ ครอบคลุมจังหวัดอ่างทอง
สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ประชากรเกือบ 2,500,000 คน และยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรมสา คัญที่ต่อขยายจากกรุงเทพฯ อีก
ทั้งยังได้รับเลือก ให้เป็ นเมื องมรดกโลกโดยยูเนสโก เปรียบเสมือนย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองและสร้างชีวิตชีวาให้อยุ ธยา
กลับ มาเรืองรองอี กครัง้ โดยการนา Kyoto Model มาเป็ น ต้น แบบเพื่ อผลักดัน อยุธยาเป็ นอี กหนึ่ง Top Destination เมื อ ง
ท่องเที่ยวของโลก ซึ่งปั จจุบันมีนักท่องเที่ยวกว่า 8.2 ล้านคนต่อปี โครงการมิกซ์ยูสนีป้ ระกอบด้วย ศูนย์การค้าศูนย์ประชุม
Tourist Attraction พืน้ ที่สาธารณะสา หรับทุกคนในชุมชน โครงการที่พกั อาศัย และโรงแรม
ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ในปี 2564
มูลค่าลงทุน: ประมาณ 6,200 ล้านบาท
เซ็นทรัล ศรีราชา - Living Green in Smart City of EEC Center
ที่ต้ัง: อยู่บน ถ.สุขุม วิท เป็ นพื ้นที่ที่มี กา ลังซือ้ หนาแน่น ที่สุดในศรีราชา บริเวณโดยรอบมีห มู่บา้ นจัดสรร คอนโดเกรด A+
โรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาลระดับนานาชาติ รวมกว่า 1,300 โครงการ
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 27 ไร่ และศูนย์การค้ามีพืน้ ที่ GFA 71,000 ตร.ม.
ศักยภาพของโครงการ: โครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันที่สดุ แห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา ที่จะเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและไลฟ์
สไตล์แ บบ Urbanization และส่ ง เสริ ม การเป็ น MICE HUB ของ EEC ในอนาคต โครงการมิ ก ซ์ยู ส นี ้ป ระกอบไปด้ว ย
ศู น ย์ก ารค้า แบบ Semi-Outdoor Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street ศู น ย์ก ารประชุ ม มาตรฐานระดั บ
สากล โรงแรม เซอร์วิสอพาร์เมนท์ อาคารสา นักงาน และศูนย์การเรียนรูส้ า หรับเด็ก
ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ในปี 2564
มูลค่าลงทุน: ประมาณ 4,200 ล้านบาท
เซ็นทรัล จันทบุรี - The Shining Gem of EEC Plus 2
ที่ตั้ง: อยู่บน ถ.ตรีรัต ที่เชื่อมต่อกับ ถ.สุขุมวิท ขนาบข้างด้วยถนนเลียบคลองภักดีรา ไพ อยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็ น CBD ของ
จ.จันทบุรี รายล้อมด้วยแหล่งที่พักอาศัย โรงเรียน และโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็ นพืน้ ที่ที่มีกา ลังซือ้ หนาแน่นของ อ.เมือง
จันทบุรี
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 46 ไร่ และศูนย์การค้ามีพืน้ ที่ GFA 64,000 ตร.ม.
ศักยภาพของโครงการ: เป็ นการลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ครัง้ แรกของ จ.จันทบุรี ด้วยศักยภาพและความพร้อม
ของจังหวัดในฐานะมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก ศูนย์กลางเพชรพลอย และศูนย์กลางการซือ้ -ขายอัญมณีที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่กา ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
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ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะเปิ ดดา เนินการได้ในปี 2565
มูลค่าลงทุน: ประมาณ 3,500 ล้านบาท
2. ศูนย์การค้าในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยั่งยื น โดยมุ่งความสนใจไปยัง ประเทศในภู มิ ภาคเอเชียที่มี ศักยภาพและอัตราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จสูง เช่น ประเทศ
มาเลเซี ย และประเทศเวียดนาม เพื่ อเป็ น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุ น อย่ างไรก็ดี บริษั ท ฯ ได้ตระหนักถึ งความ
แตกต่างของภาวะตลาดสภาวะการแข่งขันและความเสี่ยงของการทาธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้งคณะทางานพิเศษเพื่ อ
ศึกษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมื อง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ สนใจ เพื่อคัดกรองตลาดที่มีทั้งศักยภาพโอกาส
ทางธุรกิจ และความเหมาะสมต่อ ธุรกิจของบริษั ทฯ โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ ในแผนได้ถูกนามาประเมิน ความเป็ นไปได้อย่า ง
รอบคอบเพื่อ การตัดสินใจลงทุนอย่างมีป ระสิทธิ ผลสูงสุ ด เป็ นไปอย่างระมัดระวัง และตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการลงทุนทั้งการปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้วและการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ในพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็ นการลงทุนเองหรือการร่วมทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีป ระสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในประเทศนั้น ๆ ได้อย่ างดี
ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้รบั การสนับสนุนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล
ในต่างประเทศมาช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
3. โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย
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ปัจจัยความเสี่ยง

3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตะหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้
มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ โดยได้ศึกษาและนากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ของบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ม่งุ พัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และผลักดันให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทางานในองค์กร บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยคานึงทั้ง
ปั จจัยภายในและภายนอกพิจ ารณาโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ย ง และผลกระทบของความเสี่ยงที่มี ต่อ การดาเนิน ธุรกิ จทั้ง
ทางตรงและทางอ้อ ม เพื่ อประเมิ น ความเสี่ยงและระบุ ความเสี่ ยงที่สาคัญของบริษั ท ฯ แล้ว กาหนดกลยุท ธ์การจัดการที่
เหมาะสมเพื่อกากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยง
สาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจมี ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวขึน้ เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังการิมทรัพย์ระดับแนวหน้าในภูมิภาคด้วยแผนกลยุทธ์ขบั เคลื่อนธุรกิจ
ให้เติ บโตอย่างมั่นคงและยั่งยื นนั้น หนึ่งในกลยุท ธ์ที่สาคัญ คือ การพัฒ นาโครงการอสัง หาริมทรัพย์หลากหลายประเภท
(Asset Class) ทั้งในประเทศและต่ างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรู ปแบบการลงทุนเอง การ
ร่วมทุน ตลอดจนการเข้าซือ้ กิจการที่มีศกั ยภาพ โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
3.1.1

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวจากภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มเติบโตแบบชะลอตัวโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทัง้ การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ไม่ได้เป็ น ปั จจัยบวกต่อเศรษฐกิจ
ชัดเจน บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับปั จจัยแวดล้อม โดยเปิ ดศูนย์การค้าใหม่ 1 แห่ง คื อ
เซ็นทรัลวิลเลจ ในเดือนสิงหาคม 2562 นอกจากนีย้ งั ดา เนินการปรับปรุงและขยายพืน้ ที่ศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่
เซ็ นทรัล เชียงราย และเซ็ นทรัล ชลบุ รี และดาเนิ น การปรับ ปรุ งศูน ย์การค้าบางส่ วนเพื่ อรองรับ การต่อ เชื่อมกั บ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยการดา เนินการทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปั จจุบนั รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว
นอกจากนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ช่า
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถดาเนิน ธุรกิจได้ในสภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสัมพันธ์จะ
ทาหน้าที่ดูแลและติดตามผลดาเนินงานของร้านค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อวางแผนงานร่วมกัน ให้คาปรึกษาและให้
การสนับสนุนการดาเนินงานของร้านค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมและสัมมนาเพื่อให้มมุ มองและแนวคิดใหม่
ๆ ในการดาเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต และบัตร The 1
เป็ นต้น รวมทัง้ รับฟั งปั ญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุงการสนับสนุนและให้บริการแก่รา้ นค้าต่อไป
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3.1.2

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อ การค้า ปลี ก ยั ง คงมี ภ าวะการแข่ ง ขั น ที่ รุน แรงจากอุ ป ทานที่ เ พิ่ ม ขึ น้ โดย
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายรายดาเนินการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในพืน้ ที่ที่มีศักยภาพทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวหรือเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ ในขณะที่พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนไป ที่เลือกซือ้ สินค้าและใช้บรกิารในช่องทางที่หลากหลาย ที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์มาก
ขึน้ เช่น การซือ้ สินค้าและสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ อีวอลเลท เป็ นต้น
ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืนให้เป็ นศูนย์กลางการ
ใช้ชี วิต (Center of Life) ที่ มีรูปแบบเเละพื ้น ที่ การใช้ง านของศู น ย์การค้า การวางองค์ป ระกอบของร้า นค้าและ
บริการที่เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มควบคู่กับ
การจัดกิ จกรรมที่ ตอบโจทย์ความต้อ งการของลูกค้า ที่ มี ความสนใจในลักษณะเดี ยวกั น รวมทั้งการใช้ Digital
Platform และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความทันสมัยและ
สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ม่งุ พัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่เพื่อสร้างความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒ นาศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่ง
เป็ น ศู น ย์ก ารค้า รู ป แบบเปิ ดในลักษณะของลั กชู รีเ อาท์เล็ ต แห่ ง แรกของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ง การพั ฒ นาและเปิ ด
ให้บริการลักชูรีโซนแห่งแรกของบริษัทฯ ในเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เพื่อรองรับทัง้ ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เป็ นลูกค้ากลุ่มสาคัญและมีบทบาทเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

3.1.3

ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ
ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูงโดยมีปัจจัยสาคัญต่อผลการดาเนินงาน คือ การสรรหา
ที่ดินการวางแผนและออกแบบโครงการ และการหาร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าและลูกค้าโครงการที่พักอาศัย การ
สรรหาที่ดินในปั จจุบันมีการแข่งขันสูงจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่มโดยเฉพาะในทาเลที่มี
ศักยภาพ บริษัทฯ จะคัดเลือกทาเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและดาเนินการซือ้ ที่ดินไว้ล่วงหน้ า รวมทั้ง
จัดหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่ อให้บรษิ ทฯ สามารถซือ้ ที่ดินในราคาที่เหมาะสมและสามารถรองรับการขยายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า สานักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัยในอนาคตได้อีกด้วย
ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริษั ท ฯ จะสารวจตลาดวิ เคราะห์คู่แ ข่ง และศึ กษาความเป็ นไปได้ข อง
โครงการลงทุนอย่างถี่ถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงข้อมูลการตลาดอื่น ๆ ที่
สาคัญ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และกลยุทธ์ที่จะชนะคู่แข่ง (WinningStrategy)
ของโครงการน ามาวิ เคราะห์ค วามเป็ น ไปได้แ ละความคุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น ก่ อ นน าเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับจัดการและระดับบริหารพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงนาข้อมูลมาออกแบบและพัฒนาโครงการ
ต่อไป

3-2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าให้ทนั สมั ยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ 1) การขยายฐานร้านค้าผูเ้ ช่ารายใหม่และให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้
เช่าในปั จจุบัน 2) เมื่อศูนย์การค้าเปิ ดให้บริการ บริษัทฯ จะติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง
เช่น จานวนลูกค้าที่มาใช้บ ริการ อัตราการให้เช่าพืน้ ที่ อัตราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
เพื่ อ ติ ดตามประเมิ น ผลของการพั ฒ นาศู น ย์ก ารค้า ใหม่ ห ากศู น ย์การค้า ใดมี ผลการด าเนิ น งานไม่ บ รรลุต าม
เป้ าหมาย ที มบริห ารทรัพย์สิน ทีม ขาย และที มการตลาด จะดาเนิน การวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป
สาหรับความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการทีพ่กั อาศัย จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่พกั อาศัยที่เกิดภาวะอุปทาน
ล้น ตลาดในบางพื ้น ที่ การระมัดระวัง การใช้จ่า ยของผู้บ ริโ ภค และการเข้ม งวดในการปล่ อ ยสิ น ค้า ของสถาบั น
การเงิน ทาให้สถานการณ์ของตลาดที่พักอาศัยอยู่ในภาวะชะลอตัว ในการลงทุนโครงการที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้
ให้ความสาคัญกับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่างรอบคอบตัง้ แต่การสารวจตลาด วิจัยลูกค้าและคู่แข่ง การ
ออกแบบโครงการการบริหารการก่อสร้าง การขาย การบริการหลังการขายและติดตามตัวชีว้ ัดหลัก ได้แก่ ยอดจอง
ซือ้ ประวัติการชาระเงินของลูกค้า การอนุมัติสินเชื่อของลูกค้า และจานวน Waiting List ที่สนใจโครงการเป็ นต้น
โดยโครงการที่ เปิ ดขายในเดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่
(โครงการเชียงใหม่แห่งที่ 3) โดยได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้า
3.1.4

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและกระจาย
ความเสี่ยงในเชิ งภู มิศาสตร์ โดยศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ มาเลเซี ย
และเวียดนาม เป็ นต้น โดยได้ศึกษาวิจัยในแง่มมุ ต่าง ๆ รอบด้าน เช่น ลูกค้า คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการใช้องค์ความรู แ้ ละข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากบริษัทในกลุ่ม
เซ็ น ทรัลเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ค วามเป็ น ไปได้แ ละผลตอบแทนจากการลงทุ น และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาก่ อ นตัด สิ น ใจลงทุ น โดยบริ ษั ท ฯ ใช้แ นวทางการหาพั น ธมิ ตรที่ มี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้น ๆ มาร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กัน
และกัน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิ ดให้บริการศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย คือ โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในเดือน
มีนาคม โดยเป็ นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มไอ-เบอร์ฮาด ซึ่งเป็ นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ชื่อเสี ยงและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ข องมาเลเซี ยในสัดส่ วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลา ดับ เพื่ อลงทุ น
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าในโครงการไอ-ซิตี้ อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ น
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมที่มีทั้งสานักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย
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เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศเป็ นการดาเนินธุรกิ จในขอบเขตใหม่ บริษัทฯ จึงดาเนินการอย่างระมัดระวัง มี
การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อกาหนดหน่วยงานที่ดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนรองรับความเสี่ยงและแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
3.2.1

ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการทาธุรกิจรู ปแบบใหม่
โดยปั จจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุ นแรง ส่งผลต่อการดา เนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับ
บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเติบโตเพิ่มจากการทา ธุรกิจรูปแบบหรือประเภทใหม่ ซึ่งการปรับตัวของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการประสบความสาเร็จของโครงการและชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ทบทวนและพัฒนา
หลักสูตร Functional Course ของฝ่ ายงานต่าง ๆ ให้รองรับ และจัดให้มีการแบ่ งปั นความรู ด้ า้ น Digital ระหว่าง
พนักงาน 2) ด้านการปรับรู ปแบบและวิธีการท า งาน ได้นา หลักการ Agile และ OKRs มาพัฒ นาใช้ในหลาย ๆ
ส่ ว นของการท า งาน 3) ด้า นการปรับ เปลี่ ย นสู่ Digital HR ได้น า เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ด้า น Digital มา
ประยุกต์ใช้กับงานด้าน HR ทัง้ การรับสมัครงาน การพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ เป็ นต้น

3.2.2

ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ โดยบริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีจานวนที่เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ และมีความสุขพร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่
ดีให้กับบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบันมีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานคุณภาพ ทาให้บริษั ทฯ พิจารณาเรื่องการสรรหาและ
การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็ นความเสี่ยงที่สาคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่
• การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากช่องทางต่าง ๆ ทัง้ จากภายในบริษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การโอนย้าย
ไปปฏิบตั ิงานในสาขาภูมิลาเนาเดิม และการปรับเลื่อนตาแหน่ง เป็ นต้นและจากภายนอกบริษัทฯ เช่น Social
Media, Website, มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็ นต้น
• การกาหนดตาแหน่งงานสาคัญ (Key Position) ของฝ่ ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อ มสาหรับผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Successor) ซึ่งจะทาให้ฝ่ายงานนั้นสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อตาแหน่งงานสาคัญ
เกิดว่างขึน้ ไม่ว่าจะจากการเกษียณอายุหรือจากการลาออกของพนักงานในตาแหน่งนัน้
• การพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีวิธีการพัฒนาความสามารถอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒ นารายบุคคล(Individual Development Plan)
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประสานพลัง (Synergy) กับ กลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒ นาบุคลากรมากขึ น้ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกัน การแบ่งปั นความรูแ้ ละประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครืออย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นต้น
• มาตรการเพื่อรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง
พนักงานกั บ บริ ษั ท ฯ เช่ น กิ จ กรรม On Boarding สาหรับ พนัก งานเข้าใหม่ กิ จ กรรมNew Year Greeting
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กิจกรรม Communication Day กิจ กรรม CPN อาสา กิ จกรรม Family Day และกิ จกรรม Sport Day รวมถึ ง
ในทุกปี จะมีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (Power of Voice) เพื่อนาผลการสารวจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการทางานให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งการเสริมสร้าง
ความผูกผันและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็ นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
3.3 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร(Cyber Security Risk)
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได้ มีความโปร่งใส และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่
3.3.1

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม โดยน าระบบการบริ ห ารด้านความปลอดภั ยและสิ่ ง แวดล้อ มเป็ น แนวปฏิ บัติใ ห้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเคร่ง ครัดต่อ การปฏิ บัติตามนโยบายและกฎหมายในปั จ จุบัน รวมถึง เตรียมความพร้อ ม
สาหรับ กฎหมายที่ จะน ามาบังคับ ใช้ในอนาคต และได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดาเนิ น การสอบทานและให้
คาแนะนาเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.3.2

ความเสี่ ย งด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Personal Data Protection Act PDPA)
ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563
โดยการดา เนินงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น
ลูกค้า ร้านค้า คู่คา้ พนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทา งานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ การได้มา การจัดเก็บ การนา ไปใช้ การโอนย้าย และการทา ลายข้อมูล เป็ นต้น เพื่อกาหนดมาตรการ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับวิธีปฏิบตั ิงาน การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงนโยบายเอกสาร
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวก่อนวันมีผลบังคับใช้

3.3.3

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมกาหนดนโยบาย
การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์รัป ชั น (Anti-Corruption Policy) ที่ ชัด เจนและเคร่ง ครัดในการปฏิ บั ติต ามนโยบาย
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรองเป็ นบริษัทที่มีการกาหนดนโยบายแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด รวมถึงมีการจัดทาและสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code
of Conduct) ให้กับผูข้ ายและผูร้ บั จ้างช่วงเพื่อเน้นยา้ ถึงจุดยืนของบริษัทฯ
ด้านการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมและติดตาม
กระบวนการทางานที่สาคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีม งานฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ประเมินความเสี่ยง
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และสุ่ม ตรวจสอบ เพื่ อ สอบยั น ความถู กต้อ งของการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใสและป้ อ งปรามการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมทั้งเปิ ดช่องทางการสื่อสารให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและ
ข้อ เสนอแนะหรื อ ร้อ งเรี ยนเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต (Whistleblower) ได้โดยตรงกั บ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาและสอบสวนเรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์ ต าม
กระบวนการที่ เป็ น ระบบโปร่ง ใสและตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้เกิ ดความเชื่อ มั่น และความไว้วางใจในกระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ จากธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจที่พกั อาศัย และธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้าง
โอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.4.1

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
บริษั ท ฯ มี การดาเนิ น นโยบายทางการเงิน อย่ างระมั ดระวังในการใช้เงิน ทุ น โดยมี การวิเคราะห์การลงทุ น โดย
ละเอียดรอบด้านในทุก ๆ โครงการ เพื่อคัดเลือกและน าเสนอโครงการที่ มีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากลั่น กรอง
จากคณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการ ในขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างเงินทุนที่พยายามคงอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนในระดับที่ยอมรับได้ คือ
ไม่ เกิ น 1 เท่ า ร่ว มกั บ ใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในการระดมทุ น ที่ เหมาะสม เช่ น การช้ ท รัสต์เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate Investment Trust) เป็ นต้น มาเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกสาหรับบริษัทฯ
เมื่อ เปิ ดโครงการแล้ว บริษั ทฯ มีการประเมิ นผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่ างสม่าเสมอเพื่ อปรับ กลยุท ธ์ให้
เหมาะสมที่จ ะทาให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้ าหมายซึ่งจะเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงทางด้า นการเงิน และ
ยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

3.4.2

ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชาระหนี้ของผู้เช่าพืน้ ที่ (Credit Risk)
บริษัทฯ กาหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูเ้ ช่าพืน้ ที่ ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจา
ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าไว้ล่วงหน้า 2) การระงับสัญญาเช่าสาหรับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ที่คา้ งชาระค่าเช่าเป็ นเวลานาน พร้อมทัง้
เร่งประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกันกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ 3) นโยบายการติดตามหนีส้ ินอย่างใกล้ชิดทาให้
สามารถเก็บหนีส้ ่วนใหญ่ตามกาหนดชาระ ทัง้ นีห้ ากมีการผิดนัดชาระหนีเ้ กิดขึน้ จะมีการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปั ญหาการผิดนัดชาระหนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาซือ้ สินค้าและใช้บริการใน
ศูน ย์การค้ากลุ่ม ร้า นค้าผู้เช่า พืน้ ที่ กลุ่มชุ มชนรอบศู นย์การค้า ซึ่งผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่า งมี ความคาดหวังอย่ างสูงต่ อ
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ประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่จะได้รบั จากการดาเนินงานของบริษั ทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและใส่ใจต่ อการบริห าร
ความปลอดภัยจากภัยอันตรายที่สาคัญ ได้แก่
3.5.1

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทาให้
ในหลายพืน้ ที่ของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน นา้ ท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้น ซึ่งหลายครัง้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลกู ค้า
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิ บัติท างธรรมชาติในทุกศูน ย์การค้าเพราะแต่ละพืน้ ที่จ ะ
เผชิญความเสี่ ยงที่แตกต่ างกัน เช่น ภาคเหนือจะมี ความเสี่ยงเรื่อ งพายุฤดูรอ้ น ลูกเห็ บ และแผ่นดิ นไหว ขณะที่
ภาคใต้จะมีความเสี่ยงนา้ ท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็ นต้น พร้อมทัง้ ได้กาหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อบรรเทา
ความเสี่ยงนี ้ ได้แก่ การกาหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสม่าเสมอ การเตรียมความ
พร้อมและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เช่น ขุดลอกทางระบายนา้ และเพิ่มจานวนเครื่อง
ปั๊ มนา้ ในศูนย์การค้าที่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงจากนา้ ท่วม การเตรียมหาแหล่งนา้ สารองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิด
ภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารมาประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวพร้อมให้คาแนะนา
เพื่ อรับ มื อกั บเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทั้งมีการสื่ อสาร อบรมฝึ กซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิ กฤต
(Crisis Management) อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้
นอกจากนีย้ งั มีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident Case) ด้านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและผลของการ
แก้ไขสถานการณ์เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหามาตรการรองรับรวมทัง้ พัฒนาการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดย
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและสั่งการอย่างเป็ นระบบ

3.5.2

ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ
ปั จจุบนั เหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภัยจากการก่อการร้ายนัน้ เป็ นประเด็นความเสี่ยงในระดับสากลที่นานา
ประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนั้นจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดในโลก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงนี ้
และมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงดังนี ้
1) การประสานงานและติดตามข่าวสารต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วสาหรับ การประเมินสถานการณ์และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้
Color-Code Condition ซึ่ ง ปรับ เปลี่ ยนตามระดับ ความรุ น แรงของสถานการณ์ ใ นขณะนั้น เพื่ อ ให้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อ มและจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามแนว
ปฏิบตั ิที่ได้วางไว้
2) การฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรูค้ วามสามารถในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมกับการฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่าเสมอ
3) การติดตัง้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ทนั สมัยและมีจานวนที่เพียงพอ เช่น เครื่องตรวจจับ
โลหะแบบเดินผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และกล้อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผูท้ ี่จะก่อ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

เหตุความไม่สงบ รวมทั้งสามารถใช้รบั รูเ้ หตุการณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเหตุการณ์
เกิดขึน้
3.5.3

ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงักจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของธุ รกิ จ (Business Continuity Management: BCM)
บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับที่จะทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการนีจ้ ะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีการจัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดาเนินการซ้อม
แผนและนามาปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สิทธิการเช่า โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนรวม 126,881 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
104,503
1,596
20,782
126,881

ประเภทของทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
รวม

นอกจากนี ้ บริษั ทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้สาหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในรู ปแบบคอนโดมิเนียม คือ โครงการอสังหาริมทรัพ ย์
ระหว่างการพัฒนาของโครงการที่อยู่อาศัย โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 8,361ล้านบาท
ลักษณะกรรมสิทธิ์ และภาระผูกพันของทรัพย์สินแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. โครงการที่เปิ ดดาเนินการแล้ว
1.1 โครงการศูนย์การค้า
ลาดับที่
1

โครงการ
เซ็นทรัล ลาดพร้าว

▪

ภาระผูกพัน
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่าสาหรับการเช่าช่วง
ทรัพย์สินรายปี และค่าเช่าครุภัณฑ์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ได้จ่ายชาระค่าเช่าล่วงหน้า ให้กับ บจ. ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
(ส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ อาคาร: กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

▪

บมจ. เซ็น ทรัล พัฒ นา ให้เช่ า/เช่า ช่ วงทรัพ ย์สิ น บางส่ วนของโครงการเซ็ น ทรัลพลาซา ปิ่ น เกล้า กั บ กองทุ น
CPNREIT เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในปี 2558 ทั้งสองฝ่ ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ ดินสัญ ญาหลัก ออกไปอีก เป็ นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือ น
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: + 66 (0) 2793 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341

2

เซ็นทรัล รามอินทรา
109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: + 66 (0) 2790 3000
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513

3

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า

▪

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: + 66 (0) 2877 5000
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486

4

เซ็นทรัล มารีนา
78/54 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3888
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ต่อ 1225-6

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายชาระค่าเช่าช่วงที่ดินเป็ นรายเดือน โดยชาระล่วงหน้าเป็ นรายงวด ให้กับ
บจ. เซ็นทรัลพัทยา
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
5

โครงการ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
(ส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ อาคาร: กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

ภาระผูกพัน
▪

บมจ. เซ็ นทรัลพัฒ นา ให้เช่า/เช่ าช่วง ทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็น ทรัล เชี ยงใหม่ แอร์พอร์ต กั บ
กองทุน CPNREIT เป็ นระยะเวลา 30 ปื สิน้ สุดวันที่ 22 เม.ย. 2587

▪

บจ. เซ็ นทรัล พัฒ นา พระราม 3 ได้ท าสัญ ญาให้เช่า ที่ดิ น อาคาร และพื ้น ที่ภ ายในอาคารบางส่ว น แก่
กองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ CPNREIT เป็ น ระยะเวลา 30 ปี สิ ้น สุด วัน ที่ 15 สิ งหาคม 2578 (โดยทาง
CPNREIT มีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30 ปี )

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

เซ็นทรัล พระราม 2
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
(ส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ อาคาร: กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)

▪

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีหน้าที่ต้องจ่ายชาระค่าเช่าที่ดินให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกเป็ นรายเดือน
ไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ทาสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
ต่ออีก 30 ปี สิน้ สุดปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน)
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ทาสัญญาแบ่งให้เช่าช่วงที่ดิน 3 ฉบับ รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 ตารางวา
และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทุน CPNREIT เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิน้ สุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2568

2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: + 66 (0) 5399 9199
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3

6

เซ็นทรัล พระราม 3
ที่ดิน : กรรมสิทธิ์
(ส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: + 66 (0) 2649 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2673 6009

7

เซ็นทรัล บางนา
587, 589 ถ.เทพรัต น แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา
กทม 10260
โทรศัพท์: +66 (0) 2763 6000 โทรสาร: +66 (0) 2399
5777

8

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

▪
▪
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
9

โครงการ
เซ็นทรัลเวิลด์
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดาริห์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: + 66 (0) 2640 7000
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767

10

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
68/100, 68/919 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: + 66 (0) 2103 5777
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092

11

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
99, 99/9 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: + 66 (0) 2101 0000
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343

12

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
▪
▪
▪

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายชาระค่าเช่าที่ดินต่อสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็ น
รายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทาสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะได้รับค่าเช่าเป็ น
รายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2583
บมจ.เซ็ น ทรัล พั ฒ นา มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า เช่ า พื ้ น ที่ ล านเอนกประสงค์ ต่ อ ส านั ก งานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นรายปี จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจ่ายชาระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับนิติบุคคลอื่น เป็ นราย
เดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

▪
▪

บริษัท มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา ได้ให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ ที่ภายในอาคารบางส่วน แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
CPNREIT เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580

เซ็นทรัล พัทยา
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
(ส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ อาคาร: กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNREIT)
333/9 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3999
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

4-4

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
13

โครงการ
เซ็นทรัล อุดร
277/1-3 , 271/5 ถ.ประจักษ์ศลิ ปาคม
ต.หมากแห้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: + 66 (0) 4224 9192
โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639

14

เซ็นทรัล ชลบุรี
55/88-89, 55/91 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: + 66 (0) 3300 3333
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179

15

เซ็นทรัล ขอนแก่น
99, 99/1 ถ.จันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: + 66 (0) 4300 1000
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209

16

เซ็นทรัล เชียงราย
99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: + 66 (0) 5202 0999
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900

17

เซ็นทรัล พิษณุโลก
9/99 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: + 66 (0) 5500 0999
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990

18

เซ็นทรัล พระราม 9
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: + 66 (0) 2103 5999
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และบุคคลภายนอก
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้กับนิติบุคคลอื่นเป็ นรายเดือนตัง้ แต่เริ่ม
ระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

4-5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
19

โครงการ
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: + 66 (0) 7796 3555
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599

20

เซ็นทรัล ลาปาง
319 ถ.ไฮเวย์ลาปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลาปาง
จ.ลาปาง 52100
โทรศัพท์: + 66 (0) 5401 0555
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599

21

เซ็นทรัล อุบล
311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: + 66 (0) 4595 0699
โทรสาร: + 66 (0) 4595 0600

22

เซ็นทรัล เชียงใหม่
99/3 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: + 66 (0) 5399 8999
โทรสาร: + 66 (0) 5200 1700

23

เซ็นทรัล หาดใหญ่
1520 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: + 66 (0) 7480 1555
โทรสาร: + 66 (0) 7480 1599

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดา
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

4-6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
24

โครงการ
เซ็นทรัล สมุย
209, 209/1-209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์: + 66 (0) 7796 2777
โทรสาร: + 66 (0) 7796 2799

25

เซ็นทรัล ศาลายา
99/19 99/20 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: + 66 (0) 3410 0888
โทรสาร: + 66 (0) 3410 0899

26

เซ็นทรัล ระยอง
99, 99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: + 66 (0) 3301 3333
โทรสาร: + 66 (0) 3301 3300

27

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่ กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จนกว่าจะครบ
อายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดา จนกว่าจะครบ
อายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินและอาคาร ให้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
(“CDS”) นิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุน้ ใหญ่ และผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ CDS คือ กลุ่มจิราธิวฒ
ั น์

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จนกว่าจะครบ
อายุสญ
ั ญา

เซ็นทรัล ภูเก็ต
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
74-75 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: + 66 (0) 7629 1111
โทรสาร: + 66 (0) 7629 4000

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
199 ม.4 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : +66 (0) 76603 333
โทรสาร : +66 (0) 7629 4000

4-7

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
28

โครงการ
เซ็นทรัล เวสต์เกต
199, 199/1, 199/2 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์: + 66 (0) 2102 7999
โทรสาร: + 66 (0) 2102 7900

29

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
69, 69/1, 69/2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: + 66 (0) 2102 5000
โทรสาร: + 66 (0) 2102 5099

30

เซ็นทรัล นครศรี
8, 9/8 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: +66 (0) 7580 3333
โทรสาร: +66 (0) 7580 3399

31

เซ็นทรัล โคราช
990, 998 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: +66 (0) 4400 1555
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599

32

เซ็นทรัล มหาชัย
98 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3411 2777
โทรสาร: +66 (0) 3411 2799

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดิน ให้แก่ บริษัท แวนเทจ กราวด์ จากัด (นิติบุคคล ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เนื่องจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา และ Vantage คือ กลุ่มจิราธิวฒ
ั น์)

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่กลุ่มนิติบุคคลจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

4-8

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
33

โครงการ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
No1, Level B1, I-City, Persiaran Multimedia, อาคาร: กรรมสิทธิ์
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

ภาระผูกพัน
▪

ไม่มี

▪

ไม่มี

Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Malaysia 40000
โทรศัพท์: +60 (0) 3 5525 0099

34

เซ็นทรัล วิลเลจ
98, 98/1 หมู่5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
โทรศัพท์: +66 (0) 2550 6555

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

1.2 โครงการอาคารสานักงาน
ลาดับที่
1

โครงการ
อาคารสานักงานลาดพร้าว
1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: + 66 (0) 2793 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341

2

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา อาคาร: กรรมสิทธิ์
อาคารสานักงานบางนา

ภาระผูกพัน
▪

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่าสาหรับการเช่า
ช่วงทรัพย์สินรายปี และค่าเช่าครุภัณฑ์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

▪

ไม่มี

กทม 10260
โทรศัพท์: +66 (0) 2763 6000
โทรสาร: +66 (0) 2399 5777
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
3

โครงการ
อาคารสานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNCG)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ
อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง

ภาระผูกพัน
▪

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทาสัญญาให้เช่าช่วงอาคารสานักงาน แก่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา โดยจะได้รับค่าเช่า
เป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2583
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทาสัญญาให้เช่าช่วงอาคารสานักงาน และที่ดินแก่กองทุน CPNCG เป็ นระยะเวลา
20 ปี สิน้ สุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575

▪

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: + 66 (0) 2640 7000
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767

4

อาคารสานักงานแจ้งวัฒนะ
99, 99/9 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: + 66 (0) 2101 0000
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343

5

อาคารสานักงาน พระราม 9
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: + 66 (0) 2103 5999
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

▪

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดินให้กับนิติบุคคลอื่นเป็ นรายเดือนตัง้ แต่เริ่ม
ระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

1.3 โครงการโรงแรม
ลาดับที่
1

โครงการ
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
212-214 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: + 66 (0) 42 34 3555
โทรสาร: + 66 (0) 42 34 3550

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
▪
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ไม่มี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
2

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่มาแห่งสิทธิ

โครงการ
โรงแรมฮิลตัล พัทยา
333/101 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พัทยา
จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์: + 66 (0) 38 25 3000
โทรสาร: + 66 (0) 38 25 3001

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า
อาคาร: กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
▪
▪

บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับกลุม่ บุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา ให้เช่า/เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัล พัทยา แก่กองทุน CPNREIT เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิน้ สุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2580

1.4 โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า
ลาดับที่
1

โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี ้ เรสซิเดนซ์

ที่อยู่

ที่มาแห่งสิทธิ

587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม 10260
โทรศัพท์: +66 (0) 2763 6000 โทรสาร: +66 (0) 2399 5777

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
อาคาร: กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
▪

ไม่มี

1.5 โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โครงการ
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น
เอสเซ็นท์ ระยอง
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย

ที่อยู่

ที่มาแห่งสิทธิ

98 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: + 66 (0) 52 08 8318
199 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: + 66 (0) 43 04 3600
89 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: + 66 (0) 33 10 0388
97 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: + 66 (0) 52 00 1191
299 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: + 66 (0) 52 02 3588
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ภาระผูกพัน

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
6
7
8

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่อยู่

โครงการ
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา
ฟี ล พหล 34
นิยาม บรมราชชนนี

ที่มาแห่งสิทธิ

988 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: + 66 (0) 44 00 7995
2098 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: + 66 (0) 25 50 6874
62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170
โทรศัพท์: + 66 (0) 21 19 4646

ภาระผูกพัน

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪

ไม่มี

2. โครงการในอนาคต
2.1 โครงการศูนย์การค้า
ลาดับที่
1
2

โครงการ
เซ็นทรัล อยุธยา
เซ็นทรัล ศรีราชา

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
ที่ดิน: สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
▪
▪
▪

3

เซ็นทรัล จันทบุรี

ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

▪
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ไม่มี
บจ.ดาราฮาร์เบอร์ มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดาเป็ นรายปี เป็ นระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดวันที่ 15 มกราคม 2593
บจ.ดาราฮาร์เบอร์ ได้ทาสัญญาให้เช่า/เช่าช่วงที่ดินบางส่วนแก่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา โดยจะได้รบั ค่าเช่า
เป็ นรายปี จนกว่าจะครบอายุสัญญาในปี 2593
ไม่มี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2.2 โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย
ลาดับที่
1
2

โครงการ
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี
เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่

ที่มาแห่งสิทธิ
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์
ที่ดิน: กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
▪
▪

ไม่มี
ไม่มี

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว (โครงการที่เปิ ดดาเนินการแล้ว)
โครงการ
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
เซ็นทรัล มารีนา
(เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (บางส่วน)
เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

คู่สัญญา
ผูใ้ ห้เช่าช่วง: บจ. เซ็นทรัลอินเตอร์พฒ
ั นา
ผูเ้ ช่าช่วง: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่าช่วง: บจ. เซ็นทรัลพัทยา
ผูเ้ ช่าช่วง: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผูใ้ ห้เช่า: สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผูเ้ ช่า: กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 , บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: นิติบุคคลอื่น
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
ผูใ้ ห้เช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผูเ้ ช่า: บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

2571

บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (กลุ่มเซ็นทรัล)

2566

บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (กลุ่มเซ็นทรัล)

2570

นิติบุคคลอื่น

2578

กลุ่มบุคคลธรรมดา

2598
2603
2583

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นิติบุคคลอื่น
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

2577
2580
2581

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โครงการ
เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)

เซ็นทรัล ชลบุรี (บางส่วน)
เซ็นทรัล ชลบุรี (บางส่วน)
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล ลาปาง
เซ็นทรัล สมุย
เซ็นทรัล ศาลายา
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
เซ็นทรัล เวสต์เกต

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

คู่สัญญา
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ผูเ้ ช่าช่วง: บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
ผูใ้ ห้เช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
ผูใ้ ห้เช่า: นิติบุคคลอื่น
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ผูเ้ ช่า: บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (“CDS”)
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: บจ. แวนเทจ กราวด์ (“Vantage”)
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูใ้ ห้เช่า: กลุ่มนิติบุคคล
ผูเ้ ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
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กลุ่มบุคคลธรรมดา

2581

บุคคลธรรมดา

2570

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

2570

นิติบุคคลอื่น

2583

กลุ่มบุคคลธรรมดา

2584

กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

2586

กลุ่มบุคคลธรรมดา

2587

นิติบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ CPN เนื่องจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของ CPN และ CDS คือกลุ่ม
จิราธิวฒ
ั น์
กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

2599

นิติบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ CPN เนื่องจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของ CPN และ Vantage คือ กลุ่มจิ
ราธิวฒ
ั น์
กลุ่มนิติบุคคล

2586

2599

2587
2588

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
สาหรับข้อพิพาททางกฎหมายสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์ของบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ปี ที่ก่อตั้ง
ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สอบถำมข้อมูล

บริษัท 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
พัฒนาเเละให้เช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เเละประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เเละ
ส่งเสริมธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสานักงาน โรงเเรม ที่พกั อาศัย เเละ ศูนย์
อาหาร เป็ น ต้น รวมถึ ง การลงทุ น ในกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(CPNCG) เเละทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) เเละ
เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ เเละกองทรัสต์ฯ
หุ้นสามัญของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและทาการซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2538 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN”
2,244,000,000 บาท
2,244,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 4,488,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
เลขานุการบริษัท
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 1688
อีเมล : ir@cpn.co.th
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2009 9999
โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991
นำยทะเบียนหุ้นกู้
หุน้ กู้ CPN225A, CPN235A, CPN227A และ CPN297A
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2626 7503 โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542
หุน้ กู้ CPN21OA
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2256 2323-8 โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406
หุน้ กู้ CPN221A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA, CPN22DA, CPN218A และ CPN258A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582 โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุน้ กู้ CPN218A และ CPN258A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582 โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4098
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2677 2000 โทรสาร : + 66 (0) 2677 22

6-2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สรุ ปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือร้อยละ 10 ขึน้ ไป

6-3

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

หมายเหตุ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จากัด และบริษทั ซีพีเอ็น เลิรน์ นิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด อยู่ระหว่างการชา

6-7

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญดังต่อไปนี ้
หุ้นสำมัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
ราคาหุน้

2,244,000,000
2,244,000,000
4,488,000,000
0.50
62.25

บาท
บาท
หุน้
บาท
บาท

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 1

หมายเหตุ:

1
2

อัตราดอกเบีย้ หุน้ กูถ้ ัวเฉลี่ยร้อยละ 2.82 ต่อปี
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูท้ งั้ หมดหรือบางส่วนในวันกาหนดชาระดอกเบีย้ ใด ๆ นับแต่วันทีห่ นุ้ กูค้ รบกาหนดนับจากวันที่ออกหุน้ กู้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

กำรดำรงสถำนะทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดสิทธิ
1. จานวนรวมของหนีส้ ินต่อจานวนรวมของส่วนของผูถ้ ือหุน้
2. จานวนรวมของเงินกูย้ ืมต่อจานวนรวมของส่วนของผู้ผูถ้ ือหุน้ 1
2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
3. จานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกูย้ ืม
ที่ไม่มีหลักประกัน

กำรดำรงอัตรำส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562
ไม่เกิน 2.50 เท่า
1.11 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.41 เท่า
0.37 เท่า

ไม่ต่ากว่า 1.50 เท่า

4.41 เท่า

1

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนของกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้ *

หมายเหตุ :
* รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
** เป็ นการถือหุน้ โดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
*** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่โี ดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ รวมถือหุน้ ประมาณร้อยละ 53 เป็นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากมีผแู้ ทนเข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการบริษัทจานวน 6 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ สิน้ 11 ท่าน
ข้อจำกัดกำรถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่ำงด้ำว
บริษัทฯ มีขอ้ จากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้รอ้ ยละ 30 ของทุนชาระแล้ว โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 24.99 ของทุนชาระแล้ว
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าประมาณร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของงบการเงินรวม
หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด ทัง้ นี ้ จานวนเงินปั นผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
กาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเมื่อบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานและมี
กระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ ของบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ จานวนเงินปั นผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากาไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

รำยละเอียดกำรถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2562

หมายเหตุ : 1. ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คนซึ่งเพียงพอต่อการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที่แ ละ
ให้ความเห็นด้วยความเป็ นอิสระ และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
- ประธานกรรมการเป็ น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกั บกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการ
แบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
- ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ประธานกรรมการอิสระ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุ ลอานาจระหว่า งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการให้อ ยู่ ใ น
ระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผมู้ ีส่วยได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ง ใส
และเป็ นธรรม
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร.ศุภชัย
พานิชภักดิ์
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์ 1
2. นายการุณ
กิตติสถาพร 2
3. นายไพฑูรย์
ทวีผล
4. นางโชติกา
สวนานนท์
5. นายวีรวัฒน์
ชุติเชษฐพงศ์
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ 1
7. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์ 1
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ 1
9. นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์ 1
10. นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์ 1
11. นายปรีชา
เอกคุณากูล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: 1 กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุ้น
2
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
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กรรมการผู้มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ฯ คื อ นายสุท ธิ ธ รรม จิ ราธิ วัฒ น์ นายกอบชัย จิ ราธิ วัฒ น์ นายปริ ญ ญ์
จิราธิวฒ
ั น์ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในสี่คนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ หรือกรณี
ที่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มี
อานาจข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด แต่ ต้อ งไม่ น้อ ยกว่ า 3 คน และกรรมการไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มี ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญั ติบ ริษัทมหาชน
จากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกากับดูแลกิจการ และข้อกาหนด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ
3) กรรมการต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการอย่างเต็มที่
4) กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัทฯ โดยกาหนดให้กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน
5 บริษัท
5) กรรมการต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ้ ื่น
วาระการดารงตาแหน่ง
1) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
2) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผู้ใ ดจะ
ออกส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ครบ
กาหนดวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ
แล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
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-

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
3) กรรมการที่ป ระสงค์จ ะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่น ใบลาออกต่อบริษัท ฯ โดยการลาออกมี ผลนับแต่วัน ที่ ใ บลา
ออกไปถึงบริษัทฯ
4) กรรมการอิ สระสามารถดารงตาแหน่ ง กรรมการติ ดต่อ กัน ได้ไ ม่เ กิน 2 วาระ และสามารถต่ อวาระได้โ ดยรวม
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งทุกวาระแล้วต้อ งไม่เกิ น 9 ปี เพื่อความเป็ นอิสระในการให้ความเห็ นและปฏิ บัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควรและ
ในปี ที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการกลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) บริ ห ารกิ จ การให้เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ที่ ดีที่ สุ ดแก่ ผู้ถือ หุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึ ดถื อ แนวปฏิ บัติสาคัญ 4
ประการคือ
- การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความระ มั ด ระ วั ง แ ละ รอ บคอ บ (Duty of Care) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอ บ
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
- การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
- การเปิ ดเผยข้อ มูลต่ อ ผู้ถือ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้เสี ยทุ กกลุ่ม อย่ า งถู กต้อง ครบถ้ว น โปร่ ง ใส เชื่ อ ถื อได้
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะสัน้ และระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ม่นั ใจว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เป็ น
ประจาทุกปี
3) พิจารณาอนุมัติรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ของ
บริษัทฯ กาหนด รวมถึงระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการของบริษัทฯ
4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยมีการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
5) กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้ คุณสมบัติที่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษั ทและ
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6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
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กรรมการชุ ดย่ อ ยอย่ า งเหมาะสม โดยผ่ า นการพิ จ ารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง 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
จัดให้มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้อ มูลสาคัญต่ าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่ว นได้เ สียทุ กกลุ่ม อย่ า ง
ถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
จัดให้มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้
รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการ เมื่อ
พบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลเห็นสมควร
จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมิน การ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ และกากับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี
จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการบริ ษั ท เป็ นประจ าทุ ก ปี รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
พัฒนาความรู ค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติห น้า ที่
กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
กากั บ ดู แ ลให้มี การจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นการต่ อ ต้า นทุจ ริ ตคอร์รัป ชัน ปฏิ บัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล

8-5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

20) กากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่ าเชื่อ ถือ (Integrity) และความพร้อ มใช้ของข้อ มูล (Availability)
รวมทัง้ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
21) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวการณ์
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึก ษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ าย
บริษัทฯ
23) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1) กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ นั ใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2) ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับ ดูแล
กิจการที่ดี
3) พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่อง
ที่สาคัญและเป็ นไปตามอานาจดาเนินการได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็น
สาคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6) กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ
1) เป็ นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
2) ประสานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อให้
มั่นใจว่าเรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อ
เวลา
3) เป็ นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้า นการ
กากับดูแลและเรื่องสาคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของ
กรรมการอิสระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4) เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ในกรณีที่
ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
8-6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของผ้บู ริหาร ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติความเป็ นอิสระไว้เข้มงวดกว่า
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่วนร่ว มบริห ารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตัง้
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จ การ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโ ลมแต่ในการพิ จารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นที่ มีนัย ผู้มีอานาจควบคุ ม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผู้ให้บ ริการทางวิ ช าชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บ ริ การเป็ นที่ ป รึกษากฎหมายหรือ ที่ป รึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
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ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตัง้
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู้ถือหุน้ ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่มี สภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ นการแข่ ง ขัน ที่มี นัยกับ กิ จ การของบริ ษัท ฯ หรื อ บริ ษั ทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจ การ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่ ง เบา
ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ช่ ว ยพิ จ ารณากลั่น กรองการดาเนิ น งานที่ ส าคั ญเฉพาะเรื่ อ งตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอานาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสาคัญในบางเรื่องตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้ โครงสร้างกรรมการชุดย่อยมีดังต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการ 4 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และของบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกคนมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลลาดับที่ 1 มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2545 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2551 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2555 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
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กรรมการตรวจสอบบริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

2. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2554 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2551 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบบริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
2555 - 2560
กรรมการตรวจสอบบริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
3. นางโชติกา
สวนานนท์
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2558 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2557 - 2561
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นายวีรวัฒน์
ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
2555 - 2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1 บริษัทฯ มีการปรับเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กากับดูแลงานด้านธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดใี นปี
2562 โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
รายงานทางการเงิน
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2) สอบทานรายการที่ มิ ใ ช่ รายการปกติ ซึ่ ง มี นัย สาคัญที่ เ กิ ดขึ น้ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา (ถ้า มี ) โดยพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและความถูกต้อ ง
ครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า รายการดั งกล่ า วสมเหตุ สมผล และเป็ นประโยชน์สูง สุ ดต่ อ
บริษัทฯ
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4) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
การควบคุมภายใน
5) สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุ มภายในที่เหมาะสมและมี ป ระสิทธิ ผล รวมทั้งสอบทานรายการที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตต่อรายงานทางการเงิน
6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแ ละสานักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริห ารปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดาเนิน การตาม
ข้อเสนอแนะนัน้
การตรวจสอบภายใน
7) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผลรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับงานตรวจสอบภายใน
8) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสานักตรวจสอบภายในและอนุมตั ิกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
9) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทัง้ ใน
การกาหนดและปรับค่าตอบแทนผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนีท้ าหน้าที่
อย่างเป็ นอิสระ
10) พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ าย
บริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
11) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของสานัก
ตรวจสอบภายใน
12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผูจ้ ัดการสานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการจัดการทางการเงิน
13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี
ความสัมพันธ์ที่เกือ้ กูลกัน ไม่ซา้ ซ้อน
14) สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อให้ม่นั ใจว่าการปฏิบตั ิงานยังคงเป็ นไปตามกรอบความรับผิดชอบ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
15) พิจารณาการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผปู้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในขาด
ทักษะบางอย่างที่จาเป็ นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
16) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็ นประจาทุกปี
รวมทัง้ การประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
(External Quality Review) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
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การสอบบัญชี
17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปี ที่
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผูส้ อบบัญชีรวมทัง้ พิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
19) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญระหว่า งการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
20) สอบทานรายงานที่จัดทาโดยผู้สอบบัญชี เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุ งแก้ไข และติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน้
21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
22) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชัก ช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการหรื อ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ฯ ได้กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305,
306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อผู้สอบ
บัญชีได้พบ และดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่
สานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
การปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ ายจัดการและติดตามกรณีของการไม่ปฏิบตั ิตาม
25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกากับดูแลภายนอกและข้อสังเกตจากผูต้ รวจสอบ
26) สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
27) รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสาคัญในการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
28) รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครัง้
29) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดทาโดยบริษัทฯ ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
30) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้ เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริษัทฯ
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31) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการกระทาดังกล่าว ได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทาที่เข้าลักษณะ
ตามข้อ31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าลเห็ น สมควร
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามที่กล่าวข้างต้นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
34) ให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็ นวาระประจาของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
35) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รบั สาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
แห่ ง พระราชบัญญั ติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์จ ากเลขานุ การบริ ษั ท ภายใน 7 วัน ท าการนับ แต่วันที่
บริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้
36) ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
37) ส่งเสริมและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ
38) พิจารณาหรือมอบนโยบายการกากับ ดูแลกิจ การของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบ าลและการพัฒ นา
อย่างยั่งยืนปฏิบตั ิ
39) ดูแลติดตามการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
40) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
41) หารือร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความ
เสี่ยงทุกด้านรวมทัง้ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
42) หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ ายบริหารในการพิจารณา
และให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ
43) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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44) สอบทานกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่
กาหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจาเป็ น
45) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
46) กากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบ
เห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ ามี การฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผแู้ จ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิ สระ
และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
47) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
48) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 2 คน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. นายการุณ
กิตติสถาพร
ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา
สวนานนท์
กรรมการ
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
โดยมีการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 2 คน ดังนี ้
1. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
2. นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุ ม
นอกจากนี ้ หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมี ส่ว นได้เสี ย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ใ นที่ป ระชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์และเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา
1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
2) ดูแ ลให้โ ครงสร้า งของคณะกรรมการบริษ ัท ประกอบไปด้ว ยผู ้ท รงคุณ วุฒ ิที ่ม ีค วามรู ค้ วามสามารถที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ การดาเนิ นธุ รกิ จ ตรงตามที่ บ ริ ษั ท ฯ
ต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อ สัตย์ โดยไม่
จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาให้มีจานวน
กรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
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3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจ ารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
5) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลา
อย่างเพียงพอก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
6) จัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดค่าตอบแทน
1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มีความชัดเจน เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน
ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
2) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณาการกาหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ
1) สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจา และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับ ผิดชอบได้ใ นกรณีที่พิ จารณาว่าจ าเป็ น และสมควรโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของที่ ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจาเป็ น
และสมควร
2) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนาเสนอ
ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี ้
- กรรมการบริษัท 4 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
3. นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
4. นายปรีชา
เอกคุณากูล
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ ยงในทุ ก
ประเภทและทุกระดับขององค์กร
2) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขนึ ้ ในองค์กร
3) พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรโดยคานึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุน้ ทั้งในระยะสัน้
และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
5) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สาคัญ และพิจารณาว่าฝ่ ายบริหารได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
6) มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจาปี ขององค์กร
7) ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
8) กากับดูแลการกาหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบตั ิงานและดัชนีตวั ชีว้ ัดความเสี่ยงที่สาคัญ
9) รับทราบรายงานแนวโน้ม ความเสี่ ยงขององค์กรและทาให้แน่ ใจว่า กลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่ อ
ประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
10) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครัง้
11) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดการได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับ สูงและผู้บ ริหารในแต่
ละฝ่ ายงานหลัก ทาหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ควบคุม การพัฒ นาระบบการบริห ารความเสี่ ยงที่อ ยู่ใ นขอบเขตความรับ ผิด ชอบของผู ้บ ริห ารแต่ ละหน่ ว ยธุร กิจ ให้
เป็ นไปตามแนวทางมาตรฐานที่กาหนดไว้แ ละผนวกการบริหารความเสี่ ยงเข้า ไปในแผนธุ รกิ จ สอบทานการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สื่อสารและจัดการในเรื่อ งการ
จัดตั้ง และรักษาไว้ซึ่ง การบริห ารความเสี่ยงทุกระดับ ขององค์กรให้สอดคล้อ งกับ แนวทางการบริห ารความเสี่ยงของ
องค์กร และรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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สรุ ปการดารงตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี ้
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร
1. นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
3. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
5. นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) พิจารณากลั่นกรอง และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1.1) แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ
1.2) งบประมาณประจาปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
1.3) การลงทุนโครงการต่าง ๆ หรือรายการที่สาคัญภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.4) กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซือ้ กิจการ
1.5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
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2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตงั้ เอาไว้
3) กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
4) พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุ รกิ จ
ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอานาจที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
5) ประเมินโอกาสและความเสี่ยง ตลอดจนปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
6) สนับสนุนให้มีการผนึกกาลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขัน
7) สร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
8) จัดหาเงินทุนรวมถึงการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
9) พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
10) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
11) ดาเนินการหรืออนุมตั ิรายการอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี ้
รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการจัดการ
1. นายปรีชา
เอกคุณากูล 1
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววัลยา
จิราธิวฒ
ั น์ 1
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุทธิภคั
จิราธิวฒ
ั น์ 1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
4. นางสาวนภารัตน์
ศรีวรรณวิทย์ 1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง
5. นายชนวัฒน์
เอือ้ วัฒนะสกุล 1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
6. นายเลิศวิทย์
ภูมิพิทกั ษ์ 1
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน
7. นางนาถยา
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8. ดร.ณัฐกิตติ์
ตัง้ พูลสินธนา
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ฝ่ ายการตลาด
9. นายบุญชาน
กุลวทัญญู
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ฝ่ ายขาย
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โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ:
1. ผูบ้ ริหารลาดับที่ 1-6 คือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1) จัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ
2) จัดทาและนาเสนองบประมาณประจาปี (Annual Estimate)
3) อนุ มั ติ ง บประมาณการลงทุ น และการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ ภายในขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่น ๆ ที่สาคัญแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอานาจอนุมัติดาเนินการ หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ
ของบริษัทฯ
4) รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) พิ จ ารณาและสอบทานการบริ ห ารความเสี่ ยงและระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างสม่าเสมอ
6) พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
7) รายงานการแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ ร ายงานตรงต่ อ กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8) พิจารณามอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
หลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้
9) ส่งเสริมให้พนักงานและผูบ้ ริหารพัฒนาความรู ค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง
10) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนาตามความจาเป็ น
11) ดาเนินการหรืออนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เป็ น
คราว ๆ ไป
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มี ก รรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น ประธาน และมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จากทุ ก สายงานเป็ น กรรมการ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 4 ครัง้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
นานโยบาย กรอบการควบคุมไปดาเนินการปฏิบัติ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดทิศทางและนโยบายที่ระบุไว้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็ นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่จากทุ กสาย
งานเป็ นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิน้ จานวน 5
ครัง้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ครอบคลุมมิติดา้ นเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมตามหลักการเปิ ดเผย
ข้อมูลและกรอบตามแนวทางในระดับประเทศและระดับโลก ทบทวนนโยบายกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน ข้อกาหนด ระบบ
มาตรฐาน แนวทางในการดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
มีผชู้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ และผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สินเป็ นประธาน มี
ผู้บริหารจากสายงานดัง กล่ าวและฝ่ ายบริห ารความเป็ น เลิ ศและการพัฒนาอย่า งยั่งยื นเป็ น กรรมการ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 3 ครัง้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ถ่ า ยทอดและขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม การด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์แ ละประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็ นระบบและ
ยั่งยืน
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจากสายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็ นกรรมการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 12 ครัง้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน หรือเข้ามา
ใช้บริการในบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วย การเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย
อันเนื่องจากการทางาน รวมถึงการขับเคลื่อน ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กรให้สอดคล้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการซีเอสอาร์
ในปี 2562 ได้ยกเลิกคณะกรรมการซีเอสอาร์ โดยผนวกหน้าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการซีเอสอาร์ใ นการ
ดาเนินงานของทีม ผู้บ ริห ารฝ่ ายบริ หารทรัพ ย์สิน ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายการเงิ น บัญชีและบริ หารความเสี่ ยง ในการ
ดาเนินงาน ผลักดัน และอนุมัติกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่ อ ชุ ม ชน การจัดกิ จ กรรมจิ ตอาสาของพนักงานในนามซี พีเ อ็น อาสา ครอบคลุม ในด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร
มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นประธาน และมีผบู้ ริหารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่และผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ น
กรรมการ มีผบู้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อคณะ
กรรมการสรรหาและกหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 12 ครัง้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนงานดูแลพัฒนาและสร้า งความผู กพันบุ คลากรอย่ า ง
ใกล้ชิด พร้อมทัง้ ถ่ายทอดอย่างเป็ นลาดับชัน้
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู ้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็ นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วย
สนับสนุนการทางานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัทดังนี ้
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) จัดท าและเก็ บ รักษาเอกสารเกี่ ยวกั บ ทะเบี ย นกรรมการ รายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ หนัง สื อ นัดประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3) จัดส่ ง สาเนารายงานการมี ส่ว นได้เ สี ยของกรรมการและผู้บ ริ ห ารหรื อ บุ คคลที่ มี ความเกี่ ยวข้อ งให้ป ระธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนัน้
4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5) ให้คาแนะนาในการดาเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้
7) ประสานงานและติดตามการดาเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้ ือหุน้
8) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับดูแลตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
9) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10) จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
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ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปั จจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนมีการนาผลสารวจค่า ตอบแทนกรรมการที่ จัดทาโดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็ นประจาทุกปี
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 มีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีอัตรา
โครงสร้างค่าตอบแทน ดังนี ้

ค่าตอบแทนประจาไตรมาส ค่าเบีย้ ประชุมในปี 2562 และเงินโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการได้รับ
จากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็ นจานวนทั้งสิน้ 28,966,000 บาท โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น
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หมายเหตุ : 1 โบนัสประจาปี 2562 จ่ายให้แก่กรรมการในไตรมาส 1/2563
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
บริ ษั ท ฯ กากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี การแต่ ง ตั้ง กรรมการบางท่ า นของบริ ษั ท ฯ ให้ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียว่าคณะกรรมการบริษัทกากั บ ดู แ ลให้เ งิ น ลงทุ น
ของบริษัทฯ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ ดารงตาแหน่ ง กรรมการในบริษัทย่ อ ย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัว เงิ น ได้แ ก่
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยในปี 2562 มีดงั นี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคานึงถึง ความเป็ นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับ ผิ ดชอบที่ ไ ด้รับ
มอบหมายสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษั ท อื่น ที่อ ยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมี ความสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจาปี ของบริษัทฯ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ CEO และผูบ้ ริหารสร้า งความมั่น คงและ
เติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิ จ ารณาประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของ CEO เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ CEO
ในรู ปแบบของเงิ น เดื อ นและโบนัสส าหรับ ผลการดาเนิ น งานระยะสั้น นอกจากนี ้ สาหรับ ผลการดาเนิ น งานระยะยาว
บริษัทฯ ยังจัดให้มีค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติง านเพื่ อจู ง ใจให้
CEO มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารระดับสูงเป็ นรายบุคคลเป็ น ประจา
ทุกปี เพื่อนาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงในรู ปแบบของเงิ นเดื อน
และโบนัส
ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผบู้ ริหารในปี 2562 มีดงั นี ้
- เงินเดือนและโบนัส: บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารในรู ปแบบเงินเดือนและโบนัส สาหรับผูบ้ ริหาร
จานวน 20 คน รวมทั้งสิน้ 236,625,886.75 บาท
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เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ: บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหารจานวน 20 คน
รวมทั้งสิน้ 12,377,340.90 บาท
โครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งนายจ้า งและลูก จ้า ง (Employee Joint Investment Program “EJIP”): ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2562 มี ม ติ อ นุ มัติโ ครงการ EJIP เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
ผู้บ ริ ห ารมี ส่ว นร่ ว มในการเป็ น เจ้า ของบริ ษั ท และสร้า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติง าน และรักษาบุ ค ลากรไว้ กั บ
บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (รวม Silent Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ถึง 30 เมษายน 2567 ผูท้ ี่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็ นพนักงานในระดับตาแหน่งผูอ้ านวยการขึ น้ ไป
ถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้าที่ บ ริห าร มีอายุงานในบริษัท ฯ ไม่ต่ากว่ า 2 ปี และมี ผล
ประเมินการปฏิบัติงานเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือ นของผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (Base Salary) จนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลาสมทบเงินเข้า โครงการ
และบริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยสมทบเงิ น เท่ า กั บ จ านวนที่ ผู้ ร่ ว มโครงการถู กหัก จากเงิ น เดื อ นทุ กเดื อ นจนครบก าหนด
ระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ในปี 2562 มีผบู้ ริหารเข้าร่วมโครงการ จานวน 55 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงิ น สมทบทั้ง สิน้
6,327,595.50 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทฯ กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทย่อ ย โดยมีการแต่งตั้งผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการและ
ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น
รายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยในปี 2562 มีดงั นี ้
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บุคลากร
บริษัทฯ มีจานวนพนักงานทัง้ สิน้ 5,082 คน ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงของจานวนพนักงานสอดคล้องกับทิศทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมทัง้ มีการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่า งต่อเนื่อ ง รายละเอียดเพิ่ มเติ มปรากฏในหัว ข้อ การบริหารจัดการและสร้า งความผู ก พั น กั บ
บุคลากร” ทัง้ นี ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่มีนยั สาคัญ
การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

บริษัทฯ กาหนดแผนงานการบริห ารจัดการและสร้า งความผู กพันกั บบุ คลากร โดยยึดมั่นในหลักการดูแ ลและปฏิ บั ติ ต่อ
บุคลากรอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาล และสิทธิมนุษยชน (รายงานในรายงานประจาปี
หน้า 191) โดยมีเป้าหมายสู่การเป็ นองค์กรในหัวใจพนักงาน หรือ Employer of Choice และดาเนินงานตามแผนงานบริ หาร
จัดการ 3 ด้าน ดังนี ้
1. การสรรหาและการรักษาบุคคลากร

บริษัทฯ ตั้งมั่นและดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลในทุกแนวปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทา งานกับ
บริษัทฯโดยเน้นความโปร่งใส เป็ นธรรม เปิ ดโอกาสให้กับทุกคน ทุกเพศสภาพ ทุกเชือ้ ชาติโดยไม่แบ่งแยกพืน้ ฐานของแต่ ละ
ปั จเจกบุคคลและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความหลากหลายในช่วงอายุ การศึกษา เพศสภาพ
และถิ่นฐานที่พักอาศัย มีสดั ส่วนกลุ่มบุคลากรที่อายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27 และกลุ่มบุคลากรที่อายุมากกว่า 50 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 6 ของจา นวนพนักงานทัง้ หมด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์แบรนด์เซ็นทรัลพัฒนาใน
ฐานะแบรนด์ผู้ประกอบการนายจ้างที่สร้างคุณค่าร่วมกับพนักงาน (Employer Brand) ให้เป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้าง ผ่านทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุค้ (Facebook) ลิงก์อิน (LinkedIn) แชทบอท (Chatbot) สมัครและสัมภาษณ์ง านทัน ที (Walk in
Interview) สัมภาษณ์งานนักศึกษาในสถานศึกษาโดยตรง (On Campus Interview) เป็ นต้น และได้ปรับแนวทางในการสา
รวจความพึงพอใจต่อแบรนด์เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะการเป็ นองค์กรในหัวใจในกลุ่มผู้สนใจสมัครงานโดยให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งจะดาเนินการภายในปี 2563
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ท าการว่ า จ้า งพนักงานใหม่ ทั้ง สิ ้น จ านวน 728 คน แบ่ ง เป็ น การรับ สมัครตามช่ อ งทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มุ่งเน้นการรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภูมิลาเนาตามภูมิภาค อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
โอนย้ายกลับภูมิลาเนาบ้านเกิด พบว่ามีจานวนพนักงานขอโอนย้ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือ เซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็ นร้อย
ละ 31 ของจานวนพนักงานทั้งหมดในโครงการดังกล่าว นอกจากนั้นยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานจากต่า งบริษัทในกลุ่ม เซ็ น
ทรัลสามารถโอนย้า ยมาท างานในบริ ษั ท ฯ ได้ภ ายใต้โ ครงการ “Fluid Career Growth” ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จัดตั้ง ขึ น้ เพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริ มการให้โอกาสแก่ พนักงานภายในองค์กร ในการเลือกสายทางเดิ นอาชีพ (Career Path) ตามที่ ตน
ปรารถนารวมถึงเพิ่มช่องทางแก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ในการสรรหาผูท้ ี่จะมาดารงตาแหน่งว่างลงจาก
พนักงานภายในบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเริ่มต้นสารวจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีผรู้ ่วมตอบแบบสารวจจานวน
827 คน หรือร้อยละ 16 ของพนักงานทั้งหมด พบว่ามีผู้สนใจโอนย้ายไปทางานสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานปั จจุบันคิดเป็ น
ร้อยละ 39 และยังคงสนใจทางานสายงานปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 61
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สาหรับปี 2562 มีพนักงานโอนย้า ยข้า มบริษั ท ระหว่ า งบริษั ทฯ และบริษัทอื่นภายในกลุ่มเซ็ นทรัล จานวน 34 คน โดยมี
พนักงานที่โอนย้ายจากบริษัท อื่นในกลุ่มเซ็นทรัลมายังบริษัทฯ จานวน 28 คน หรือร้อยละ 82 ของพนักงานที่ขอโอนย้า ย
ทั้งหมด และมีพนักงานที่ โอนย้า ยจากบริษั ทฯ ไปยังบริษัทอื่น ในกลุ่มเซ็ นทรัลจานวน 6 คน หรือคิดเป็ น ร้อ ยละ 18 ของ
พนักงานที่โอนย้ายทัง้ หมด
โครงการสรรหาและการวางแผนจัดการอัตรากาลังคนเพิ่มเติม ได้แก่
-

-

-

-

โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL โครงการบู รณาการการเรี ยนการสอนเข้า กั บการท างานจริ ง ใน
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดาเนินการต่อเนื่อ ง
ในรุ่นที่ 2 จานวน 14 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2564 โดยเปิ ดรับสมัครนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูง (ปวส.) เข้าปฏิบตั ิงานจริงกับบริษัทฯ ควบคู่กับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีเป็ นเวลา 3 ปี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์จากการทางานจริงพร้อมประยุกต์
ประสบการณ์ที่ ได้ใ นการเรี ยนกั บอาจารย์ป ระจ ารายวิ ช าเพื่ อพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ตรงกั บการใช้จ ริ ง ใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับเบีย้ เลีย้ งและสวัสดิ การด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับพนักงานระดับเจ้า หน้า ที่
ทั่วไป นับถึงปั จจุบนั มีนกั ศึกษาจากโครงการดังกล่าวเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ แล้วจานวน 12 อัตรา
โครงการผูบ้ ริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group Management Associate (MA) โครงการสร้างผูบ้ ริหาร
รุ่นใหม่จดั โดยกลุ่มเซ็นทรัล เปิ ดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทางานจริงและสร้า ง
โอกาสการเติบโต อย่างรวดเร็วในสามกลุ่มธุ รกิจ ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มบริหารอสังหาริ มทรัพ ย์ และกลุ่ม การ
บริหารแบรนด์ ซึ่งดาเนินการมาแล้วเป็ นปี ที่ 5 ปั จจุบันมีพนักงานจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการหมุนเวียน
งานในบริษัทฯ แล้วทัง้ สิน้ 12 คน
โครงการผู้จัด การทั่ ว ไปฝึ ก หัด (General Manager Trainee หรื อ GM Trainee) โครงการรับ สมัค รและพั ฒ นา
ผูบ้ ริหารในระดับผู้จดั การศูนย์การค้าจากพนักงานภายในเพื่อรองรับแผนกาขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งดาเนินการ
ต่อเนื่องนับจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดัง กล่าวจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง 3 รู ปแบบ คือ การสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบประเมินภาวะผูน้ า ภายหลังผ่านการคัดเลือกบุคลากรจะได้รบั การพัฒนา
อบรมในรู ปแบบห้องเรียน ทั้งในด้านความรู เ้ รื่องงาน กระบวนการ และการพัฒนาภาวะผู้นาและรู ปแบบการลง
ปฏิบัติหน้างานจริงในสาขาโดยมี ผู้จัดการทั่วไปประจ าสาขาเป็ น พี่เลี ้ยงสอน โดยในปี 2562 มี GM Trainee ใน
โปรแกรมทัง้ สิน้ จานวน 8 คน จากการรับสมัครภายใน 7 คน และโอนย้ายภายในกลุ่มเซ็นทรัลจานวน 1 คน
โครงการต่ออายุการทางานของบุคลากรที่ใกล้เกษี ยณเป็ นรายปี หรือราย 2 ปี ขึน้ อยู่กับความจาเป็ นของงานและ
ความเต็มใจร่วมกันทัง้ ฝ่ ายลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งปั จจุบนั มีบุคลากรในโครงการดังกล่าวจานวน 10 คน

2. การพัฒนาผู้นาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เรียนรูต้ ามแนวทาง 70:20:10 โดยกาหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ความรูด้ า้ นการบริหารและจัดการ ความรูเ้ ฉพาะสายงาน การพัฒนาความเป็ นผูน้ า และอื่น ๆ โดยในปี 2562 ดาเนินการตาม
แผนการจัดการอบรมทัง้ สิน้ 579 หลักสูตร เป็ นหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รอ้ ยละ 7 ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.5 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 มีบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ การอบรมในห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ น้

8-27

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

ร้อยละ 3 จากปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึ กอบรมโดยรวมเท่ากับร้อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี
2561) และจานวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ยของบุคลากร เท่ากับ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2561 ที่รอ้ ยละ 10 ซึ่งเป็ นไป
ตามแผนงานในการเพิ่มการพัฒนาผ่านช่องทางอื่นให้มากขึน้

1) การจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้า รายบุคคล บริษัทฯ เตรียมความพร้อ มรองรับ การขยายตัวทางธุ รกิจ จึงได้
ดาเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สาหรับ กลุ่มบุ คลากรที่ มี ศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่ น
ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสถึงระดับผูจ้ ดั การอาวุโส จา นวน 163 คน โดยกาหนดให้บุคลากรแต่ละท่านในโครงการ
ดังกล่าวพัฒนาแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล (Individual Career Development Plan: ICDP)
ใช้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10 ซึ่งพบว่าในปี ที่ผ่านมา หลักสูตรที่บุคลากรต้องการพัฒนาตนเอง
สามอันดับแรก คือ ภาวะผู้นา การคิด วิเคราะห์ และความรู เ้ ฉพาะสายงาน นอกจากนั้นยังมีการติดตามความ
คืบหน้าการพัฒนาบุคลากรแต่ละท่านจากแผนการพัฒนาที่กาหนดไว้ทุก ๆ ไตรมาส ในปี 2562 โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพมีการดาเนินการติดตามให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้พฒ
ั นาตามแผนที่ก าหนด
ไว้คิดเป็ นร้อยละ 86 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2) การพัฒนาศักยภาพหัว หน้างาน เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บ ริ หารที่เป็ น หัว หน้างานให้มี ความสามารถในการ
บริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็ น บุคลากรประจา สาขาตัง้ แต่ระดับจัดการถึงผูจ้ ัดการ
ทั่วไป และบุคลากรที่ประจา สา นักงานใหญ่ตงั้ แต่ระดับผู้ช่วยผูอ้ า นวยการถึงผูอ้ านวยการ รวมจานวนทัง้ สิน้ 268
คน โดยใช้ผลการประเมินศักยภาพภาวะผูน้ าแบบ 360 องศาซึ่งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากบุคคล
รอบข้างของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตัวกลุ่มเป้าหมายเอง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาหัว ข้อ ที่แ ต่ ละคนควรพัฒ นาเพิ่ มเติม โดยคุณลักษณะของการเป็ น หัว หน้า งาน 7 ประการที่ ใช้ใ นการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้วย
- ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการกระทาของตนเอง
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- การเปิ ดโอกาสในการแสดงศักยภาพโดยมอบหมายความรับผิดชอบให้ทีมงาน
- การสอนงานและการพัฒนา
- ความสามารถในการให้คาชื่นชมที่จริงใจแก่พนักงาน
- การเปิ ดใจรับฟั ง
- การสร้างบรรยากาศการทางานเป็ นทีมงาน
- ความสามารถในการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
สาหรับวิธีการพัฒนานัน้ แบ่งออกเป็ น การเรียนรูใ้ นห้องเรียน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองแบบ Micro Learning ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน และการเรียนรูแ้ บบตัวต่อตัวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งผลการเข้าร่วมทั้งสามช่องทาง ได้แก่ ร้อย
ละ 70 ร้อยละ 39 และร้อยละ 41 ตามลาดับ โดยผลที่ได้จะนาไปปรับปรุ งการดาเนินโครงการดังกล่าวในปี ถัดไป
หลังจากที่กลุ่มเป้ าหมายได้เข้า ร่ว มโปรแกรมการพัฒ นาตามที่บ ริษั ทฯ กาหนดเป็ นที่เ รียบร้อ ยและดาเนิ น การ
พัฒนาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงมีการประเมินศักยภาพภาวะผู้นาแบบ 360 องศาอีกครัง้ เพื่อสารวจผลจากการ
พัฒนาเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนการเข้าโปรแกรม
3) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยดา เนินการจัดทา แผนงานอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ในการท างาน
ให้ทนั สมัยและตรงกับความต้องการขององค์กรมากขึน้ มีการหารือและปรับแผนพัฒนาฉบับเดิมกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ทันสมัยตอบโจทย์ลักษณะงานและกลุ่ม พนักงานที่เปลี่ยนไปโดยระบุ หลั กสูตรการอบรมแยกตาม
หน่ ว ยงานและตามบทบาทของงาน (Job Role) กาหนดระยะเวลาที่ พึ ง อบรมตั้ง แต่ เ ริ่ ม งานกั บ องค์ก รจนถึ ง
ระยะเวลารอบปี ตามกาหนด มีการประเมินและติดตามตามแผนและระยะเวลาที่กาหนด เมื่อบุคลากรเติบโตใน
ตาแหน่งที่กาหนดก็จะได้รบั การอบรมภาวะผูน้ าและการอบรมโครงการ People Manager ต่อไป โดยได้ดาเนินการ
จัดทาแผนงานแล้วเสร็จที่รอ้ ยละ 93 จากหน่วยงานทัง้ หมด
4) การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพให้กับบุ คลากร ในสายงานบริหารทุนมนุษ ย์และพัฒนาองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
พัฒ นาที ม งานที่ ดูแ ลบุ คลากรของบริ ษั ท ฯ ให้มี ความเป็ น มื อ อาชี พ และน่ า เชื่ อ ถื อ รองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรที่กาลังเกิดขึน้ โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้างานเข้า รับการประเมิน สมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ บริหารงานบุคคลชั้นคุ ณวุ ฒิ จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุ คคลแห่งประเทศไทย
(PMAT) ซึ่งเป็ นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานวัดระดับ คุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในปี 2562 บุคลากรของ
บริษัทฯ ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองคิดเป็ นร้อยละ 67 (4 จาก 6 ท่าน) สาหรับบุคลากรที่เข้ารับการ
ประเมินและยังไม่ได้รับการรับรองจะได้รับการพัฒนาตามแผนงานอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ในการ
ทางานของฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์ฯ ต่อไป
5) การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี โดยจัดอบรมและแบ่งปั นความรู ท้ างด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในธุรกิจค้าปลีกให้กับ
บุคลากรที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 5 ครัง้ มีจานวนผูส้ นใจเข้าร่วมรับฟั งจานวนทัง้ สิน้ 258 คน มีการ
ประเมินผลภายหลังการเข้ารับการอบรมและสารวจไอเดียที่สามารถต่อยอดในการทางานได้จริงภายหลังการอบรม
นอกจากนัน้ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับพนักงานทั้งในการทางานของแต่ละสายงาน
และการทาธุรกรรมภายในองค์กร เช่น การขอเบิกสวัสดิการ การขออนุมตั ิงบประมาณ และการสั่งซือ้ /จัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายทางด้านการเงิน เป็ นต้น
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6) มอบทุนการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึ กษา โดยสามารถสมัครเพื่อขอรับ ทุนเรียนต่อ วุฒิป ริญญาโทของทางกลุ่ ม
เซ็นทรัลได้มีผลผูกมัด 2 ปี ผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาใน
ด้านทัศนคติและความมุ่งมั่นในการนาความรู ม้ าใช้ในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ และสังคมต่อไป ในปี 2562 มี
บุคลากรที่ได้รบั ทุนเรียนต่อปริญญาโททัง้ สิน้ จานวน 4 คน รวมเป็ น 13 คนนับแต่มีการเปิ ดให้ทุนตัง้ แต่ปี 2559
7) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชานาญและเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานเทคนิค งานระบบงานการ
ให้บริการ และงานบริหาร โดยดาเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษดังกล่าวภายใต้โครงการ “ศูนย์ความเป็ นเลิศ
หรือ Center of Excellence” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการองค์ความรู ้องค์กรและถ่ายทอดสู่บุคลากรที่ มี
ศักยภาพ ปั จจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดหลักสูตรและเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ใ้ ห้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
8) การสร้า งนวั ต กรรมภายในองค์ก รภายใต้โ ครงการ “ดรี ม ที ม โปร และดรี ม ที ม มิ นิ ” (Dreamteam Pro and
Dreamteam Mini) ซึ่ ง ดาเนิ น โครงการต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ปี ที่ 9 และมี การปรับ ปรุ ง รู ป แบบให้เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ ยนแปลงองค์กรในทุ กปี เป็ น โครงการที่ เ ปิ ดโอกาสให้บุ คลากรของบริ ษั ท ฯ ได้มี ส่ว นร่ ว มในการน าเสนอ
กระบวนการในการปรับปรุ งและนาเสนอแนวคิ ดใหม่ ในการทางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเข้าประกวดเพื่อน าไป
ขยายผลทั่วทัง้ องค์กรบนพืน้ ฐานแนวคิดแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ แบ่งลักษณะโครงการออกเป็ น 2 ระดับ
คือ ดรีมทีม โปร สาหรับโครงการที่แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์หาสาเหตุบนหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) และ
QC Story และดรีมทีม มินิ สาหรับโครงการที่เน้นแก้ปัญหาแบบเร่งรัด ทาได้ทนั ที (Quick Win) บนพืน้ ฐานแนวคิด
แบบไคเซน (Kaizen) ลด เลิก และเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่ดี โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนา
ตนเองผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ หลักการ Kaizen PDCA และ QC Story เพิ่มทักษะการ
เลือกหัวข้อปั ญหาการวิเคราะห์ทางการเงินเบือ้ งต้น ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีมและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในปี
2562 ได้กาหนดเป้ า หมาย คื อ ลดค่ า ใช้จ่ า ย (Cost) ลงให้ไ ด้ร้อ ยละ 20 เมื่ อ เที ยบจากที่ ใ ช้ไ ปในปี 2561 ทั้ง นี ้
ผลสัมฤทธิ์โครงการ คือ มีพนักงานร่วมส่งโครงการทั้งสิน้ จานวน 156 กลุ่ม เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วร้อยละ 56 เเละจาก
การนาเสนอโครงการทัง้ หมด (เฉพาะที่ผ่านการคัดเลือก) พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่า
พลังงานไฟฟ้า นา้ ประปา และค่าบารุงรักษา รวมไปถึงการลดต้นทุน วัตถุดิบ และลดการใช้กระดาษ คิดเป็ นมูลค่า
กว่า 3 ล้านบาทต่อปี คานวณเป็ นผลตอบแทนการลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่ากับร้อยละ 436
3. การเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

1) การบริหารจัดการและประเมินผลงาน บริษัทฯ ดาเนินการปรับปรุ งมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
ตามแผนงานที่กาหนด โดยใช้เครื่องมือและแนวทางการจัดกลุ่มตาแหน่งงานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องจากปี 2561
เพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างตาแหน่งงานในปี 2562 แล้วเสร็จตามแผน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทางานในระบบ
สารสนเทศทางด้า นการบุ ค คลระบบใหม่ ชื่ อ “CNext” ที่ จ ะเปิ ดใช้ใ นปี 2563 ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง คงระบบการ
ประเมินผลงานพนักงานในสองมิติ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี ตามดัชนีชีว้ ัดระดับองค์กรระดับฝ่ ายและ
ระดับแผนกลดหลั่นตามลาดับ และประเมินผลพฤติกรรมรายครึ่งปี ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร I•CARE โดยผล
ประเมินที่ได้จะนามาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจาปี รวมทัง้ ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งและการจัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคลในปี ถัดไปต่อไป ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาแนวคิดการ
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ทางานแบบอไจล์ - Agile และการใช้เครื่องมือโอเคอาร์- OKR: Objectives & Key Results ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กรเดียวกัน โดยได้เริ่มทดลองใช้เครื่องมือ OKR ในหน่วยงานนา
ร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ ายพัฒนาทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความเป็ นเลิศและการพัฒนาอย่ า ง
ยั่งยืน และบางแผนกในฝ่ ายการตลาด ในลักษณะผสมผสานระหว่างตัวชีว้ ัดแบบเดิมและ OKR จากการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์และข้อมูลป้อนกลับจากทั้ง 3 หน่วยงานส่งผลให้บริษัทฯ เห็นชอบที่จะให้บางฝ่ ายใช้ OKR เต็มรูปแบบ
ในการขับเคลื่อนแผนงานในปี 2563
2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสานักงานภายใต้โครงการ “สมาร์ทออฟฟิ ศ - Smart Office” เพื่อให้บุคลากรได้ท างาน
ในบรรยากาศที่ทันสมัย คล่องตัว ตรงกับลักษณะงาน และไลฟ์ สไตล์มากขึน้ กาหนดเสร็จภายในปี 2564 (ขยาย
จากกาหนดเดิม 1 ปี ) โดยทยอยปรับปรุ งทั้งออฟฟิ ศสานักงานใหญ่และออฟฟิ ศพนักงานประจาสาขา ในปี 2562
ได้ทาการปรับปรุ งสถานที่ทางานในสานักงานใหญ่แล้วเสร็จร้อยละ 100 ตามแผนโดยเปิ ดโอกาสให้แต่ละฝ่ ายได้
ระดมความคิดในการปรับปรุงออฟฟิ ศของฝ่ ายตน บนพืน้ ฐานการทางานอย่างชาญฉลาด - Work Smart เพื่อตอบ
โจทย์ลักษณะงานของแต่ ละฝ่ ายที่ แ ม้จ ะแตกต่ า งกั น แต่ อ ยู่ บ นพื ้น ฐานเดี ยวกั น คื อ I•CARE โดยปรับ เปลี่ ยน
เฟอร์นิเจอร์ในที่ทางานให้ถูกหลักสรีระศาสตร์และทันสมัย จัดวางโต๊ะทางานแบบไร้ฉากกัน้ เปิ ดโล่ง จัดสรรพืน้ ที่โค
เวิ ร์กกิ ้ง สเปซ เพื่ อ รองรับ การท างานแบบอไจล์ที่ เน้นการสื่ อ สารของทีม จัดมุม สงบเงี ยบสา หรับ การท างานที่
ต้องการสมาธิ จัดมุมกึ่งนั่งเล่นสาหรับการประชุมแบบไม่เป็ นทางการจัดเคาน์เตอร์บาร์เพื่อรองรับการรับประทาน
อาหารร่วมกันจัดโต๊ะตีปิงปองเพื่อออกกาลังกายที่สามารถแปลงเป็ นโต๊ะประชุมได้เมื่อต้องการ มีการปรับระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม เพื่อให้เหมาะกับการทางาน
ที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนสถานที่ทางาน ปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถประชุมทางไกลเชื่อมต่อ
ได้ทงั้ หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เปลี่ยนการจองห้องประชุม และการแจ้งซ่อมภายในออฟฟิ ศผ่า นแอป
พลิเคชัน และคิวอาร์โค้ด เป็ นต้น
3) การปรับปรุ งกระบวนการทางานทางด้านการจัดการและบริหารบุคลากร และการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ทางานโดยดาเนินการศึกษาและปรับปรุ งโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานให้มีความยืดหยุ่นตรงตามไลฟ์
สไตล์และความต้องการของพนักงานมากขึน้ เช่น ปรับสวัสดิการเดินทางให้ครอบคลุมการเดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสารในทุกตาแหน่งงานเพิ่มเติมการทาประกันสุขภาพสาหรับคนในครอบครัว ขยายผลประโยชน์การประกั น
กลุ่มกับโรงพยาบาลพันธมิตร และทาข้อตกลงพิเศษเพื่อพนักงานกรณีทาประกันสุขภาพและประกันชีวิต 40 โรค
เสี่ยง เป็ นต้น
ในด้านการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการทางานแบบ Smart Office ทัง้ สาหรับการ
ทาธุรกรรมส่วนตัวของพนักงาน เช่น การเบิกจ่ายสวัสดิการ ผ่านระบบ Smart Expense การขออนุมตั ิงบประมาณ
และทา บันทึกภายในแบบไร้กระดาษ หรือ e-memo และแอปพลิเคชันสาหรับการทางาน เช่น การขออนุมัติการ
ขายพืน้ ที่สาหรับพนักงานขาย หรือ Smart Sale ซึ่งสามารถลดเวลาในการพิจารณาอนุมัติสัญญาจากเดิม ได้ถึ ง
ร้อยละ 95 ของการทาสัญญาใหม่ทงั้ หมด การขออนุมตั ิงบประมาณทางด้านการตลาด หรือ Marketing Proposal
โดยสิน้ ปี 2562 พบว่าเวลาที่ใช้ในการอนุมตั ิดีขนึ ้ ไม่พบข้อเสนอที่รออนุมตั ิเกิน 1 เดือน และการนาระบบสารสนเทศ
ไปใช้ใ นการปรับ ปรุ ง กระบวนการแลกของรางวั ล และการช าระเงิ น POS-Point of Sale ให้กับ พนักงานและ
พนักงานว่าจ้างชั่วคราว
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4) การคานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่บริษัทฯ คานึงถึงเพื่อวัดประสิทธิผลขององค์กร โดย
พนักงานประจารวมทัง้ พนักงานรับเหมาช่วงต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชี วอนา
มัยของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ได้เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีว อนา
มัยในการทางาน ISO 45001 ใน 3 โครงการ (เพิ่มเติมจากแผนที่กาหนด 1 โครงการ) คือ ศูนย์การค้าเซ็ น ทรั ล
พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และดาเนินการตามกฎหมายกาหนด
ในการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานทัง้ ในระดับองค์กรและใน
ระดับสาขาตามลาดับ มีจานวนพนักงานที่ร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ ทั้งสิน้ 340 คน โดยแยกเป็ นตัวแทนนายจ้าง
จานวน 189 คน และเป็ นตัวแทนลูกจ้างจานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ของพนักงานทัง้ หมด(ไม่รวมพนักงาน
สัญญาจ้าง) นอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ มความเข้าใจและทักษะด้านการดูแ ลรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะและบุคคล อาทิ การอบรมป้องกันและดับเพลิงขัน้ รุ นแรง การดูแลเครื่องจักรใหญ่ เช่น ปั้นจั่น
การดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การดูแลความปลอดภัยทางนา้ การทางานอย่างปลอดภัยในที่อบั อากาศและที่
เสี่ยงภัยการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ISO 45001 และ 5 ส. โดยรับการ
อบรมจากวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งสิน้ 12 หลักสูตร มีผเู้ ข้าร่วมจานวน 1,214 คน (นับซา้ คน)
คิดเป็ นร้อยละ 23.9 ของพนักงานทัง้ หมด
5) การรักษาและสร้างความผูกพันพนักงาน 10 ในด้านการกาหนดสวัสดิการและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ นัน้
จะดาเนินการบนพืน้ ฐานหลักบรรษัทภิบาลเพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดแรงงานทั่วไป ทั้งนีค้ วามแตกต่างทางเพศสภาพ เชือ้ ชาติและความทุพพลภาพทางร่างกายไม่ส่งผลต่อการ
กาหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน อีกทัง้ ยังเปิ ดกว้างรับฟั งความคิดเห็นจากพนักงานทั้ง จาก
คณะทางาน People Team และจากช่องทางการสื่อสารภายในอย่างเป็ นทางการ เช่น Whistlerblower และการ
สื่อสารภายในอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น การให้ขอ้ มูลผ่านหัวหน้างาน รวมไปถึงการให้สิทธิเสรีภาพพนักงานในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามแนวทางปฏิบตั ิของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ในด้านการสร้างความผูกพันกับพนักงาน บริษัทฯ ดาเนินการประเมินความผูกพันของพนักงานภายใต้โครงการ “CG
Voice” หรือ Central Group Voice ตามกรอบการประเมินความผูกพันของพนักงานสู่การเป็ นองค์กรในหัวใจพนักงาน
(Employer of Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ใน 2 มิติ คือ ปั จจัยขั้นพืน้ ฐานที่ มี ผลต่อ ความผู กพั น
องค์กร 4 หมวด และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความผูกพันองค์กร 3 หมวด โดยในปี 2562 มีพนักงานที่ร่ว มท า
แบบประเมินร้อยละ 81 ของจานวนพนักงานทั้งหมดและได้คะแนนความผูกพันของพนักงานที่รอ้ ยละ 73 ซึ่งมากกว่า
บริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลที่รอ้ ยละ 3 และจัดอยู่ในประเภทองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตามนิยามของบริษัทเอออน ฮิววิท
ผลการประเมินความผูกพันและปั จจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความผูกพัน จะถูกนาไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรโดยที ม งานด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของแต่ ล ะฝ่ าย และรายงานต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามลาดับ ทั้งนี ้
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรโดยเฉพาะหมวดการพัฒนากลุ่มบุคลากร
ที่มีศกั ยภาพสูง หมวดความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริหารระดับสูงหมวดการชื่นชมและการสร้างแรงบันดาลใจ และหมวดการใช้
เทคโนโลยีในการทางาน ส่งผลให้คะแนนในหมวดดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึน้
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ในด้านการขับเคลื่อ นวัฒนธรรมองค์กรตามค่ า นิยม I•CARE ยังคงดาเนิ นการใน 3 รู ปแบบ คือ การใช้สื่อและการ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม และการเป็ นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร
- การใช้สื่อ และการประชาสัม พัน ธ์ ผ่า นช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร เช่ น อี เ มล์ - email โปสเตอร์ Admired Plus วิ ท ยุ เ สี ย งตามสาย - CPN Radio สื่ อ โทรทั ศ น์ ภ ายในองค์ก ร – CPN Channel สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ แอปพลิ เ คชั น “ซี พี เ อ็ น เจน-วี - CPN GEN WE” และเพิ่ ม เติ ม การสื่ อ สารผ่ า นแพลตฟอร์ ม
“Workplace by Facebook” เพื่ อ ช่ ว ยการสื่ อ สารภายในองค์ก รให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ รองรับ การ
ถ่ายทอดสดการประชุม Group Calling และมีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูกอีเมลของพนักงานเป็ นสมาชิกเมื่อ
แรกเข้าทางานและยกเลิกเมื่อลาออกจากบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังได้นาระบบปั ญญาประดิษฐ์ผ่านแช
ทบอท (Chatbot) ชื่ อ “น้อ งซี - Cee” มาทดลองใช้ใ นการตอบคาถามเกี่ ยวกั บ พนั กงานโดยเฉพาะ เช่ น
สวัสดิการพนักงาน วันลา วันหยุด รวมไปถึงการสอบถามเบอร์ติดต่อภายในบริษัทฯ
- การมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจาปี กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมสันทนาการนอกเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์พนักงานที่มีความชอบแตกต่างกัน เช่น เต้นซุมบ้า เล่น
โยคะ ออกกาลัง แบบมอร์ทัล คอมแบทที่ ผสมผสาน Piloxing และการวิ่ ง ซึ่ ง ในปี 2562 เน้น ในกิ จ กรรม
“Moment That Matters” ในการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชื่นชมยินดี โดย
การเขียนการ์ดขอบคุณ (Recognition Card) ส่งต่อความรู ส้ ึกดี ๆ และเพื่อเป็ นการขอบคุณเพื่อนพนักงาน
ด้วยกัน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่ องหลักบรรษัทภิบ าล การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน และการติดสินบน เพื่อให้
พนักงานเข้าใจหลักการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันเป็ นเครือข่ายในการสังเกตและรายงาน
หากพบเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี 2562 ดาเนินการจัดอบรม 3 ครัง้ มีจานวนพนักงาน
ระดับจัดการเข้าร่วมอบรมจานวน 123 คนผลจากการอบรมพบว่าพนักงานพึงพอใจและเห็นว่าเนือ้ หาเป็ น
ประโยชน์สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริงที่รอ้ ยละ 98
- การเป็ นแบบอย่า งของผู้น า ตามค่านิยม I•CARE อาทิ ผู้นาต้นแบบ “SD Champion” ในโครงการ “CPN
Step 2 Share#2 ก้าวเพื่อการแบ่ ง ปั นปี ที่ 2” ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เ ชิ ญผู้บ ริ หารและพนักงานดูแ ลสุขภาพผ่ า น
กิจกรรมการวิ่งหรือเดิน สะสมระยะทางพร้อมกันทั้งองค์กรแล้วแปรเปลี่ยนเป็ นเงินบริจาคให้กับองค์กรการ
กุศล ผู้นา Zero Hero โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ Zero Hero เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตสานึกให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว และการคัดแยกทิง้ ขยะแต่ตน้ ทาง (ดังรายละเอียดใน
หัวข้อการบริหารจัดการขยะและของเสีย หัวข้อย่อยแผนการดาเนินงานกับกลุ่มพนักงาน ในรายงานประจาปี
หน้า 156 ) และผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมองค์กร หรือ I•CARE Agent จานวน 3 ท่าน (ต่อเนื่องจากปี
2561) เพื่อเป็ นตัวแทนองค์กรในการเผยแพร่ผลักดันและสนับสนุน ค่านิยมทั้ง 5 ด้านของบริษัทฯ และกลุ่ม
เซ็นทรัลให้พนักงานรู จ้ ัก เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเพื่อปลูกฝั งค่านิยมดังกล่าวสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
และผูกพันพนักงานไว้ดว้ ยกัน
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ฯ ให้ความสาคัญกั บ การกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ว ยเชื่ อ ว่ า การดาเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งมี จ ริ ยธรรม โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่ง ยืนได้ คณะกรรมการบริษัท จึ ง
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยกาหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการ
กากับดูแลกิจ การ” เพื่อเป็ นรากฐานของการปฏิ บัติงานแก่ บุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิ บัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทัง้ มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “หลักการกากับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณฯ ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายดังนี ้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
• สิทธิในการจดทะเบียนเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริษัทฯ
• สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุน้ ของตน
• สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
• สิทธิในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษัท
• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ
• สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยพืน้ ฐาน
ของบริษัทฯ อันได้แก่
- การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
- การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
- การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
- การออกหุน้ กู้
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รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึน้ ตามปกติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีสิทธิกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ การประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงเป็ นเวทีสาคัญสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซักถาม และพิจารณาออกเสียงลง
มติ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ ทุกราย
ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนe
หลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็ นรูปธรรมในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ตัง้ แต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการ
ประชุม สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 จัดขึน้ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอล
รู ม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 377 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 2,481 ราย
รวมเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ทั้ง หมดที่ ม าด้ว ยตนเองและรับ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มประชุ ม คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 85.13 ของจ านวนหุ้น ทั้ง หมด
4,488,000,000 หุ้น มีกรรมการบริษัทเข้าร่ว มประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการนโยบายความ
เสี่ยง กรรมการผู้จดั การใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
พร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี ้ รายละเอียดการดาเนินการประชุมมีดงั นี ้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ รายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุน้ รายบุคคล
มีส่วนในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ ยวกับ
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ข อง
บริษัทฯ ทั้งนี ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
• จัดท าจดหมายเชิ ญประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยในการประชุ ม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562
บริษัทฯ ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุ ม ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้รบั เอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
• ในจดหมายเชิ ญ ประชุ ม บริ ษั ท ฯ มี การชี ้แ จงข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล และความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1) วาระการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
2) วาระการพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
3) วาระการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4) วาระการพิจารณาอนุมัติการจ่า ยเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2561 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล จานวนเงินที่ขออนุมตั ิ เปรียบเทียบกับจานวนเงินที่จ่ายในปี ก่อน
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5) วาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2562 โดยให้ข้อมูลของผู้
ได้รับการเสนอแต่ ง ตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตาแหน่งในบริษัท ฯ การศึกษา การอบรม/สัม มนา
หลักสูตรกรรมการประสบการณ์ การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ วันที่
ดารงตาแหน่งกรรมการจานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
6) วาระการพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบาย จานวน
เงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาค่าตอบแทน
7) วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ
ผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จานวนปี ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญในที่ประชุมผู้ถือหุน้ อย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
• อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูถ้ ือหุ้น
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเลือกเป็ นผู้รับ มอบ
ฉันทะไว้ดว้ ย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจานวนรวม 2,236 ราย มอบอานาจให้กรรมการ
อิสระเป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- มอบอานาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ จานวน 1,946 ราย
- มอบอานาจให้นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ จานวน 6 ราย
- มอบอานาจให้นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ จานวน 210 ราย
- มอบอานาจให้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการตรวจสอบ จานวน 74 ราย
วันประชุมผู้ถือหุ้น
• กาหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นาระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ใน
การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
• กาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
มีหนุ้ ประเภทเดียวคือหุน้ สามัญ
• ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้ชแี ้ จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบ
• นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุน้ โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือ
หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
• ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ในการลงคะแนน โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการ
• มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลาดับ
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• ดาเนินการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ตามลาดับ วาระที่ ไ ด้แ จ้งไว้ในหนัง สื อเชิ ญประชุ ม ผู้ถือหุ้นอย่ า งถูกต้องและโปร่ง ใสตามข้อ
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มีความเป็ นอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็ นพยาน
ตรวจสอบการนับคะแนน
• ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ ได้
พิจารณาลงมติได้
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยครบทุกชุด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
• นาส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในวันประชุม ผ่านระบบ SET
Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
• ผูถ้ ือหุน้ สามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ให้ความสาคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบันทึกสาระสาคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
- รายชื่อพร้อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บตั รลงคะแนน
- คาถามและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ และคาชีแ้ จงของกรรมการหรือฝ่ ายจัดการ
- มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
• จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม และนาส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กาหนด
• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเป็ นวันเดียวกับการประชุมภายหลังจากการประชุมเสร็จสิน้
• เปิ ดกว้างและรับฟั งความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โ ครงการประเมิน คุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุน ไทย ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใ ช้ใน
การประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้น ตอนต่ าง ๆ ในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุ ม วันประชุม และภายหลัง วัน
ประชุม
โครงสร้างการถือหุ้น
• มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซบั ซ้อนไม่มีผถู้ ือหุน้ ร่วมและไม่มีผู้ถือหุน้ ไขว้ และไม่มีโครงสร้าง
การถือหุน้ แบบปิ รามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มั่นใจว่าได้รบั ผลตอบแทนครบถ้วน
• มีสดั ส่วนของหุน้ Free Float มากกว่าร้อยละ 40
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2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคล
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
การกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท กากั บ ดู แ ลให้มี การกาหนดนโยบายที่ใ ช้ใ นการควบคุ ม เกี่ ยวกั บ การใช้ข้อ มูลภายในและการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธ รรมต่อ ผู้ถือ หุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้องซือ้ ขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี
สาระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ขอ้ มูลภายในที่บริษัทฯ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• การถือหลักทรัพ ย์ของบริษทั ฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุน ซื ้อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
สาธารณชนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บ รรลุ
นิติภาวะมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ข องบริ ษัทฯ ต่ อ หน่ ว ยงานกากั บ ดู แลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ทัง้ นี ้ หากผูบ้ ริหารและพนักงานรายใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในที่กล่าวข้า งต้นนี ้
ถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย
• การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับ
จากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
การกากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการดาเนิน ธุรกิ จ ด้ว ยความซื่อ สัตย์ สุจ ริ ตเปิ ดกว้า ง โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม โดยกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บ ริษัทฯ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ น ต้อ งท ารายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น รายการนั้น จะต้อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่ว ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่ง ใสและเป็ นธรรม เปรียบเสมือนการทารายการกับ บุ คคลภายนอก และคานึง ถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ โดยผูท้ ี่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี ้ ในกรณีที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาคัญหรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษั ท
อนุมตั ิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
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ธรรมาภิบาลก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรือผู้ถือหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกครัง้ และ
เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนด
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียและการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
• การรายงานการมี ส่วนได้เ สี ย : กรรมการและผู้บ ริห ารมีหน้า ที่ รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้า ด ารง
ตาแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สาหรับกรณีที่ระหว่างปี กรรมการหรือผูบ้ ริ หาร
รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจาเป็ นต้องเข้าทาธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ โดย
ทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของ
สัญญา ชื่อของคู่สญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทาธุรกรรม
นั้น โดยเลขานุการบริษัท มีห น้า ที่ รวบรวมและจัดส่ง สาเนารายงานการมี ส่วนได้เ สียให้แก่ ป ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั รายงาน
• การรายงานการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลงเข้า
ทารายการที่เ กี่ ยวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกสิน้ ปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานรับรองข้ อ มูล
เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทาความผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูล
ภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการกาหนดเป็ นนโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” สรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผูถ้ ือหุน้
• สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ย่ งั ยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
• เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
• ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือ
หุน้ ” และ“การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”
พนักงาน
• กาหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทัง้ ในด้านผลตอบแทน การแต่ง ตั้ง
โยกย้ายการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของพนักงาน
• กาหนดนโยบายด้า นการบริ ห ารงานบุ คคลที่ ไ ม่ มี การแบ่ ง แยกหรื อ กี ดกั น เน้น ความเสมอภาคและเท่ า เที ยมกัน
ตลอดจนให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา
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• ส่งเสริมความรู พ้ นักงาน จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อการทางาน โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมในหัวข้อ
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุ รักษ์
พลังงาน ตลอดจนการฝึ กอบรมด้านการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานและพนักงานใหม่
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังพัฒนาและจัดหลักสูตรความรู เ้ ฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน โดยกาหนดเป็ น
Training Roadmap ซึ่งเป็ นความรู ด้ า้ นการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และความรูท้ ี่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
สายงานต่าง ๆ ด้วย เช่น ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายบริการลูกค้า ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ ายพัฒนาโครงการที่พกั
อาศัย เป็ นต้น
• จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะความเป็ นผู้นา (People Manager Program) เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณลักษณะ
ความเป็ นผู้นาที่กาหนด โดยโครงการประกอบด้ว ยการประเมิ น 360 องศา ก่อนและหลัง การพัฒนา การพัฒ นา
Classroom Training และ Group Coaching รวมถึ ง การโค้ช โดยหั ว หน้ า งาน เพื่ อ ให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้ า น
พฤติ ก รรม โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการนอกจากจะเป็ น การสร้า งและพั ฒ นาผู้ น าแล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า ง
Engagement แก่พนักงานที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอีกด้วย
• จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานที่ มีความรู แ้ ละความสามารถที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
งานในอนาคต อาทิ ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ตาแหน่งงานแผนกงานระบบของศูนย์การค้า ผ่านโครงการ
บูรณาการการเรียนกับการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ส่งเสริม ให้พนักงานได้มี โ อกาสพัฒ นาตนเองได้ทุ กที่ ทุ กเวลาโดยไม่มี ข้อ จ ากัด โดยพัฒนาช่อ งทางการเรี ยนรู ้ใ น
รูปแบบ Online Learning ให้มากขึน้ โดยปั จจุบนั มีหลักสูตรสาหรับพนักงานใหม่ 5 หลักสูตร หลักสูตรความรูเ้ ฉพาะ
สายงาน 24 หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน 10 หลักสูตร และหลักสูตรด้านภาวะผู้นาในลักษณะ
Micro Learning 50 หลักสูตร
• ส่งเสริมให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง และยกระดับการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยกาหนดให้มี
โครงการทุนปริญญาโทสาหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้
ตลอดหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา
• จัดให้มีการประเมินศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อค้นหาพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงมาพัฒนาให้เติบโตเป็ นผู้บริหาร
ขององค์กรในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ผบู้ ังคับบัญชาได้วางแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกั บระดับศักยภาพเพื่อ ให้
ความรู ค้ วามสามารถที่เหมาะสมกับระดับตาแหน่งงาน และสร้างความพร้อมสาหรับการเติบโตในระดับตาแหน่งที่
สูงขึน้ ต่อไป
• จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับ
ขึน้ เงินเดือน การให้โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชีว้ ดั จะขึน้ อยู่กับลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานแต่
ละระดับ
• กาหนดนโยบายค่ า ตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ นธรรมแก่บุ คลากรของบริ ษั ทฯ ทุ กระดับ โดยกาหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน”
• เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็ นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี ้ บริษัทฯ สนับสนุนการหารือและความร่ว มมือ ระหว่า งบริษัทฯ กับพนักงานหรือตัวแทน
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พนักงานในการนาเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
• จัดให้มีกองทุน สารองเลี ้ยงชีพ ตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุน ให้พนักงานมีเ งิ นทุน สารองในยาม
เกษียณหรือลาออก
• จัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่ อนพนักงานในพิ ธี
ฌาปนกิจ
ร้านค้าและลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจแก่ ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ ดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยมีสานักส่งเสริมและกากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
การให้บ ริ การร้า นค้า ให้เ ป็ น มาตรฐานเดี ยวกั นทุ กสาขา โดยปรับ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการท างานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับร้านค้าอย่างสม่าเสมอ
• ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นาภาพหรือเนือ้ หาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
• พัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้บ ริการและประเมิน ผลการให้บ ริการของเจ้าหน้าที่เป็ นประจา โดยเจ้าหน้าที่รา้ นค้า
สัมพันธ์จะเดินเยี่ยมร้านค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ ละวัน
รวมทัง้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลกู ค้าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถสอบถามหรือ
แนะนาผูใ้ ช้บริการได้ทนั ที
• ประชุ ม ร่ ว มกั บ ร้า นค้า เพื่ อ สื่ อ สารแผนการดาเนิ น งานที่ ส าคั ญอย่ า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง และเมื่ อ บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด
ศูนย์การค้าใหม่ หรื อศู นย์การค้าที่ป รับ ปรุ ง จะประชุมร่ว มกั บร้า นค้าเพื่ อ รับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่า ง ๆ และ
วางแผนการตลาดร่ ว มกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผู้เ ช่า ได้แ สดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึน้ อย่ างต่อเนื่อง สาหรับศูนย์การค้าที่เปิ ดดาเนินการแล้วจะมีการจัดประชุ ม
ร้านค้าไตรมาสละ 1 ครัง้
• สารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้องการของร้านค้าและ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และนามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่เป็ นเลิศของบริษัทฯ
คู่คา้
• ปฏิบตั ิกับคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ ังยืน กับ คู่คา้ และสร้างความเชื่อ ถือ ซึ่ งกั นและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างซึ่งมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน
• สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• กาหนดขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือ กคู่ค้าอย่ างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้า ง ตามระเบียบการพัฒ นา
โครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจัดซือ้ จัดจ้างโดยการคัดเลือกคู่คา้ ด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวด
ราคา หรือการจัดซือ้ จัดจ้างด้ว ยวิธีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่ว ยงาน
จัดซือ้ กลาง (Pool Procurement) ของบริษัทฯ เป็ นต้น โดยวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างจะดาเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้อง

9-8

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ

กับนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผทู้ ี่จะเข้ามาเป็ นคู่คา้ โดยการประเมิน PreQualification
• จัดงานประชุมคู่คา้ (Partner Engagement Meeting) เพื่อพบปะและสื่อสารแผนกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้คู่คา้ รับทราบและดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
• จัดประชุมเฉพาะรายอย่างไม่เป็ นทางการในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่คา้ รายใหม่ ในความร่วมมือสาหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ และความร่วมมือบนพืน้ ฐานการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลักบรรษัทภิบาล และการต่อต้านการทุ จ ริต
คอร์รปั ชันตามที่ระบุในหลักการดาเนินธุรกิจของคู่คา้
เจ้าหนี ้
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกูย้ ืมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นาเงินไป
ใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กับเจ้าหนีเ้ งินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการ
บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่นั ใจในฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนีท้ ี่ดีของบริษัทฯ
• บริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ ข้อกาหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหนีร้ ับทราบอย่างต่อเนื่องเป็ นปกติโดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระหนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ต่อเจ้าหนี ้ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทาให้เจ้าหนีก้ ังวลใจเรื่องความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุน้ เท่านัน้ มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่
มีความเกี่ยวข้อง
คู่แข่งทางการค้า
• ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมไม่ แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วย
วิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทาการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กับธุรกิจด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ย่งั ยืน
• การจัดตัง้ สมาคมศูนย์การค้าไทยเป็ นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์แ ละแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จที่เ ป็ น ประโยชน์ร่ว มกัน ซึ่งบริษัทฯ เป็ น
สมาชิกและร่วมเป็ นกรรมการของสมาคม ตั้งแต่ปี 2541 โดยบริษัทฯ ชาระค่าสมาชิกให้แก่สมาคมศูนย์การค้าไทย
จานวน 50,000 บาทต่อปี
• เผยแพร่ขอ้ มูลของสมาคมฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชน การ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคมฯ เป็ นต้น เพื่อให้ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็ นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ต่อสาธารณชน
• จัดตั้ง คณะท างานชุ ดย่ อ ยเพื่อ ติ ดตามและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ กฎหมายที่อ าจมี ผลกระทบต่ อ การดาเนิน ธุ รกิจ
ศูนย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตัง้ แต่ปี 2558
• ดาเนินมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความรู ด้ า้ นการรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า เป็ นต้น
• ผลักดัน มาตรการส่ ง เสริ ม ทางการค้า เพื่ อ กระตุ ้น การใช้ จ่ า ยของนั กท่ อ งเที่ ยว และการสนับ สนุ น การซื ้อ สิ น ค้า
ภายในประเทศของคนไทย โดยมี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ภาครั ฐ เช่ น กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
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กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี ้ ในปี 2562
สมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกับสมาคมค้าปลีกไทย และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ผลักดันมาตรการต่ าง
ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย
• เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะท างานในโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ในระดั บ มหภาค และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ ร่วมกับสมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ หรือ ICSCInternational Council of Shopping Centers ในการผลักดันและส่งเสริมให้ศูนย์การค้าในประเทศไทยมีนวัตกรรม
การออกแบบและการบริหารในมาตรฐานระดับโลก
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิ บัติตามกฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้อ ง และพยายามยกระดับ การปฏิ บัติใ ห้มี ม าตรฐานสูง กว่ า
กฎหมายกาหนด เช่น คิดค้นหรือนานวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัง คม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตการส่งเสริม ด้า นการศึกษา การ
ประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ให้ความสาคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิ่งแวดล้อมไปสู่ผมู้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็ นเครือข่าย
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรูร้ วมทัง้ ประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม
ภาครัฐ
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมุ่งมั่นดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็ นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือ
เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึน้ เอง
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
• ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงกาหนดเป็ นนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิไว้ โดยกาหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในปริ มาณที่
เพียงพอและเหมาะสมภายในสานักงานและสถานประกอบการเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่ วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบตั ิง านไม่
ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทฯ กาหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปั ญญา และดาเนินธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ทรัพย์สินทางปั ญญาด้านอื่นที่กฎหมายกาหนด โดยกากับให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
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ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านัน้ การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิให้สงู กว่าข้อกาหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการจนกระทั่งพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุ งกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ อาทิ กฎหมายผังเมือง เพื่อไม่ให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายในประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับ ใช้แ รงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ น ธรรม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่
แบ่งแยกถิ่นกาเนิดเชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยผู้ร่วมทุน คู่คา้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิตามหลักการสทิ ธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ค้มุ ครองสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่
16 มกราคม 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ CAC เป็ นความร่วมมือระหว่ า ง
องค์กรภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบด้วยหอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนื่องดังนี ้
การอบรมและการสื่อสาร
• การให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี ้
- การจัดอบรมในหัว ข้อ “Ethics in Workplace” ในรู ป แบบการบรรยายโดยวิ ท ยากร การระดมความคิ ดผ่ า น
กรณีศึกษาและกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ
จัดการอบรมทัง้ หมด 3 รุ่น รวมมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจานวน 123 คน
- การจั ด ให้ มี ก ารอบรมผ่ า นบทเรี ย น E-Learning หลั ก สู ต ร “CPN Code of Conduct” ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทฯ พนักงานทุก
คนสามารถเข้ามาเรียนรูไ้ ด้ตลอดทัง้ ปี
- การจัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานใหม่เป็ นประจาทุกเดือน
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• การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์
บริษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ วารสาร ADMIRED เป็ นต้นเพื่อสื่อสารถึ งผู้บริ หารและพนักงานทุ ก คน
อย่างทั่วถึง
• การจัดทา แบบประเมินตนเองด้า นการกา กับดูแลกิจ การสาหรับ ผู้บ ริห ารและพนักงานผ่ า นระบบออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ และระดับการปฏิบตั ิตามของผูบ้ ริหารและพนักงานดังนี ้
- การประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิ บาล (CG Individual Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับ
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาผลการประเมิน มา
ใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
- การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวัดระดับการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยการ
ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร
การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ
• การสื่อสารจรรยาบรรณสาหรับคู่คา้ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่คา้ โดยเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ การสื่ อ สารนโยบายงดรับ ของขวัญ ไปยัง คู่ ค้า และผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย อาทิ การเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ การส่งจดหมาย การโทรศัพท์ การส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เป็ นต้น
เพื่อแจ้งไปยังลูกค้าและคู่คา้ ของ
• บริษัทฯ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี ้ โครงการ CAC ได้นาสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไปเปิ ดเผยไว้บน
เฟซบุ๊กของ CAC อีกด้วย
• บริษัทฯ กาหนดวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างที่โปร่งใส ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผูท้ ี่จะ
เข้า มาเป็ น คู่ ค้า จะต้อ งผ่ า นการคัดกรองคุ ณสมบัติโ ดยการประเมิ น Pre-Qualification ซึ ง่ กาหนดให้คู่ค้า มี การ
ดาเนินการด้านยั่งยืน การกากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทั้งนี ้ รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยไว้ใ นจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแ ลกิ จการ มาตรการต่อต้านการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันของบริษัทฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั ิของคู่คา้
การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีขอ้ สงสัยหรือข้อร้องเรียน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังนี ้
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที่ อาทิ การกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท การ
ฉ้อโกง ทุจริตคอร์รปั ชัน การใช้อานาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการบกพร่องต่อหน้าที่/การประพฤติตนไม่เหมาะสม
การละเมิดสิทธิมนุษ ยชน การกระทาที่ส่ง ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาลกากับดู แ ลให้มี กระบวนการรับ แจ้งเบาะแส และสานักตรวจสอบภายในร่ ว มกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งดาเนิน การตาม
กระบวนการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ยนของบริ ษั ทฯ และมี การรายงานสรุ ป ประเด็ น สาคัญให้คณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการอิ สระ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดยเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่
กาหนดไว้ สาหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท 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
กรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม
หรือร้องเรียนมายังฝ่ ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังนี ้
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท 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
สาหรับผูท้ ี่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รบั จ้างทางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
โดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็ บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จ าเป็ น
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้งเบาะแสผู้รอ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็ จจริง
ทัง้ นี ้ กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน การคุม้ ครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้าง
ทางานให้แก่บริษัทฯ เปิ ดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแ ลกิจ การของบริษัทฯ และมาตรการต่อต้านการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน
ในปี 2562 บริษัทฯ ดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการรับเรื่อ งร้องเรียนให้มีป ระสิทธิภาพยิ่ งขึน้ ตลอดทุกขั้นตอน อาทิ พัฒนา
ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ https://www.cpn.co.th/th/whistle-blowing ให้มีความเข้มงวดในการรักษาความลับ จากัด
บุคคล และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อ มูลการร้องเรียน โดยผู้รอ้ งเรียนสามารถแนบไฟล์ห ลักฐาน และ
ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี ้ ได้ปรับปรุ งนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน และระเบียบปฏิบัติง าน
เรื่ อ ง การบริ ห ารจัดการเรื่ อ งร้อ งทุ กข์ / ร้อ งเรี ยนของพนักงาน รวมทั้ง กาหนดแนวปฏิ บัติคณะท างานสื บ ข้อ เท็ จ จริ ง และ
คณะกรรมการสอบสวนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิในปั จจุบนั
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4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ ่วนได้เสียทุกฝ่ ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจอย่างสม่ าเสมอ ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้า ถึ ง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษา
ข้อมูลภายในให้จากัดเฉพาะบุคคลที่จาเป็ น
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ฯ ให้ความสาคัญ กับ การดาเนิ น ธุ รกิจ ตามหลัก การกากั บ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อ ให้การปฏิบ ัติ ง านของส่ ว นงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกาหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทฯ และได้กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริ หารความสัมพันธ์อันดี ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคล
ทั่วไปและผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้องครบถ้วน สม่าเสมอ และทันเวลา และเป็ นไปตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด นอกจากนี ้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาแบบสารวจความพึ งพอใจของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีต่อการดาเนินงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุ งนโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เป็ น
มาตรฐานสากล
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และทางานใกล้ชิดกับผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อกาหนด
นโยบายและแผนงานประจาไตรมาสและประจาปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบตั ิงานและพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เ ท่า
เทียมกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนาระดับภูมิภาคโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทปี ละ 2 ครัง้
บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็ นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน ต่อ ผู้
ถื อ หุ้น และนักลงทุ น โดยเผยแพร่ ผ่า นช่ อ งทางต่ า ง ๆเช่ น เปิ ดเผยสารสนเทศผ่ า นตลาดหลักทรัพ ย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต.
หนั ง สื อ พิ ม พ์ และข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ต้น และเผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ ภายใต้หั ว ข้ อ นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์
(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงิน
การวิ เ คราะห์ และคาอธิ บ ายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ผลการดาเนิ น งานย้อ นหลัง ข้อ มูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปั จจุบันและโครงการใหม่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการ ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิทินทางการเงินสาหรับนักลงทุน (IR’s Events and
Calendar) เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารนาเสนอ (IR Presentation) ที่ใช้ในการพบปะนักลงทุน
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ทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นต้น ในปี 2562 มีผเู้ ข้าเว็บไซต์กว่า 108,367 ครัง้ และมีผสู้ นใจลงทะเบี ยนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ณ สิน้ ปี 2562 จานวน 4,168 คน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี ของบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกับผู้ลงทุน โดยได้จดั สรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม่าเสมอทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) งานประชุมร่วมกับนักลงทุน
งานประกาศผลประกอบการประจาไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้นซึ่งในปี
2562 มีผู้สนใจเข้าร่ว มกิ จกรรม Opportunity Day เฉลี่ย 20-30 คนต่อไตรมาส โดยมีการถ่ายทอดสดผ่ านทางเว็บไซต์ข อง
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ (Opportunity Day Webcast Live) และเปิ ดโอกาสให้ผู้ช มทางเว็บ ไซต์สามารถส่ ง คาถาม และผู้บ ริ ห าร
สามารถตอบข้อซักถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้ นี ้ เอกสารและวีดิทศั น์ของงานแถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสจะเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้นกั ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างทั่วถึง และในปี 2562 บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow จานวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึน้ เพื่อเป็ นช่องทางให้บริษัท
จดทะเบียนของไทยเข้าถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
ผูจ้ ดั การกองทุนจานวน 32 คนไปชมศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ
ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลายรู ปแบบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ ดังนี ้

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี ้
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 31 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688
อีเมล: ir@cpn.co.th
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี
กรรมการอิ สระ 4 คน ซึ่ ง เป็ น ผู้ห ญิ ง 1 คน จากกรรมการทั้ง หมด 11 คน คิ ดเป็ น สัดส่ ว นกรรมการอิ สระจ านวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วน
ตามที่บริษัทฯ กาหนด สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่
ทั้งนี ้ เพื่อให้การกากับดูแลองค์กรเป็ นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติแ ละสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในจรรยาบรรณและหลักการ
กากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู ค้ วามเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
ความชานาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วยความรู ค้ วามเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ด้านกฎหมายและภาษี อากร ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง IT
Disruption และ IT Governance และด้านการกากับดูแลกิจ การที่ดี ประวัติกรรมการปรากฏในหัว ข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกั บ
กรรมการผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
บริษัทฯ จะคงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การพิจารณาและตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้น าองค์กรที่ ตอ้ งกากับ ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ ดี โดยมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability)
และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกล
ยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน ตามที่ฝ่ายจัดการศึกษาและนาทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทชีแ้ นะมาจัดทาแผนงาน
โดยมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดาเนิน ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน เป็ นต้น โดยมีการติดตามและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนากลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ตลอดจนเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ส่งเสริมนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มี ส่วนได้เ สี ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลระบบการรายงานทาง
การเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล
(ACGC) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ ยง (RPC) ตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมายในการกากับดูแลงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะ นอกจากนีย้ ังเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญของบริษัทฯ โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี ้ กลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ ได้รบั การสื่อสารไปยังผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยในระดับ
ผูบ้ ริหารจะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management Information Meeting เป็ น
ประจ าทุกปี เป็ น ต้น สาหรับ ในระดับพนักงานทั้งในส่ ว นของสานักงานใหญ่ และสาขา จะสื่ อ สารผ่ า นสายการบัง คับบัญชา
ตามลาดับ และผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จัดทาขึน้ อย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่กาหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทกากับการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่ย่งั ยืน ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ทัง้ ในด้าน Financial, Non-Financial, Quality และการสร้าง Brand โดยคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทสาคัญดังนี ้
- พิจารณาผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงเทียบกับแผนงาน ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ
แข่งขัน ข้อมูลลูกค้า คู่คา้ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาสโดยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูร้ ายงาน
- พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกครึ่งปี โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
- พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ
- ในการกาหนดกลยุท ธ์ ฝ่ ายจัดการนาทิ ศทางกลยุท ธ์ที่ คณะกรรมการบริษัท กาหนดและให้คาแนะนามาพิ จ ารณา
ร่วมกับประเด็นที่มีความสาคัญด้านความยั่งยืน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนาประเด็นความเสีย่ ง
และโอกาสที่มีนัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นกลยุทธ์และแนวทางดาเนินงานใน
ระยะยาว โดยเป็ นประเด็นที่เกี่ยข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
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บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ
มีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุน้ ที่มิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จและมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบันเนื่องจากประธานกรรมการเป็ นผู้มีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายมา
โดยตลอด
ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบั ตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
หลักการกากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยเปิ ด
โอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็ นอิสระ รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการให้บริษัทฯ มีการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีภ่ ายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิ บัติ ห น้า ที่ กรรมการของบริ ษั ท ฯ โดยกาหนดให้กรรมการควรดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ยนใน ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาจไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
การจากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถ
ต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็ นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควรและในปี ที่
กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษั ทอย่ างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ชี ้แ นะและก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นโยบาย และเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึน้ อย่างน้อยปี ละ 8 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้พิ จ ารณาก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการซึ่ ง ระบุ ไ ว้ใ น
จรรยาบรรณและหลัก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การว่ า กรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการอย่ า ง
สม่าเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยในปี
2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครัง้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ คณะคิดเป็ นร้อยละ 90.90
• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุมก่อน
การประชุมแต่ละครัง้ อย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็ น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
• เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้โดยไม่ ส่ง ผล
กระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ น รี บด่ วน เพื่อรักษาสิทธิห รือ ประโยชน์ข องบริ ษั ท ฯ
เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สาคัญ อีก
ทั้ง สนับ สนุ น ให้กรรมการทุ กท่า นได้แ สดงความคิดเห็น อย่ า งสร้า งสรรค์แ ละเป็ น อิสระ มี การใช้ดุลยพิ นิ จ อย่าง
รอบคอบทัง้ นี ้ เลขานุการบริษัทและฝ่ ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนัน้
• คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้บนั ทึกองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้
ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติ ในวาระเพื่อพิ จ ารณาอนุ มัติมี กรรมการอยู่ใ นที่ป ระชุ มไม่น้อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ หมด
• เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สาคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ ฝ่ ายจัดการ
จะนารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความ
คืบหน้าโครงการในต่า งประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่า ง ๆ เหตุการณ์ที่เป็ นกระแสสั ง คมที่
เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น
• ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาประเด็น สาคัญต่า ง ๆ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ ดี
รองรับกับการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนี ้
- พิจารณารายการทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่สาคัญ
- พิจารณาการลงทุนและการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าโครงการที่พกั อาศัย โครงการ Mixed-use และการลงทุน
ในกิจการอื่น
- พิจารณากากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ อาทิ ความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพ ย์สิน ความยั่ง ยื น และความรับ ผิ ดชอบต่ อ สัง คม การคานึ ง ถึ ง ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย การประยุ กต์ใ ช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน IT Audit และ IT Governance
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พิจารณาปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ผลกระทบจากธุรกิจออนไลน์ ภาวะเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปั จจุบนั อุปสงค์-อุปทาน ในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ การดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนใน
ที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ และจากัดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล
• ในกรณีที่มีขอ้ ซักถามในที่ประชุมและเป็ นเรื่องที่ตอ้ งติดตามขอข้อมูลจากฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็ น
ผูป้ ระสานงานและจัดส่งเอกสารการชีแ้ จงเพิ่มเติมของฝ่ ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สดุ
• คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุม 2 ครัง้
ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ประจาปี 2563 และประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ ทาง
ธุ รกิ จ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบกั บ กลยุ ท ธ์แ ละการดาเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยมี การสรุ ป ประเด็ น การพิ จ ารณาและ
ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการรับ ทราบเพื่อ นาไปพัฒนาการดาเนิน งานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะทุกครัง้ ที่มีการประชุม เพื่อ
นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ก รรมการและการจัดประชุมให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งผลประเมิน
ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 98.23
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี การพิจ ารณาเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงในกฎหมาย ข้อ บัง คับ หลักเกณฑ์ต่า ง ๆ ที่ สาคัญ
ตลอดจนข่าวสารความเคลื่ อนไหวด้า นการกากั บดู แ ลกิจ การที่ดีอย่ างสม่าเสมอเพื่ อให้การปฏิบัติหน้าที่ใ นฐานะ
กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นปั จจุบนั
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
• หลักเกณฑ์
บริษัทฯ จัดทาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้
ให้เ หมาะสมกั บ ลักษณะและโครงสร้า งของคณะกรรมการ ซึ่ ง ผลการประเมิ น จะเป็ น ส่ ว นสาคัญในการ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่และการเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น้ ต่อไป
ทัง้ นี ้ แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดาเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมและการทาหน้าที่ของกรรมการ
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ
5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 2
คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็ นกรณีพิเศษสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการหรือการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
• กระบวนการในการประเมิน
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เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ ปี และเป็ นผูร้ วบรวม
และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือ กันเป็ นประจาทุกปี
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์
บริษัทฯ จัดทาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวน
และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยมีหวั ข้อในการประเมิ นที่
สอดคล้อ งกั บ หน้า ที่ ความรับ ผิ ดชอบที่ สาคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของ
กรรมการบริษัท แนวปฏิบตั ิที่ดีของสานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
2) การกาหนดกลยุทธ์ การกากับดูแล และติดตามการดาเนินงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
• กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ ปี และเป็ นผูร้ วบรวม
และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือ กันเป็ นประจาทุกปี
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
นาผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ในการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริษัทและการดาเนินธุ รกิ จ
ของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” สรุปได้ดงั นี ้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
• หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็ น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมิ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่
1) ความเป็ นผูน้ า
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรูด้ า้ นธุรกิจและบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 2 การพัฒนากรรมการผู้จดั การใหญ่ ประกอบด้วย จุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ควร
ได้รบั การพัฒนามากยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี ้
• กระบวนการในการประเมิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการกาหนดเป้ าหมายตัว ชีว้ ัดผลการปฏิบัติง าน (KPIs) ที่ชัดเจนตั้งแต่ตน้ ปี ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะรายงาน
ให้คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบเกี่ ยวกั บ เกณฑ์ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ป ระเมิ น
เปรียบเทียบกับการประเมินตนเองโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเมื่อมีผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงจะนามา
เทียบกับ KPIs ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่ต่อ ไปผล
การประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 98.83 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินตนเองโดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประจาปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 96.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ความสาคัญต่ อ การพัฒ นาความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติห น้า ที่ กรรมการอย่ า งต่ อเนื่อ งโดย
กรรมการทุกท่านเข้า รับ การอบรมในหลักสูตรเกี่ ยวกั บการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสถาบัน IOD แล้ว รวมทั้งบริษั ท ฯ
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู แ้ ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วม การ
อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่า ง ๆ จากภายนอกมาเป็ นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ดังนี ้
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการในปี 2562
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• กลไกการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: บริษัทฯ กาหนดระบบการกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านกฎระเบียบ
นโยบาย และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น อานาจดาเนินการแนวปฏิบัติ และกระบวนการทางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีระบบการ
รายงานเป็ นลาดับขั้นต่อผู้บริหารที่เกี่ ยวข้องโดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ระยะ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้และเติบโตอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่ สาคัญของบริษัทย่ อยและบริษัท ร่ วม ได้แก่ ข้อมูลฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่า ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ และการทารายการสาคัญ โดยรายการดังกล่า วจะต้อ งมี การเปิ ดเผยอย่ างถูกต้องครบถ้วน และไม่ขัดกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดเป็ นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณและหลักการกากับ ดูแลกิจ การว่า คณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษั ทย่อยและบริษัทร่วมทุนให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันกับ
บริษัทฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการลงทุนของบริษัทฯมีความปลอดภัยและมีป ระสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อ งให้
ความเห็นชอบในการดาเนินการที่สาคัญ อาทิ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนของ
บริษัทฯ การกากับดูแลให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วนและการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
• การจัดทา ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้ นอื่น (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่ง สิ ท ธิ ข องผู้ร่ว ม
ทุ น และปฏิ บัติต่อ ผู้ร่ว มทุ น ทุ กรายอย่ า งเท่ า เที ยมกั น โดยบริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ผู้ร่ว มทุ น จัดท า Shareholders’ Agreement
กาหนดรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนไว้อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทุกฝ่ าย
อาทิ สัดส่วนการลงทุน อานาจการควบคุมขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานการจ่ายผลตอบแทน เป็ น
ต้น
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด เป็ นจานวนเงินรวม 11,465,000 บาท
ค่าบริการอื่น - ไม่มี การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตาม
บริ บ ททางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แล้ว และก าหนดให้ มี ก ารทบทวนเป็ น ประจ าทุ ก ปี อ ย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัตินโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล เพื่อให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบตั ิที่ดี
• พิจารณาทบทวนและอนุ มัติกฎบัตรประธานกรรมการอิ สระ และแต่งตั้งประธานกรรมการอิ สระ (Lead Independent
Director) เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริ ษั ท ร่ ว มให้ มี ความสอดคล้อ งกั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ก ารประสานและถ่ ว งดุ ล อ านาจระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
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• พิจารณารับทราบการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ เพื่อกากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกการรับและ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สาหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิได้นาไปปรับใช้ ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการบันทึกไว้เป็ นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติตามหลักการกา กั บ ดู แ ลกิ จ การ ตลอดจนแนวปฏิ บัติที่ ดีอื่ น ๆ ทั้ง ที่ เ ป็ น หลักเกณฑ์การกากั บ ดู แ ลกิ จ การ
ภายในประเทศเช่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โครงการประเมินการกากั บ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุน้ (AGM Checklist) โครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เ ก ณ ฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็ นต้น โดยเปิ ดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจ าปี ภายใต้หัวข้ อ หลัก
ดังนี ้
• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• โครงสร้างการจัดการ
• การกากับดูแลกิจการ
• การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางการจัดทารายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ผนวกรวมรายงานการพัฒนาความยั่ง ยืนในรายงานประจา ปี เป็ นปี ที่ 7 เพื่อแสดงผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน
ฉบับมาตรฐานในแบบหลัก (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-Core Option) รวมทัง้ กรอบการจัดทารายงานของ
International Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (ISO 26000:201
Guidance on Social Responsibility) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่ง สหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UNGC) และเชื่ อ มโยงการดาเนิ น งานที่ สอดคล้อ งต่ อ เป้ า หมายการพัฒ นาความยั่ง ยื น ของโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs)
ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมผลการดา เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ไม่รวมผลการดา เนินงานด้านความ
ยั่งยืนในต่างประเทศ ครอบคลุมระยะเวลาการดา เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานความ
คืบหน้าและผลการดา เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจอย่างยั่งยืน โดยขอบเขตของ
รายงานในส่วนผลการดาเนินงานด้านธุรกิจและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมเฉพาะทรัพย์สินภายใต้การบริหารของ
บริษัทฯ ได้แก่ ศูนย์การค้าทัง้ 33 แห่ง อาคารสา นักงาน 7 แห่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันภายใต้การบริหารงานของ
บริษัทฯ ที่เปิ ดทาการในประเทศไทยดังรายงานในลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 48 ยกเว้นการรายงานในด้านสิ่งแวดล้อ มที่
ไม่รวมผลการดาเนินงานของโครงการโรงแรมและโครงการที่พักอาศัย และการรายงานในด้านห่วงโซ่อุปทานไม่รวมผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์
การดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ ร้านค้า ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ
ในสังคมโดยเนือ้ หาและรายละเอียดในรายงานฉบับนี ้ เป็ นการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 หรือบริษัทที่มีอานาจในการบริหาร รวมทัง้ บริษัทที่ตอ้ งการเปิ ดเผยข้อมูล
การควบคุมคุณภาพของรายงาน
แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ฝ่ ายบริหารความเป็ นเลิศและการพัฒนาที่ย่งั ยืน เป็ นหน่วยงานกลางที่ควบคุมคุณภาพการ
จัดทารายงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และมีคณะทางานจัดทารายงานประจาปี และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
การเงิน และบริหารความเสี่ยงเป็ นผูต้ รวจสอบการเผยแพร่ขอ้ มูล
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
รายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อ มั่นอย่ างอิ สระต่อผลปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความ
น่าเชื่อถือและโปร่งใส และให้สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRIStandards ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อ มั่น
ในหน้า 278-279 ของรายานประจาปี
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
สามารถอ้างอิงขอบเขตผลการดา เนินงานด้านความยั่งยืน และ GRI Content Index ได้ที่
https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่
แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจฝ่ ายบริหารความเป็ นเลิศและการพัฒนาที่ย่ังยืน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ชัน้ 10 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555 ต่อ 6907-6909
โทรสาร : +66 (0) 2264-5593
อีเมล : sd.ho@cpn.co.th
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ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและเพิ่มเติมตัวชีว้ ัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน
แห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) และเตรียมกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (ปี 2563-2567) โดยกาหนดทิ ศ
ทางการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่การเป็ นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตและเป็ นศูนย์กลางของชุมชน กาหนดตัวชีว้ ัด และติดตาม
ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน ในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจาปี โดยคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่ างยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงอย่ างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ยัง
ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดดังกล่าวไปเป็ นตัวชีว้ ัดสาหรับการประเมินผลงานผูบ้ ริหารและพนักงานระดับสายงาน ระดับฝ่ าย ระดับแผนก
และรายบุคคล ลดหลั่นกันในสัดส่วนที่เหมาะสม มีผู้บริหารระดับสูงดารงบทบาทผู้นาด้านความยั่งยืน (SD Champion) ทา
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนโดยตัง้ เป้าหมายทางธุรกิจ
ในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี โดยหนึ่งในกลยุท ธ์การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดัง กล่าว บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการ
พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
1.1 การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์และประเภทอสังหาริมทรัพย์
ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท ฯ พัฒ นาและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ ห้เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ว ยการพัฒนาศู น ย์การค้า ใหม่ ใ นท าเลที่ มี
ศักยภาพเริ่มจากกรุ งเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติ บโตทางเศรษฐกิจที่ มั่นคงและเป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของธุรกิจและสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุ รกิจควบคู่กับ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนัน้ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ มีศูนย์การค้าในกรุ งเทพฯ และปริมณฑลจ านวน
15 แห่ง ในต่างจังหวัดจานวน 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซียอีก 1 แห่ง
ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะเลือกทาเลที่ดีที่สุดในย่านนั้น ๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้า
รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อค้าขายที่ศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้าของบริษัทฯ จะถูกสร้างสรรค์ขนึ ้ ด้วยแนวคิด Center of
Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและท้องถิ่นนั้น ด้วยการนาเสนอสินค้าและบริการอย่างครบครัน รวมทั้ง
การสร้างสรรค์พืน้ ที่และกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ ในการออกแบบจะนาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนัน้ ๆ มาเป็ นจุดเด่นของศูนย์การค้า
เพื่ อ ให้ศู น ย์การค้า มี ความกลมกลื น เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของท้องถิ่ น และส่ ง เสริ ม ความภาคภูมิ ใ จของคนในท้อ งถิ่ นรวมถึ ง ดึ งดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ส่ชู ุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เป็ นการสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นาไปสู่การพัฒ นาเศรษฐกิจระดับประเทศ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ตอ้ งการเป็ นผ้นูาในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม่นั คง เช่น
มาเลเซียและเวียดนาม เป็ นต้น เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ บริษัทฯ
ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ
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สังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย ศูนย์การค้าที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็ นการทาธุรกิจที่เกือ้ หนุน กัน ใน
เชิงพืน้ ที่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ได้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเ วณ
พืน้ ที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่เปิ ดดาเนินการอยู่หรือพืน้ ที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้เปิ ดตัวโครงการที่ พัก
อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม จานวน 9 โครงการ โดยในจานวนนี ้ ได้ทาการก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จจานวน 7 โครงการ โอน
ให้ลกู ค้าทัง้ หมดแล้วเสร็จจานวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการโอนจานวน 4 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาบนพืน้ ที่
ใกล้ศูนย์การค้า ซึ่งมีกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมากนอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิ ดตัวโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่ อง
จานวน 4-5 โครงการต่อปี ตลอดจนศึกษาโอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้
1.2 การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จากัดเฉพาะการลงทุนในรู ปแบบที่เจ้าของโครงการเพียงคนเดียว
เท่ า นั้น แต่ ยัง มี รูป แบบการร่ ว มลงทุ น กั บ พัน ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ ที่ สามารถน าองค์ความรู ้แ ละความเชี่ ยวชาญในการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในด้านที่แตกต่างกันมาแบ่งปั น แลกเปลี่ยน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น
• การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
ผสม ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนน
พระราม 4 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชานาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และ
ธุรกิจอาคารสานักงานรอ้ ยละ 100 ขณะทีสดั ส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและที่พกั อาศัยร้อยละ 40 ซึ่งเป็ นธุรกิจที่
DTC มีความเชี่ยวชาญ
• การร่วมมือกับ IKEA เปิ ด “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งเป็ น IKEA รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนลูกค้าเดินเข้าออกและ
ชาระเงินได้ทุกชั้น และเป็ นสาขาแรกที่มีทางเข้าเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลเวสต์เกตทุกชั้น เป็ นการเสริมความเป็ น Super
Regional Mallให้กับเซ็นทรัล เวสต์เกต
• การร่วมทุนกับบริษัท ไรท์แมน จากัด ภายใต้บริษัท ฟี โนมินอนครีเอชั่น จากัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมกันรังสรรค์
ความมหัศจรรย์ให้ “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก” สวนสนุกนวัตกรรมธีมปาร์คผจญภัยแห่ง แรกของโลก เป็ น WorldClass Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และเป็ นหนึ่งในสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ซึ่ง
ถือเป็ นการเพิ่ ม ศักยภาพการท่อ งเที่ ยวและเศรษฐกิ จของจังหวัดภูเ ก็ ตให้สามารถแข่ง ขัน กับ แหล่ งท่ องเที่ ย วทาง
ธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึน้
• การร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงในธุรกิจโคเวิร์กกิง้ สเปซ (Co-working Space)
จากประเทศมาเลเซียและมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท
คอมมอน กราวน์ ประเทศไทย จากัด และถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทฯ ร้อยละ 51 และ Common Ground Group ร้อย
ละ 49 ขยายธุรกิจโคเวิรก์ กิง้ สเปซในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงศูนย์การค้าและอาคารสานักงานเข้าด้วยกันเป็ น พืน้ ที่
สาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็ นการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) และสตาร์ทอัพ (Start-up) และผลักดัน
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
• การร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลกู ค้าผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Grab เป็ นผูน้ า
ในการให้บริการเดินทาง ส่งอาหาร และโลจิสติกส์ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็ นพันธมิตรที่สาคัญอีกรายสาหรับ
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บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลในการเพิ่มศักยภาพสู่ความเป็ น Omni-channel โดยจะร่วมมือกันสร้าง New Ecosystem
เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคที่มีความผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์มากขึน้
• การร่วมมือกับบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม
ในประเทศไทย โดยกลุ่มฮ่องกงแลนด์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพ ย์เ ชิง
พาณิชย์มาอย่างยาวนาน ทัง้ ในฮ่องกงและต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย
• การดึงผู้พัฒนาเอาท์เ ล็ตระดับแนวหน้าของโลกอย่า ง Mitsubishi Estate Asia (MEA) ซึ่งประสบความสาเร็ จ จาก
โครงการเอาท์เล็ตในญี่ปนุ่ กว่า 9 แห่ง อาทิ โกเทมบะ ริงคุ และชิซุย เป็ นต้น มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองร้อยละ 70) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงการด้วยเอาท์เล็ตแบรนด์ระดับโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
เป็ นผูน้ า ด้านลักซูรีเอาท์เลตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง
2. การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็ น Center of Life
แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาเนินงาน
-

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง และตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลาย ทัง้ ในเรื่องอายุไลฟ์ สไตล์ และความชอบความต้องการ
การให้บริการที่เป็ นเลิศ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เน้นในเรื่องการอานวยความสะดวกและปลอดภัยเป็ นหลัก
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ

2.1 การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลางและตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทาวิจยั เชิงปริมาณโดยการสารวจพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก่อนการพัฒนา
โครงการใหม่จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย การสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อศูนย์การค้าที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคตในบริเวณทาเลที่ตั้งใกล้เคียง และสารวจความต้องการของลูกค้าต่อรู ปแบบ บริการประเภทร้านค้า และแบรนด์
สินค้าในใจที่ลกู ค้าคาดหวังจะเห็นในศูนย์การค้า ในส่วนการทาวิจยั ลูกค้าปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์การค้าของบริษัทฯ ทัง้ 33 โครงการในประเทศไทย ด้วยระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ออนไลน์ที่ดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและทีมงานวิจัยการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเพิ่มรอบการสารวจ
เป็ นรายไตรมาส เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างที่สารวจ และได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั มากยิ่งขึน้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ สองส่วนจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าและกลุ่มอาคาร
ใกล้เคียงเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่ม ผู้บริโภคเป้าหมายอีกทั้ง มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการใน
อนาคตของผู้บริโภคเพิ่ มเติมตามข้อมูลประชากรศาสตร์ และความคล้ายคลึงกับข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ในระบบ
จากนั้นนามาพัฒนาและปรับปรุ งโครงการที่ กาหนดไว้ตามแผนธุ รกิจประจ าปี ทั้งในเรื่องการกาหนดสัดส่ว นประเภท
ร้านค้า การเพิ่มหรือลดพืน้ ที่ส่วนกลางสาหรับทากิจกรรม หรือจัดสรรสาหรับร้านค้ าแบบเปิ ดโล่ง (Open Plan) การเพิ่ม
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จุดหมาย - เดสติเนชัน ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามแผนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยในปี 2562 ได้
ดาเนินการตามแผนธุรกิจประจาปี ดังนี ้
1) แฟมิลี่เดสติเนชัน - จุดหมายและบริการสาหรับครอบครัว (Family Destination)
คือ การออกแบบบรรยากาศและบริการแบบผสมผสานเพื่อให้เ กิดพืน้ ที่ใ ช้สอยที่ตอบโจทย์ครอบครัว ยุคใหม่ ให้มี
ความเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึน้ สามารถให้คนทุกรุ่นทุกวัยมาร่วมกันใช้ชีวิตตามไลฟ์ สไตล์ที่แต่ ละคน
สนใจ มีพืน้ ที่พักผ่อนและบริการพิเศษสาหรับเด็กไปจนถึงผู้สูง อายุ ซึ่งคานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และถูกหลัก
อาชีวอนามัย โดยจุดหมายและบริการแบ่งได้เป็ น
- สนามเด็กเล่นในร่มที่แตกต่างตามอัตลักษณ์ของแต่ละศูนย์การค้าจานวน 34 จุดใน 25 โครงการ
- ที่น่ งั รับประทานอาหารสาหรับครอบครัวในโซนศูนย์อาหาร (Food Park) ที่บริหารงานโดยบริษัทฯ ใน 25
โครงการ จากทัง้ หมด 30 โครงการ
- ห้องนา้ สาหรับเด็กโดยเฉพาะซึ่งแยกออกจากห้องนา้ ผูใ้ หญ่เพื่อสร้างสุขนิสัยในการใช้หอ้ งนา้ ด้วยตนเองใน
เด็กเล็กจานวน 72 ห้อง ใน 24 โครงการ
- โซนจุดหมายเพื่อเสริมทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตสาหรับเด็กต่อเนื่องจากปี ที่แล้วในศูนย์การค้าเซ็ น ทรัล
ปิ่ นเกล้า เซ็นทรัล บางนา และเพิ่มเติมในเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
2) ฟู้ดเดสติเนชัน - จุดหมายสาหรับการรับประทานอาหาร (Food Destination)
คือ การพัฒนาโซนอาหารที่ผสมผสานร้านอาหารหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคทัง้ รับประทานที่ รา้ น
และซือ้ กลับ รู ปแบบที่ได้พัฒนาขึน้ ได้แก่ ฟู้ดวิลล์ (FoodVille) ฟู้ดพาทิโอ (Food Patio) ฟู้ดเวิลด์ FoodWorld) ฟู้ด
วิ ล เลจ (FoodVillage) เทลส์อ อฟไทยแลนด์ (Tales of Thailand) รวมไปถึ ง การรวบรวมร้า นค้า ในกลุ่ ม อาหาร
หลากหลายประเภท ทัง้ ร้านอาหารแบบรับประทานร่วมกันในร้าน (Dining or Restaurant) ร้านอาหารแบบผนังเปิ ด
โล่ง ร้านอาหารแบบคาเฟ่ ร้านอาหารสา หรับสังสรรค์ยามเย็น ร้านอาหารแบบซือ้ กลับ และฟู้ดสทอล (Food Stall)
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทร้านค้าให้ตรงกับไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันของลูกค้า โดยโครงการที่
ครบครันในรูปแบบฟู้ดเดสติเนชันมากที่สดุ คือ โครงการเวิลด์ออฟฟู้ด (wOrld of fOod) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิ ลด์
ที่ประกอบด้วยร้านค้าประเภทอาหารจา นวนกว่า 400 ราย
3) แฟชั่นเดสติเนชัน - จุดหมายสาหรับคนรักแฟชั่น (Fashion Destination)
คือ ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นสา หรับทุกไลฟ์ สไตล์ ประกอบด้ว ยผู้ประกอบการออนไลน์ที่มาเปิ ดเป็ นร้านในศูนย์การค้า
(ออฟไลน์) และร้านที่จาหน่ายแบบออฟไลน์และมีการเปิ ดให้บริการแบบออนไลน์ อีกทัง้ มีการนาเสนอรูปแบบร้านค้า
แบบกึ่งถาวรหรือป๊ อปอัพสโตร์ (Pop-up Store) ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองทาการตลาดในทาเลที่ สนใจ
ก่อนตัดสินใจเปิ ดร้าน พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนาเสนอเทรนด์ใหม่ ๆ ให้ได้สมั ผัสและให้ลูกค้าได้ตื่นเต้น
และค้นหาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเน้นการสนับสนุนผู้ ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้า ถึงการท าธุรกิจค้าปลี กใน
ศูนย์การค้าได้ โดยการพัฒนาโซนแฟชั่นพลัส (Fashion Plus) สนับสนุนผูป้ ระกอบการให้มีความทันสมัยตรงตาม เท
รนด์และความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคอยู่ตลอดเวลา ปั จจุบนั มีรา้ นค้าในโซนแฟชั่นพลัสแล้วทั้งสิน้ 888 ราย ใน 25
โครงการ
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4) ไลฟ์ สไตล์เดสติเนชัน - จุดหมายสาหรับไลฟ์ สไตล์ใหม่ ๆ (Lifestyle Destination)
คือ พืน้ ที่ที่กลุ่มคนที่มีความรัก ความชอบ และไลฟ์ สไตล์ที่คล้ายกันได้มาใช้ชีวิตในพืน้ ที่เดียวกัน ได้แบ่งปั นความคิด
ความฝัน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความหมายให้ชีวิตในแต่ละวัน อาทิ คนที่ชอบ
ศิลปะ รักการทางานหัตถกรรม และงานทา มือ DIY โดยจัดสรรพืน้ ที่แบบเปิ ดกว้าง (Open Space) เพื่อรองรับการทา
เวิรก์ ชอป และสรรหาประเภทร้านค้าขนาดเล็กที่เน้นการสอนและทางานอดิเรกมารวมตัวกัน รวมถึงการพัฒนาพืน้ ที่
สาหรับการทางานร่วมกันหรือโคเวิรค์ กิง้ สเปซ เพื่อเปิ ดพืน้ ที่ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และกลุ่มคนทา งานแบบฟรี
แลนซ์ที่ตอ้ งการพืน้ ที่ในการทางานแบบสานักงานชั่วคราว เพื่อพบปะพูดคุยหารือหรือประชุมกับลูกค้า
5) สปอร์ตเดสติเนชัน - จุดหมายสาหรับคนรักสุขภาพ (Sport Destination)
คือ พืน้ ที่ของคนรักสุขภาพ ชอบการออกกาลังกาย รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าสายสปอร์ตแฟชั่น (Sport Fashion) และกลุ่ม
ไลฟ์ สไตล์ที่ชอบอุปกรณ์เพื่อการออกกาลังกาย (Sport Geek) รักการใส่ชุดกีฬาแบบเก๋ ๆ หรือแบบฟั งก์ชนั การใช้งาน
ครบ (Sport Chic) และแนวเชื่อมโยงสร้า งกลุ่ม ผู้ที่ ชอบกีฬาเหมือน ๆ กัน (Sporty Connector) ทั้งนีร้ วมไปถึ ง การ
พัฒนากิจกรรมทางการตลาด-อีเว้น ท์สาหรับ ผู้ที่ชื่ นชอบการออกกาลังกายและกีฬา อาทิ เปิ ดประสบการณ์ใ หม่
สปอร์ตไลฟ์ สไตล์เดสติเนชัน (Sport Lifestyle Destination) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ที่รวบรวมจุดหมายสาหรับ
ผูท้ ี่ชอบออกกาลังกายและเล่นกีฬา ได้แก่ การช้อปปิ ้งกับร้านจาหน่ายอุปกรณ์กีฬา “ซุปเปอร์สปอร์ต-SuperSports”
บนพืน้ ที่ขนาด 3,000 ตร.ม. ซึ่งลูกค้าสามารถทดลองอุปกรณ์กีฬาในระบบเสมือนจริงก่อนการซือ้ สินค้า ทั้งอุปกรณ์
กอล์ฟในโซน Golf Simulator สาธิตการใช้งานลู่วิ่งไฟฟ้าแบบเต็มฟั งก์ชนั กับโซน Johnson Active และสนองตอบทุก
ความต้องการในเรื่องไม้แร็กเกตให้เป็ นไปได้กับโซน Racket Service รวมไปถึงการรวบรวมกิจกรรมพิเศษสาหรับ คอ
กีฬาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นฟุตบอล บาสเกตบอลและปิ งปองกับโซน Energy Arena ที่ให้ลกู ค้าได้สนุกแบบเต็ม ที่ใน
แบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร อีกทัง้ ยังจัดพืน้ ที่ สวนสาธารณะและลู่วิ่งด้านหน้าของโครงการให้ผู้รักการออกกาลังกายทุก
เพศทุกวัยได้ใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น รวมไปถึงการร่วมมือกับสโมสร “สวาทแคท”
สมาคมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยประจาจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหลากหลาย
รายการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างทีมนักกีฬาให้ชุ มชนได้เห็นประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย และตอกยา้ การเป็ นสปอร์ตเดสติเนชันของศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
6) ทัวร์ริสเดสติเนชัน - จุดหมายสาหรับนักท่องเที่ยว (Tourist Destination)
คือ การพัฒนารูปแบบพืน้ ที่สาหรับผูเ้ ช่าหลักที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากการจับจ่ายใช้สอย โดยริเริ่มจากการพัฒนาสวนนา้ โพโรโระ เพื่อเป็ นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มลูกค้าแบบ
ครอบครัวซึ่งเน้นชาวไทยเป็ นหลัก และได้พฒ
ั นาต่อยอดไปสู่หวั เมืองเน้นนักท่องเที่ยวเช่น การพัฒนาจุดหมายสาหรับ
นักท่องเที่ยวในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจุดหมายปลายทางแห่ง ใหม่ที่
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือนเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ได้แก่
• สวนสนุ กผจญภัยแฟนตาซี แ บบสามมิ ติ “ไตรภู มิ มหัศจรรย์สามโลก” (Tribhum: The Mystical Three
Worlds) บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ปรากฏการณ์ท่องเที่ยวผจญภัยแปลกใหม่
ในดินแดนสุดลีล้ ับ อิงตานานความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทยในการตามหานา้ อมฤตระหว่างพญา
ครุฑกับพญานาค ผสานเข้ากับเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยแบบแฟนตาซีพร้อมเทคนิคการจัดแสดง
แบบ 3D Interactive โดยแบ่งเป็ น 3 โซน คือ ภูเขาสีเงิน ป่ าเวทย์มนตร์และนครบาดาล
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• สถานแสดงพันธุ์สัตว์นา้ “อควาเรีย ภูเก็ต” (Aquaria Phuket) บริหารงานโดยบริษัทอควาวอล์ค (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็ นสถานแสดงพันธุส์ ัตว์นา้ - อะควาเรียมนา้ เค็มและนา้ จืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “An Ocean of Myth and Legend” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทวตานานและวัฒนธรรม
ของไทย ภายในบริเวณจัดแสดงแบ่งเป็ น 5 โซน คือโซน Mystic Forest พบกับสิ่งมีชีวิตจากตา นานไทย
พืน้ บ้าน โซน River Giants รวบรวมปลานา้ จื ดที่ ใ หญ่ที่ สุดในโลก โซน River Caves พบกับตัวนากแสน
ซุกซน โซน Coastal Haven มอบประสบการณ์ใกล้ชิดกับฝูงเพนกวินสายพันธุ์ Humboldt จากทวีปอเมริกา
ใต้ และโซน Station Aquarius พบรูปแบบกิจกรรมInteractive ที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับบรรดาสัตว์นา้ สายพันธุ์
ต่าง ๆ กว่า 300 สายพันธุ์รวมทั้งหมด 51,000 ตัว นอกจากนั้น ภายในอควาเรี ย ภูเก็ต ยังมีห้องอาหาร
“Andasi” ให้นักท่ อ งเที่ยวได้รับ ประทานอาหารมื ้อพิ เศษสุดประทับใจท่า มกลางฝู ง ปลาน้อยใหญ่ และ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ หรือที่เรียกว่า 4D Trick Eye Museum ให้นกั ท่องเที่ยวได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ต่า ง
จากการถ่ายภาพ 3 มิติแบบเดิม ที่ให้ความตื่นเต้นยิ่งขึน้ และสนุกสนานกันได้ทงั้ ครอบครัว
บริษัทฯ ได้นาแนวทางการพัฒนาจุดหมายเพื่อนักท่องเที่ยวดังกล่าวไปต่อยอดในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
อาทิ วางแผนการพัฒนาพืน้ ที่แกลเลอรีถ่ายทอดเรื่องราวเมืองอยุธยา ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ให้เป็ น
สถานที่ สาหรับ นักท่ อ งเที่ ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ต้อ งมาปั กหมุ ด -เช็ กอิ น รวมไปถึ ง การพัฒ นารู ป แบบ
ศู น ย์การค้า ใหม่ คื อ International Luxury Outlet เพื่ อ ตอบรับ กระแสการเป็ น เมื อ งหลวงแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วของ
กรุ งเทพฯ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ มาเยือ นประเทศไทยได้มีจุ ดหมายในการซือ้ สินค้าแบรนด์เนมคุ ณภาพดี ราคา
พิเศษกับส่วนลด 35-70% ทุกวันตลอดปี พร้อมบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร โรงแรม
ซูเปอร์มาร์เก็ต และจุดบริการนักท่องเที่ยว
7) ศูนย์กลางสาหรับชุมชน (Center of Community)
คือ การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อกิจกรรมสาหรับชุมชนทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และไลฟ์ สไตล์ ได้แก่
• การสนับสนุนเศรษฐกิ จชุมชนทั้งในด้านการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อเป็ นช่องทางจัดจาหน่า ยและทาตลาดให้กับ
ประกอบการท้องถิ่ น เช่น พืน้ ที่ตลาด Market Market หรือ ตะล๊าด ตะหลาด ตลาดของฝาก และตลาด
จริงใจ - ตลาดนัดเกษตรกรอินทรียโ์ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรชุมชนได้มีพืน้ ที่ในการจัด
จาหน่ายและทาการตลาดสินค้าชุมชน ดังรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 142 ในรายงานประจาปี
• การพัฒนาพืน้ ที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับชุ มชนในการท าธุ รกรรมกั บภาครัฐ เช่น การพัฒนาศู น ย์
ราชการร่ ว ม โดยในปี 2562 ได้พัฒ นาเพิ่ ม เติ ม อี ก 6 แห่ ง ในศู น ย์การค้า เซ็ น ทรัลเชี ยงใหม่ แอร์พ อร์ต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เชียงใหม่ และศูนย์การค้า เซ็นทรัล พัทยา ส่งผลให้ปัจจุบัน มีการเปิ ดศูนย์ราชการร่วม แล้วทัง้ สิน้ 14 แห่ง
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• การพัฒนาพืน้ ที่สาธารณะหรือจัดกิ จกรรมทางการตลาดสาหรับ กลุ่มคนที่ มีความชื่นชอบเหมือนกั น ได้มี
พืน้ ที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาพืน้ ที่สาหรับกลุ่มคนชอบปั่ นจักรยาน
และชอบสัตว์เลีย้ งในพืน้ ที่ Bike Zone และ Pet Zone ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ การพัฒนาพืน้ ที่
สวนสาธารณะเซ็ น ทรัลพาร์คในบริ เ วณของศู น ย์การค้า เซ็ น ทรั ล พระราม 2 สวนสาธารณะด้า นหน้ า
ศู น ย์การค้า เซ็ น ทรัล โคราช และสวนปทุ ม วนานุ รักษ์ ใ กล้กับ ศู น ย์การค้า เซ็ น ทรัลเวิ ลด์ เป็ น ต้น การจัด
กิจกรรมทางการตลาดสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบเสียงเพลง อาทิ คอนเสิรต์ เมโลดีอ้ อฟไลฟ์ ที่จดั ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12
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กิจกรรมเวิรก์ ชอปสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบการลงมือทา DIY อาทิ กิจกรรม KraftsWeekend ซึ่งจัดประจาทุกเดือน
บริเวณชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
2.2 การให้บริการที่เป็ นเลิศ
ในปี 2562 บริษัทฯ สารวจความพึงพอใจลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ในทุกโครงการที่เปิ ดให้บริการตามปกติแบบครบรอบปี
จานวนทั้งสิน้ 32 โครงการ โดยทาการสารวจใน 2 มิติ คือ ความสาคัญของปั จจัยเหล่านั้นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปั จจัยนัน้ ๆ แบ่งปั จจัยที่ทาการสารวจออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกใน
การเดินทาง 2) ความเชื่อมั่นในแบรนด์ 3) บรรยากาศภายในที่สวยงามและเรียบร้อย 4) การให้บริการของบุคลากรและ
อุปกรณ์ครบถ้วน 5) การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยสาหรั บลูกค้าครบทุกกลุ่มร้านค้า และ 6) กิจกรรมทาง
การตลาดมี ความหลากหลาย แปลกใหม่ ตอยโจทย์ และดึงดูดใจ โดยผลการสารวจจะถู กรายงานไปยัง หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อ งโดยทัน ที ใ นทุ กไตรมาส ส่ ง ผลให้เ กิ ดการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง แผนงานด้า นการให้บริ การที่ เ ป็ น เลิ ศได้อ ย่าง
เฉพาะเจาะจงต่อเนื่อง และทันท่วงที ซึ่งได้กาหนดแผนงานออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี ้
1) การอานวยความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ แบ่งออกเป็ น
การจั ด การจราจร: ด าเนิ น การภายใต้ “โครงการจั ด การก าลั ง คนในการจั ด การจราจร” ( Traffic Workfoce
Management) โดยจัดสรรกาลังคนและเจ้าหน้าที่ดูแลจราจรให้เหมาะสมตามพืน้ ที่และช่วงเวลา กาหนดเจ้าหน้าที่
จราจรประจาพืน้ ที่หน้างาน รวมเจ้าหน้าที่จราจรสารองประจาจุด และเจ้าหน้าที่กากับดูแลจราจรในห้องควบคุมกลาง
ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการจากส่วนกลาง
การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ: ดาเนินการต่อยอดบริการพืน้ ที่จอดรถให้ครบตามความต้อ งการและไลฟ์ สไตล์ที่
แตกต่างของลูกค้า อาทิ การติดตัง้ ระบบแจ้งช่องจอดรถอัจฉริยะ (Intelligence Parking System) บริการช่องจอดรถ
สาหรับรถที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่านขึน้ ไป (Carpool Parking) บริการช่องจอดรถสาหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก
บริการจุดจอดรถสาหรับจักรยาน บริการช่องจอดรถชาร์จไฟฟ้า (EV Charger Parking) และบริการนารถไปจอดให้
(Valet Parking)
2) การให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า (Service Amendities) ได้แก่
การอานวยความสะดวกสาหรับครอบครัว อาทิ
- ห้องให้นมบุตร: 59 จุด 28 โครงการ
- ห้องนา้ เด็กแบบแยกห้อง: 72 จุด 24 โครงการ
- ที่น่งั รับประทานอาหารสาหรับเด็กในโซนฟู๊ ดพาร์ค: 25 โครงการ
- รถเข็นเด็กเล็กและ Kiddy Car: 834 คัน 32 โครงการ
- รถเข็นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นพิเศษ: 387 คัน 33 โครงการ
การอานวยความสะดวกสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ
- เคาน์เตอร์สาหรับกรุ๊ปทัวร์: 9 จุด 9 โครงการ
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว: 14 จุด 12 โครงการ
- บริการรับฝากกระเป๋ าและขนส่งกระเป๋ าเดินทาง (มีค่าใช้จ่าย): 4 จุด 4 โครงการ
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การอานวยความสะดวกสาหรับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี: 14 โครงการ
- จุดชาร์จโทรศัพท์มือถือและให้บริการยืมแบตเตอรีสารอง (Powerbank): 165 จุด/เครื่อง ในทุกโครงการ
- ที่น่งั พัก Rest Area: 91 จุด 23 โครงการ
- ห้องละหมาด: 22 จุด 19 โครงการ
3) การดูแลรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ ดาเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าและร้านค้า สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทางาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety) โดยคานึงถึงความปลอดภัยทั้งชี วิต
และทรัพย์สินของลูกค้า มีการกาหนดแผนงานการรักษาความปลอดภัยประจาวันในพืน้ ที่ การซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และการอบรมแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ โดยแบ่งแนวทางการดาเนินงานด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัยสาธารณะออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม การสนับสนุน และการ
ปฏิบตั ิงาน
การบริ ห ารจั ด การและการมี ส่ ว นร่ ว ม: บริ ษั ท ฯ กาหนดคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานและสิ่ งแวดล้อม ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิ บัติงานสาขา เป็ นผู้ขับเคลื่อนและ
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทัง้ องค์กร มีการ
รายงานผลและการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับ
องค์กรตามวาระที่ เ กี่ ยวข้อ ง มี ที ม งานตรวจสอบการปฏิ บั ติก ารหรื อ Operation Audit Team ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้เ ชี่ ยวชาญภายในบริ ษั ท ฯ ท าหน้า ที่ ตรวจสอบการปฏิ บัติห น้า งานให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ บ ริ ษั ท ฯ กาหนด
โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งตรวจสอบโดยทีมย่อยชื่อ Eagle Eye ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนดและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมผูจ้ ัดการทั่วไปศูนย์การค้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาให้เหมาะสม
ต่อไป
การสนับสนุน: ครอบคลุมนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานภายในบริษัทฯ และคู่คา้ ที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคลากร
ภายในได้กาหนดแผนกป้องกันความสูญเสีย หรือ LP: Loss Prevention ทาหน้าที่ดูแล สนับสนุน ตรวจตรา ป้องกัน
และแก้ไขเพื่อมิให้เกิดเหตุฯ ภายในอาคาร และทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งมีการอบรมและฝึ กทักษะเฉพาะด้านในการ
เผชิญเหตุ ด้านบุคลากรภายนอกมีการกาหนดเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษั ทคู่คา้ ต้อง
เป็ นบริษัทที่ดาเนินงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ครอบคลุมการไม่จากั ด
สิทธิในการว่าจ้างแรงงานพืน้ เมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งภายในและ
ภายนอกให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด มีการฝึ กซ้อมอบรมหลักสูตรพิเศษ อาทิ การอบรมหลักสูตร ทาลาย
ล้างวัตถุระเบิดหรือ EOD: Explosive Ordnance Disposal การอบรมทักษะการจดจาพฤติกรรมคนร้าย การอบรม
และประยุก ต์ใ ช้น าฬิก าอาชญากรรม การอบรมเพื่อ เป็ น ผู้ช่ ว ยเจ้า หน้าที่ ต ารวจในเรื่ องการรัก ษาความปลอดภัย
สาธารณะ การอบรมเรื่ อ งงานการข่ า วและรักษาความปลอดภัย กั บ กองอ านวยการรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. เป็ นต้น ทัง้ นี ้ มีการจัดแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะของทีมรักษาความปลอดภัยและทีม
ดับเพลิงอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี และเข้าร่วมแข่งขันดับเพลิงภาคเอกชนทั้งเครือข่ายสมาคมศูนย์การค้าไทย
และเครือข่ายทีมดับเพลิงอาคารใกล้เคียงกันนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก
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ทีมงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องตามผัง รายชื่อทางโทรศัพท์ (Call Tree) และซ้อมการติดต่อกับเครือข่ ายผ่า นวิ ท ยุ
สื่อสารคลื่นเฉพาะตามแผนงาน
ในการประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีแ ละอุป กรณ์เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
(Closed Circuit Television/CCTV) จ านวน 7,542 ตั ว ในทุ ก โครงการ (ข้ อ มู ล ณ สิ ้น ปี 2562) มี ก ารติ ด ตั้ ง ปุ่ ม
ช่วยเหลือความปลอดภัย (Call Point) บริเวณพืน้ ที่ลานจอดรถจานวน 2,302 จุดในทุกโครงการ เพื่อให้ลูกค้าได้กด
ปุ่ มเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและข้อมูลด้านความปลอดภัยใน
การวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน เช่น การนาผลการวิเคราะห์จากการใช้เครื่องมือนาฬิกาอาชญากรรมไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมเพียงพอตามจุดพืน้ ที่แ ละ
ตามเวลาที่เหมาะสม การนาจานวนอุบัติเหตุและจานวนเหตุอาชญากรรมทัง้ ที่เกิดแล้วและเกือบจะเกิดมาวิเคราะห์
หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ ณ จุดเดิม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ซา้ อีก
การปฏิบัติงาน: ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้คู่มือรักษาความปลอดภัยฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2652 เพื่อให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั มีการกาหนดประเด็นความปลอดภัยเป็ นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้ การตรวจสอบผูร้ บั เหมา
ระหว่างการก่อสร้างและเมื่อรับมอบงาน และเพิ่มเข้าไปในประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งมีการติ ดตาม
และปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมในการเตรียมความพร้อมนั้น บริษัทฯ ได้นาระบบมาตรฐาน
ISO 45001 มาใช้ในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย และเตรียมขอรับรองภายในปี 2563 อีกทัง้ มีการเตรียมความ
พร้อมโดยการซ้อมแผนเผชิญเหตุ และมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน บนสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ร่วมกับร้านค้า
ในการซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี และซ้อมแผนเผชิญเหตุการก่อวินาศกรรม การคุกคามด้วยโทรศัพท์ข่มขู่ การพบ
วัตถุตอ้ งสงสัย และกรณีพบผู้ต้องสงสัยที่ อาจก่ ออัตวินิ บาตกรรม เป็ นต้น นอกจากนีย้ ังมีการอบรมให้ความรู ้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้ว ต้องดาเนินมาตรการเยียวยาต่อผู้เคราะห์รา้ ยได้ทันท่วงทีและเหมาะสม
และทาการติดตามและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในภาพรวมด้วยระบบ Color-CodeCondition 5 ระดับ
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติคณะกรรมการศูนย์
สั่งการในภาวะวิกฤติของบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัล จะทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ควบคุม และประเมินภาวะวิกฤติ
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกและจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดย
การประเมินสถานการณ์ส่วนใหญ่ในปี 2562 อยู่ในระดับสีนา้ เงินหรือสถานการณ์ป้องกัน ยกเว้นโครงการในพื ้นที่ ส่มุ
เสี่ยงจะปรับเปลี่ยนตามการประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลา อาทิ การปรับเป็ นระดับสีเหลืองในโครงการที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เกี่ยวข้องในช่วงการประชุมอาเซียน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ
ดาเนิ น การด้า นความปลอดภัยสาธารณะเพิ่ ม เติ ม อาทิ การจัดสรรพื ้น ที่ จ อดรถสาหรับ คนขับ ที่ เ ป็ น สุภ าพสตรี
โดยเฉพาะหรือ Lady Parking กาหนดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิงไว้คอยอานวยความสะดวกและให้
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรายบุคคล การติด ตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต-เครื่องกระตุน้ หัวใจอัตโนมัติ (AED) ในทุก
โครงการที่บริหารงานโดยบริษัทฯ มีการอบรมการใช้งานและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ขึน้ แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านการประกันภัยครอบคลุมความ
เสี ยหายสาหรับ คุ ้ม ครองความเสี่ ยงภั ยทุ กประเภท (Industrial All Risk Insurance) ประกั น ภัยธุ รกิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business Interruption Insurance) ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ สาธารณะ (Public Liability Insurance) และ
กรมธรรม์อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการจัดอบรมให้ความรู บ้ ุ คลากรที่ เ กี่ ยวข้อ งให้ท ราบถึง กระบวนการและขั้ นตอนการ
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ประสานงานเบือ้ งต้นที่ตอ้ งดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ขนึ ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลและทรัพย์สินที่ ได้รับ
ความเสียหายควบคู่ไปกับการดูแลในด้านสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์จะมีทีมเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายร่ว มกับ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้า นที่ เ หมาะสมท าหน้า ที่ ดาเนิ น การสอบสวนหาสาเหตุ แ ละวิ ธี ป้ อ งกั น ในอนาคตรวมไปถึ ง
มาตรการเยียวยาและพิจารณานามาตรการเหล่านัน้ ดาเนินการทั่วทั้งองค์กรหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
ดังตัวอย่างกรณีเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 แม้ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการใน
การใช้วสั ดุในการก่อสร้างที่มีมาตรฐานและมีความเสี่ยงต่าในการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ในการออกแบบพืน้ ที่เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ตลอดจนมีการตรวจสอบงานระบบและวั สดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดเป็ น ระยะ ๆ แต่ยังเกิดเหตุ สุดวิสัยดัง กล่ าว ในทางป้องกันบริษัทฯ จึงเพิ่ม
มาตรการในการตรวจสอบงานระบบในศูนย์การค้าอื่น ๆ อย่างกวดขันเพิ่มเติม หากพบว่ามีการใช้วัสดุที่มีความเสี่ ยง
ให้ทาการเปลี่ยนทันที อีกทั้งได้เพิ่มมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟ ระบบดับเพลิง และแนวทางดูแลและ
ตรวจสอบต้น เหตุ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดเพลิ ง ไหม้อย่ า งเข้ม งวด กรณี การก่ อ สร้า งโครงการใหม่ หรื อ โครงการปรับ ปรุ ง
ศูนย์การค้านอกจากมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์เดิม ควบคู่กับเรื่องความปลอดภัยที่
ดาเนินการอยู่แล้ว ยัง กาหนดให้คานึ ง ถึ งเรื่องการเลือ กใช้วัสดุแ ละระบบป้องกั นไฟที่ทนความร้อ นและทนไฟชนิ ด
ประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมอีกด้วย
4) มาตรฐานการให้บริการ
บริษัทฯ นาหลักการให้บริการตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้างานให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพที่ดียิ่งขึน้ รวมไปถึง
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมีความเป็ นมืออาชีพที่ใส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ตามปรัชญาการให้บริการด้วยหัวใจหรือ “Service with The Heart” แบ่งออกเป็ น
• การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกจุดของการให้บริการ ได้แก่
- ในะดับผู้จัดการศูนย์การค้า ให้ดาเนินการบริหารจัดการและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามคู่มือมาตรฐานในการ
บริ ห ารศู น ย์การค้า ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง พัฒ นาตามแนวทางระบบบริ ห ารจั ดการองค์ก รตามเกณฑ์ ร างวั ล
Malcolm Baldrige National Quality Award และระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- บุ คลากรในแผนกให้บ ริ การลูกค้า และร้า นค้า สัม พัน ธ์จ ะต้อ งผ่ า นการอบรมหลั กสู ตรการ พัฒ นาการ
ให้บ ริ การที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยในปี 2562 มุ่ง เน้น ในหลักสูตร “Service with The Heart” แบ่ ง เป็ น การอบรม
มาตรฐานการให้บริการตามระบบบริหารคุณภาพองค์กรตามข้อกาหนดของ ISO 9001 และการอบรมใน
เรื่องทักษะการรับมือเมื่อเกิดเหตุรอ้ งเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกับลูกค้า เรียนรู ้
มาตรฐานการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เรียนรูเ้ ทคนิคการนาไปใช้ยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าพนักงานที่เข้าร่วมมีความรูเ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 20 และมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรที่รอ้ ยละ 98 ทั้งนี ้ ยังได้จัดหลักสูตรอบรมทางด้านการเพิ่มความมั่น ใจและเสริ มบุคลิกลักษณะ
ความเป็ นมืออาชีพผ่านหลักสูตรออนไลน์ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
- บุคลากรของพันธมิตร เช่น พนักงานทาความสะอาดและเจ้าหน้า ที่ รักษาความปลอดภัย โดยจัดอบรม
หลักสูตร “Serivce Trainer” ให้กับบุคลากรในระดับหัวหน้าให้มีความรู ค้ วามเข้าใจเพื่อนาไปอบรมให้กับ
พนักงานหน้างานได้ ซึ่งเป็ นหลักสูตรเพิ่มเติมจากการเรียนรูใ้ นเรื่องมาตรฐานการให้บริก ารของบริษัทฯ ผ่าน
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ระบบการเรียนออนไลน์แ ละมี ระบบการประเมิ น ระดับความสามารถในการให้บ ริ การของพนักงานของ
บริษัทคูค่ า้ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
• การพัฒนา “ระบบบริหารคุ ณภาพองค์กร ตามข้อกาหนดของISO 9001” ซึ่งเป็ นระบบมาตรฐานการในการ
บริหารจัดการศูนย์การค้าที่พัฒนาตามบริบทขององค์กร โดยยึดกระบวนการดาเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบตามรู ปแบบของมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ทั้งหมด และมีการเพิ่มเติมให้เหมาะสม สอดคล้อง
และคล่องตัวต่อการดาเนิน งานของธุ รกิ จมากขึน้ อีกทั้ งมีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการท างานโดย
คณะทางานคุณภาพประจาสาขา มีการสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการรายปี โดยหน่วยงานบริหารคุณภาพและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีการรายงานประเด็นและข้อควรพัฒนาปรับปรุ งในที่ประชุมจัดการรายสาขา
และในที่ประชุมผูจ้ ดั การทั่วไปศูนย์การค้าตามวาระที่กาหนด
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้นามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการอย่างยั่งยืน หรือ
ISO 20121 Event Sustainability Management System มาใช้ ใ นการบริ ห ารและจั ด การพื ้น ที่ ศู น ย์ป ระชุ ม
เอนกประสงค์ และได้ขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มเติม 2 แห่ง คือ ศูนย์ประชุมเวสต์เกต ฮอลล์ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวสต์เกต และศูน ย์ประชุมโคราช ฮอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช รวมศูนย์ประชุมที่ไ ด้รั บ การ
รับรองแล้ว ทั้ง สิ ้น 7 แห่ง จากทั้งหมด 10 แห่ง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ขอรับ รองมาตรฐานสถานที่ จั ดงาน
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ทัง้ ประเภทห้องประชุม และการจัดงานนิทรรศการ
(Meeting Room and Exhibition) ซึ่ ง รับ รองโดยสานักงานส่ ง เสริ ม การจั ดประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์การ
มหาชน) (The Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) แบ่ง องค์ประกอบในการรับรองออกเป็ น
เกณฑ์ดา้ นกายภาพ เกณฑ์ดา้ นเทคโนโลยี และเกณฑ์ดา้ นการให้บริการและการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาการ
ขอรับรองแล้วทัง้ สิน้ 9 แห่ง
2.3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์และอานวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก
เป็ นสา คัญ โดยเฉพาะลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และคู่คา้ ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ นแผนการดาเนินงาน ดังนี ้
• สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า
-

-

สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ภายใต้ชื่อ @central Life
โดยเน้นการแนะน าโปรโมชัน และกิ จกรรมภายในศู น ย์การค้า การอ านวยความสะดวกในการค้น หาที่ ตั้ ง
ร้านค้าพร้อมนาทางผ่านระบบแผนที่ดิจิทัลในแต่ละศูนย์การค้าทัง้ 33 แห่ง และให้บริการจองที่จอดรถพิเศษ
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทัง้ การแจ้งสิทธิประโยชน์จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า และนาเสนอคูปอง
ออนไลน์เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล อาทิ การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเดอะวัน The1 ในการทา
แคมเปญพิ เ ศษร่ ว มกั น ทั้ง สิ ้น 15 แคมเปญ ซึ่ ง สามารถสร้า งเพื่ อ นใหม่ ไ ด้กว่ า 20,000 คน มี การแลกใช้
คะแนนเพื่อรับคูปองถึงร้อยละ 90
บริการจองที่จอดรถออนไลน์ สาหรับการจองที่จอดรถในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด
@central Life ซึ่งเปิ ดให้บริการเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 220 และ
สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ (Rentention Rate) ที่รอ้ ยละ 63
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บริการป้ายแบบสัมผัสสาหรับแจ้งสารบัญรายชื่อร้านค้า (Digital Directory) เพื่อให้บริการโดยเฉพาะลูกค้า
ประเภทนักท่องเที่ยว โดยมีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานให้ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ อาทิ แผนผังการเดินทาง
ไปยังร้านค้า
สภาพการจราจร ณ เวลาปั จจุบัน ข้อมูลเฉพาะสาหรับนักท่องเที่ยว ผังร้านอาหารในฟู้ดพาร์ค คิวอาร์โค้ด
เพื่อสแกนแผนผังการเดินลงในโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น ซึ่งพร้อมให้บริการใน 7 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ
บริการรับชาระเงินผ่านระบบออนไลน์หรืออี -วอลเลท (e-wallet) สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ของ
รัฐบาลในการผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสด โดยให้บริการทัง้ สิน้ 6 รูปแบบ ในศูนย์อาหารภายใต้การบริ หาร
ของบริษัทฯ จานวน 13 สาขา รอบคลุมบริการชาระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) สาหรับทุกธนาคาร ชาระเงิน
ผ่ า นแรบบิ ท การ์ ด (Rabbit Card) ช าระเงิ น ผ่ า นไลน์ เ พย์ (Line Pay) ช าระเงิ น ผ่ า นทรู มั น นี่ ว อลเลท
(TrueMoney Wallet) และสาหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถชาระเงินผ่านวีแชทเพย์ (WeChat Pay) และ
อาลีเพย์ (AliPay)
บริการการทา ธุรกรรมทางดิจิทลั ให้กับร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็นเสิรฟ์ หรือ CPN Serve” เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับร้านค้าในการทาธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือด้วยตนเอง
ตามแนวคิด Self Service, Anywhere, Any Time ซึ่งโปรแกรม ดังกล่าวจะประกอบไปด้ว ย ข้อมูลการเช่ า
ของร้านค้าบริการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งมีการเพิ่มการใช้งานในด้านการแจ้งเหตุ การทา
ประกันและการแจ้งขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจ บริการทาธุรกรรมทางการเงินเช่น การตรวจเช็คใบแจ้งหนี ้
หนีค้ งค้าง ประวัติการชาระเงิน บริการชาระเงินผ่านโปรแกรมได้โดยตรง รวมไปถึงการให้ข้อมูลทั่วไปของ
ศูนย์การค้านัน้ ๆ จดหมายข่าวจากเจ้าหน้าที่รา้ นค้าสัมพันธ์ การรับข่าวสารโปรโมชัน กิจกรรมอีเว้นท์รายวัน
และรายเดือน เป็ นต้น โดยดาเนินการเปิ ดระบบให้รา้ นค้ากลุ่มเป้ าหมายในทุกสาขาใช้งาน (ยกเว้นร้านค้าใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งใช้บริการรู ปแบบอื่น) ปั จจุบันมีรา้ นค้ากลุ่มเป้าหมายใช้งานผ่านโปรแกรม
ดังกล่าวแล้วมากกว่าร้อยละ 50
บริการการทาธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับลูกค้าโครงการที่พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็นเรสซิเดนท์แฟมิ ลี่
หรือ CPN Residence Family” เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่สนใจเปิ ดให้บ ริการ
ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ การขอจองเวลาเพื่อเข้าดูในแต่ละโครงการลูกค้าที่จองแล้ว สามารถทาธุรกรรมชาระ
เงิ น รายเดื อ นและตรวจดู ป ระวัติการช าระเงิ น ในส่ ว นลูกค้า ที่ โ อนแล้ว สามารถแจ้ง และขอใช้บ ริ การการ
ซ่อมแซมผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อีกด้วย

• จัดการโครงสร้า งพื ้น ฐานและข้อ มู ลสารสนเทศให้เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด บริ ษั ท ฯ ดาเนิ น การศึ กษาการน าข้ อ มู ล
สารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนับจานวนลูกค้าในแต่ละพืน้ ที่และในแต่ละ
ประตูทางเข้าให้แม่นยายิ่งขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การนับจากการเดินผ่าน จากสัญญาณสารสนเทศที่
ส่งออกจากโทรศัพท์มือถือ และจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ใบหน้า เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุ ง
ผังการเข้า-ออกของลูกค้า และการวางผัง ร้า นค้า ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ ร้านค้าและลูกค้าได้อ ย่ า ง
แม่นยาและทันท่วงทีมากยิ่งขึน้
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานทางระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
รับ มื อ และลดความเสี่ ยงจากภัยคุ กคามด้า นไซเบอร์ตามแนวทางจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ ยง ซึ่ ง ได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตัง้ เป็ นคณะทางานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านการรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ไว้ดว้ ยกัน และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกทั้งศึกษาการนามาตรฐาน ISO 27001 - มาตรฐานสากลสาหรับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายในปี 2563
และเตรี ยมองค์กรให้พ ร้อ มในการรับ มื อ เมื่ อ เกิ ดเหตุ ฯ อาทิ ดาเนิ น การเพิ่ ม แผนกู้คืน ระบบและข้อ มูล (Disaster
Recovery Plan - DRP) ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มและระบบเทคโนโลยีที่ ใช้ในปั จ จุ บัน ในการซ้อ มแผนความ
ต่ อ เนื่ อ งทางธุ รกิ จ (Business Continuity Plan - BCP) ประจ าปี และหาเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการติ ดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่บริษัทฯ ดาเนินการ
• นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อแบบ
One-stop ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร้ า น ค้ า ที่ ส น ใจ เ ปิ ด ร้ า น กั บ บ ริ ษั ท ฯ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
(www.cpn.co.th/th/contact-us/cpn-contact-information) โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเบื ้อ งต้น
ของผลิตภัณฑ์และบริการของตนผ่านทางเว็บไซต์ จากนัน้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาใน
3 มิติ คือ 1) ห้องหรือพืน้ ที่ในโครงการที่ผปู้ ระกอบการสนใจ 2) ผลิตภัณฑ์และบริการของผูป้ ระกอบการตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมายในโครงการนัน้ ๆ และ 3) ศักยภาพของแบรนด์/ ผูป้ ระกอบการ ภายหลังการวิเคราะห์แ ละ
กาหนดร้านค้าให้ตรงกับพืน้ ที่และโครงการโดยมีการกาหนดพืน้ ที่ทางเลือกให้กับผูป้ ระกอบการแล้ว ทางทีมงานขายจะ
ติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่แจ้งมา และดาเนินการปิ ดการขายโดยมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ ายเป็ นที่ตงั้
ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน : การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็ น Center of Life
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3. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ยึดหลักการดูแลและสร้างความพอใจและความผูกพันกับ ผู้มี ส่วนได้เ สียเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกาหนดช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสี ยให้
ครบและครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ ยวข้อง ดังรายละเอียดในหน้า 71-72 และ 188-191 ในรายงานประจาปี มีการกาหนดกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้เสียหลักและกลุ่มรอง และกาหนดแผนงานสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียหลักบูรณาการในแผนธุรกิจประจาปี
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แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาเนินงาน
การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
- การสร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่
- การพัฒนาร้านค้า
- การสร้างความสัมพันธ์
การบริหารจัดการและสร้างความพูกพันกับบุคลากร
- การสรรหาและการรักษาบุคลากร
- การพัฒนาผูน้ าและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารตัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคู่คา้
- การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
- การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างความผูกพันกับชุมชน
- การพัฒนาชุมชน
3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
ในปี 2562 บริษัทฯ ดาเนินวิธีการสารวจความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการร้านค้าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าในการรับบริการจาก
บริษัทฯ โดยวิธีการสารวจความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์โดยทีม งานร้านค้าสัมพันธ์ในทุกไตรมาสซึ่ง
การสา รวจถูกพัฒนาและวิเคราะห์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกและทีมงานวิจยั การตลาดภายใน ทัง้ นี ้ ตัวชีว้ ดั ในแบบสอบถาม
ได้ถูกพัฒนาขึน้ จากการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสารวจความพึงพอใจในปี ที่ผ่าน ๆ มาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริการในแต่ละโครงการ
อี กทั้ง คะแนนที่ ไ ด้จ ะเป็ น หนึ่ ง ในดัช นี ชี ้วัดผลการดาเนิ น งานของแต่ ละโครงการและเป็ น หนึ่ ง ในเกณฑ์ป ระเมิ น ให้รางวัล
ศูนย์การค้ายอดเยี่ยมในแต่ละปี
1) การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
บริษัทฯ กาหนดกลยุทธ์ในการสรรหาและสร้า งผู้ป ระกอบการรายใหม่ออกเป็ น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาพืน้ ที่ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการให้ ครอบคลุมทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อไลฟ์
สไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ในลักษณะรูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากพืน้ ที่แบบเดิมอาทิ 1) พืน้ ที่ในรูปแบบ
ป็ อปอัพสโตร์ (Popup Store) บนพืน้ ที่ส่วนกลางในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้ทดลองตลาด 2)
พืน้ ที่ในรูปแบบตลาดนัดมาร์เก็ต มาร์เก็ต หรือตะล๊าดตะหลาด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยที่มีขนาดเล็ก
และไม่เคยมีประสบการณ์การทาธุรกิจบนพืน้ ที่ศูนย์การค้ามาก่อนได้ทดลองทาตลาด 3) พืน้ ที่ตลาดจริงใจ สาหรับ
เกษตกรอินทรียท์ อ้ งถิ่น ได้มีตลาดในการจาหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ผบู้ ริโภค 4)พืน้ ที่จาหน่ายของฝากที่ระลึก เช่น กาด
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หลวง นอร์ธเทอร์น วิลเลจศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ครบครัน และ 5) พืน้ ที่อาหารแบบ Take
Away หรือซือ้ แบบไม่รับประทานที่ รา้ นในโซนฟู้ ดพาร์ค เป็ นต้น โดยในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาพืน้ ที่สตาร์ท อัพ
มาร์เ ก็ ต (Start up Market) หรื อ พื ้น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ขนาดเล็ ก บนพื ้น ที่ ร้า นที่ ยั ง ว่ า งอยู่ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยได้มีโอกาสทาธุรกิจในพืน้ ที่ศูนย์การค้าแบบชั่วคราวในงบประมาณการลงทุนไม่มาก
ซึ่งสามารถดาเนินการสรรหาผู้ประกอบการดังกล่าวได้ตามเป้าหมายครอบคลุมพืน้ ที่รอ้ ยละ 20 ของพืน้ ที่ส่วนกลาง
โดยเฉลี่ยในแต่ละโครงการ
อี กหนึ่ ง แนวทาง คื อ การสรรหาผู้ป ระกอบการรายใหม่ ใ ห้ ตรงกั บ ความต้อ งการของกลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมาย เช่ น
นักท่ อ งเที่ ยว เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ใ นการเลื อ กสรรสิ น ค้า โดยสรรหาผู้ป ระกอบการรายใหม่ จ ากต่ า งประเทศ
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการแตกไลน์ธุรกิจ และผูป้ ระกอบการสินค้าแบรนด์ โดยในปี 2562 ได้สรรหาผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ที่เปิ ดร้านกับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจานวน 221 ราย ใน 261 พืน้ ที่เช่าที่ว่างในทุกศูนย์การค้า (รวมศูนย์การค้า
เซ็นทรัล วิลเลจ ที่เพิ่งเปิ ดในปี 2562)
2) การพัฒนาร้านค้า
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทุกรายได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นรายที่
เคยทา ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล หรือรายที่ยงั ไม่เคยทาธุรกิจร่วมกันก็สามารถเข้ารับการพัฒ นาได้
โดยแบ่งรูปแบบการพัฒนาออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
- โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced Development Program) เป็ น
โครงการที่จัดตั้งขึน้ สาหรับ ผู้ป ระกอบการรุ่น ใหม่ ที่สามารถจัดสรรเวลาในการเรี ยนรู ้ผ่านการอบรมใน
ห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจแบบโมเดิรน์ เทรด ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง
การวางกลยุ ท ธ์ ก ารสร้า งแบรนด์ การวางแผนการตลาด OMNI Channel การใช้ ข้ อ มู ล ในการสร้า ง
ความสัม พัน ธ์กับ ลูกค้า และพร้อ มที่ จ ะลงมื อ ทดลองท าตลาดเปิ ด ร้า นจริ ง ในรู ป แบบกิ จ กรรมอี เ ว้ น ท์
“Younique market by CPNLead” บนพืน้ ที่จัดกิจกรรมในศูนย์การค้าที่กาหนด ซึ่งในปี 2562 ซีพีเอ็นลีด
รุ่นที่ 3 มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการรวมทัง้ สิน้ 37 ราย ประกอบด้วยร้านค้าในหมวดอาหาร แฟชั่น และ
หมวดอื่น ๆ เข้ารับการอบรมจากผ้ปู ระกอบการและผู้ชี่ยวชาญชั้นน าในธุ รกิ จ ค้า ปลีกของประเทศไทย
จานวน 15 หลักสูตร รวมทั้งได้มีโอกาสดูงานของผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้
ทดลองเปิ ดร้านจริงบนพืน้ ที่จริงในศูนย์การค้าในเครือบริษัทฯ ได้ทดลองพัฒนาสินค้าใหม่ และทาแคมเปญ
แบบข้ามหมวดผลิ ตภัณฑ์ในการออกร้านแบบป๊ อปอัพ สโตร์แ ละสามารถปรึกษาเกี่ ยวกั บแผนธุ ร กิ จ กั บ
อาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิแบบเฉพาะรายอีกด้วย
- โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี - CPN Retail Academy เป็ นโครงการต่อยอดจากกิจกรรม SME Think Big
และ SME Think Big สัญจร เมื่ อ ปี 2559-2560 และน ารู ป แบบที่ เ หมาะสมจากโครงการซี พี เ อ็ น ลี ด มา
ประยุกต์ โครงการซี พีเอ็น รีเ ทลอะคาเดมีเป็ น โครงการที่ จัดขึน้ สาหรับ ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยที่ ส นใจจะ
พัฒนาการทาธุรกิ จ ค้าปลี กให้เติ บโตและเข้มแข็ ง ซึ่งจัดทาหลักสูตรจากการสอบถามความคิ ดเห็ น จาก
ผู้ประกอบการร้านค้า โดยในปี 2562 เน้นการปูพืน้ ฐานให้กับผู้ประกอบการในเรื่องที่ ยัง ไม่ช านาญ เช่น
การตลาด ได้แก่ การทาตลาดออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัด
แต่งหน้าร้านให้น่ า สนใจ ซึ่งได้ดาเนิน การจัดอบรม 2 รุ่นแรกในเดือ นธัน วาคม 2562 ในกลุ่มร้า นค้า ใน
กรุ งเทพฯ และเขตภาคเหนือ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแล้วทัง้ สิน้ 225 ราย ผลประเมินความพึงพอใจ
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ผู้เข้าร่วมฯ ให้คะแนนที่ 9.5 จากคะแนนเต็ม 10 ทั้งนีแ้ ผนงานในปี 2563 จะแบ่งเป็ น 3 แผนงาน คือ 1)
ดาเนินการจัดอบรมพืน้ ฐานให้ครบทุกภูมิภาค 2) ติดตามผลผูเ้ ข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1-2 ตามหมวดหลักสูตร
ที่ได้เรียนไปแล้วโดยทีมงานภายในของบริษัทฯ และ 3) คัดเลือกผูป้ ระกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นเข้า
ร่วมอบรมต่อเนื่องต่อไป
3) การสร้างพัฒนาสัมพันธ์
บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการในเชิงลึก โดยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาโปรแกรมส่ งเสริ ม การขายและการตลาดในรู ป แบบใหม่ ที่ สามารถตอบสนองต่อ ความต้อ งการของ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อผลักดันยอดขายของผู้ประกอบการให้ดีขนึ ้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยในปี 2562
ได้ดาเนินการ ดังนี ้
- การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขายที่จัดพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ หรือ Exclusive Campaign @ CPN โดย
บริ ษั ท ฯ ท าหน้า ที่ เ ป็ น คู่ คิ ดในการน าเสนอและประสานพั น ธมิ ต รแบบข้า มหมวดผลิ ตภั ณ ฑ์ (Cross
Promotion Campaign) ให้เกิดการพัฒนาแคมเปญพิเศษขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ ายรวมทั้งลูกค้า
ที่มาใช้บริการ อาทิ การร่วมโปรโมชันระหว่างแบรนด์แฟชั่น มาริเมกโกะ (Marimekko) และร้านอาหารเกร
ฮาวด์คาเฟ่ (Greyhound Café) เพื่อรังสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารมือ้ พิเศษที่สามารถสัม ผัส
ศิ ลปะบนโต๊ ะ อาหารจากภาชนะที่ ไ ด้รับ การตกแต่ ง ลายพิ ม พ์ที่ โ ด่ ง ดั ง อัน เป็ น เอกลักษณ์ข องประเทศ
ฟิ นแลนด์ไปพร้อมกับการรับประทานอาหารเมนูยอดนิยมจากเกรฮาวด์คาเฟ่ การเปิ ดโอกาสใหม่ทางธุ รกิจ
ในกลุ่มสินค้าเดียวกันระหว่างร้านอาหารออฟไลน์ “กิน+เฮ บาย เกรฮาวด์คาเฟ่ ” กับร้านอาหารออนไลน์ “ปู
ดองอันยอง” เกิดเป็ นเมนูพิเศษรับประทานที่รา้ นภายใต้แคมเปญ “กิน+เฮ บายเกรฮาวด์คาเฟ่ ฟี เจอริ่ง ปู
ดองอันยอง” (KINHEY by Greyhound Café Featuring ปูดองอันยอง)
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วทั้ง ประเทศในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการกระตุน้
ยอดขายให้กับ ผู้ป ระกอบการร้านค้า ตลอดทั้ง ปี ซึ่งในแต่ละแคมเปญจะมีอ งค์ป ระกอบในส่ว นของการ
ตกแต่ ง พื ้น ที่ ศูน ย์การค้า กิ จ กรรมอี เ ว้น ท์ กิ จ กรรมออกร้า น กิ จ กรรมเวิ ร์กชอป และกิ จ กรรมแลกของ
สมนาคุณ โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลักจานวน 5 แคมเปญ สามารถเพิ่มยอดขาย
ให้รา้ นค้าในช่วงดังกล่าวได้กว่า 2,500 ล้านบาท (นับเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการแลกรับของสมนาคุณ)
- การจัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและเป็ นการรับฟั งข้อเสนอแนะ และ
หารือพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในระดับเจ้าของกิจการอย่างไม่เป็ นทางการเพิ่มเติมจากช่ อ ง
ทางการประชุมร้านค้า และการสารวจความพึงพอใจร้านค้าที่ดาเนินการทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ได้จัด
กิจกรรมเพื่อมอบประสบการณ์การเป็ นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่
ตรงกั บ ไลฟ์ สไตล์ เช่ น การเชิ ญพัน ธมิ ตรร้า นค้า เดิ น ทางสู่จัง หวัดเชี ยงราย เพื่ อ รับ ประสบการณ์ความ
ประทับใจแบบพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ ในมุมมอง “เมืองแห่งศิลปะ” หรือ City of Art และที่ตรงกับความ
ต้องการในการขยายธุรกิจให้เติบโต โดยเชิญพันธมิตรทางธุรกิจร่ว มเดินทางไปดูงานการเปิ ดศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) ณ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการในรู ปแบบอื่น ๆ ที่
เน้นไลฟ์ สไตล์ให้มากยิ่งขึน้
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3.2 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ กาหนดแผนงานการบริหารจัดการคู่คา้ ตามนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่ม่งุ เน้นการดาเนินธุรกิจระหว่าง
กันอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยตาม
ห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่คู่คา้ ในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง คู่คา้ ในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด และคู่คา้ ในส่วนการ
บริหารองค์กร

แบ่งกลุ่มตามหมวดการให้บริการของคู่คา้ ดังนี ้
ที่ปรึกษาทางสถาปัตย์และวิศวกรรม
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคาร
ผูใ้ ห้บริการระบบสารสนเทศ
ผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับฟู๊ ดพาร์ค

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภค

วิศวกรรมระบบ
ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วง

ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการกิจกรรม ผูผ้ ลิตและจาหน่ายวัสดุสนิ ้ เปลือง
และสื่อสารการตลาด
บริษัทประกันภัย
ทีป่ รึกษาและผูใ้ ห้บริการงานวิจัย
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1) การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคู่ค้า
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับการจัดงานประชุมคู่คา้ จากการจัดเป็ นประจารายปี เป็ นการจัดทุก ๆ 2 ปี และเพิ่มรู ปแบบ
การประชุมเฉพาะรายอย่างไม่เป็ นทางการในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ โดยเริ่มจากกลุ่มพันธมิตรรายใหม่และราย
ปั จจุบันจานวน 3 ราย มีการหารือในความร่วมมือสาหรับโครงการใหม่ขนาดใหญ่ และความร่วมมือบนพืน้ ฐานการ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักบรรษัทภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน ตามที่ระบุในหลักการดาเนิ น
ธุรกิจของคู่คา้ (CPN Code of Conduct for Supplier)
ทั้งนีห้ นึ่งในการพัฒ นาความสัมพันธ์เ ชิงธุ รกิจ ระหว่ างบริษั ทฯ กับคู่คา้ นั้น คือการพัฒนานวัตกรรมที่ สร้า งคุ ณ ค่ า
ร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ เน้นวัตถุประสงค์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาอย่ า ง
ยั่งยืน ได้แก่ การประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดเศษวัสดุ และลดเวลาในการ
ทางานบนพืน้ ที่เสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยและสุขอนามัย และความเป็ นอยู่ที่ดีในการทางานของแรงงานที่ว่าจ้าง อาทิ
-

-

-

-

-

-

การลดและใช้ซา้ โดยเปลี่ยนวัสดุ ฉากกั้นชั่วคราว (Partition) ในงานก่อสร้างและปรับปรุ งพืน้ ที่ จากเดิมที่เป็ น
โครงไม้เปลี่ยนเป็ นโครงเหล็กแบบสาเร็จรู ป (Knock Down Partition) เพื่อสามารถนามาใช้ซา้ ได้อย่างต่อเนื่อง
บ่อยครัง้ และยาวนานขึน้ อีกทัง้ สามารถลดปริมาณขยะโดยนากลับไปรีไซเคิลได้เมื่อหมดสภาพแล้ว
ร่ ว มกั บ ผู้รับ เหมาในการปรับ กระบวนการตรวจรับ มอบหรื อ ตรวจข้อบกพร่ อ ง (Defect) เป็ น Defect Online
Application เพื่อลดการพิมพ์เอกสารและลดขั้นตอนการส่งเอกสารระหว่างกันไปมาโดยได้เริ่ มที่โครงการก าร
ปรับปรุ งศูนย์การค้า เซ็น ทรัล พัทยา พบว่าสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณร้อยละ 30 ของการใช้
กระดาษในกระบวนการทัง้ หมด
การฉีดสเปรย์ละอองนา้ หน้าเครื่องนาอากาศเข้าศูนย์การค้า (Fresh Air) เพื่อลดปริมาณละอองฝุ่นเข้าสู่อ าคาร
โดยมีการควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน MERV – Minimum Efficiency Reporting Value ซึ่งเป็ นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers) ที่ปรับปรุงขึน้
การติดตั้งระบบรวมท่อนา้ ทิง้ เพื่อนา นา้ คอนเดนเสท (Condensated) ที่กลั่นตัวจากเครื่องทาความเย็นกลับ มา
ใช้ใหม่ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ในโครงการที่ติดตั้งเครื่องทาความเย็นแบบแยกส่วน (Split Type) โดยได้ทดลอง
ดาเนินการในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
การใช้พดั ลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้าง เพื่อดูดกรองฝุ่นที่กระจายในพืน้ ที่ก่ อสร้าง เพื่อดูแลสุขภาพของคนงาน
ผูร้ บั เหมาที่ทางานในโครงการ
การใช้ตคู ้ อนเทนเนอร์ที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งานเป็ นที่พกั อาศัย ใช้เป็ นสานักงานโครงการชั่วคราว และใช้
เป็ นที่พกั อาศัยของคนงานผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึ่งมีความคงทน ติดตัง้ ง่ายและสามารถวนกลับไปใช้ในโครงการอื่น
ได้ โดยไม่ตอ้ งรือ้ ถอนวัสดุ และลดการสร้างขยะภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ มีที่พกั แบบตูค้ อน
เทนเนอร์แล้วจานวน 20 ตูเ้ พื่อใช้หมุนเวียนในโครงการของบริษัทฯ
การปรับปรุ งฝ้าในส่วนกันขอบ โดยใช้สติกเกอร์ตกแต่งแทนการทาสีใหม่ เพื่อลดการทางานของคนงานทาสี ที่
ต้องอยู่ในมุมเงยนานเพื่อทาสีกันขอบให้สวยงาม ซึ่งอาจส่งผลต่อโรคทางกายวิภาคในภายหลังได้
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2) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
- การบริหารความเสีย่ งคู่ค้า
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงคู่คา้ โดยพิจารณาความเสี่ยงใน 2 มุมมอง คือ ความเสี่ยงจากการดาเนินงานและการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวกับธรรมมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย โดยวิ เ คราะห์ใ นสองมิ ติ คื อ ผลกระทบของผลิ ตภัณฑ์แ ละบริ การต่ อ บริ ษั ทฯ อาทิ การที่ คู่ค้า เป็ น
ผู้ดาเนินการน้อยรายในตลาดหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนัน้ ๆ และขนาดของธุรกรรมที่มีระหว่าง
กัน จากผลการวิเคราะห์คู่คา้ ที่ดาเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี 2562 จานวน 6,261 ราย พบว่าคู่คา้ ในกลุ่มที่
1 ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายเกินกว่า 10 ล้านบาทมีทงั้ สิน้ จานวน 132 ราย ครอบคลุมร้อยละ 76 ของการว่าจ้าง
และจัดซือ้ ทั้งหมด โดยร้อยละ 28 เป็ นการว่าจ้างและจัดซือ้ ในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 40
เป็ น การจัดซื ้อ พลัง งานไฟฟ้ า และอี กร้อ ยละ 32 เป็ น การจัดซื ้อ จัดจ้า งเพื่ อ การบริ ห ารศู น ย์การค้า และการ
ดาเนินการของบริษัทฯ
การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่คา้ ประจาปี 2562 ตามยอดใช้จ่าย
กลุ่มลูกค้า คานิยาม
แยกตามมูลค่าการว่าจ้าง

จานวน
ร้านค้า (ราย)

จ านวนยอดใช้จ่าย สัดส่วนต่อค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)
ทัง้ หมด (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1

มากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ ไป

132

8,980

76

กลุ่มที่ 2

มากกว่ า 1 ล้า นบาท แต่ ไม่
เกิน 10 ล้านบาท
น้อยกว่า 1 ล้านบาท

648

2,102

18

5,481

675

6

รวม

6,261

11,757

100

กลุ่มที่ 3

ในปี 2562 พบว่าคู่คา้ ที่มีความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมีจานวน 92 ราย เป็ นคู่คา้ ในส่วนการพัฒนาธุรกิจและ
ก่อสร้าง ร้อยละ 66 และเป็ นคู่คา้ ในส่วนการบริหารศูนย์การค้าร้อยละ 34 ทัง้ นี ้ แนวทางในการลดความเสี่ยงคู่คา้ และ
เป้าหมายในการบริหารห่วงโซ่อุปทานคือ มุ่งเน้นในเรื่องลดการผูกขาดและคอร์รัปชัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัดซื ้อ จัดจ้า งขององค์กรฯ และการพัฒ นานวัตกรรมร่ ว มกั น โดยจัดแบ่ ง แผนงานตาม
หมวดหมู่การให้บริการของคู่คา้ ได้ดงั นี ้
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การสรรหาคู่ค้ารายใหม่
บริษัทฯ สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการท้องถิ่นและรายย่อยในการทา ธุรกิจกับบริษัทฯ ในการส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ โดยเพิ่มช่องทางใหม่สาหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเป็ นคู่ คา้ กับบริษัทฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์ https://procurement.cpn.co.th/ เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก ความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมให้
ผูป้ ระกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนเป็ นคู่คา้ รายใหม่ได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ สามารถติดตามข่าวสารและสมัคร
ประกวดราคาพร้อ มรั บ ทราบผลผ่ า นทางช่ อ งทางดั ง กล่ า วได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง โดยในปี 2562 มี จ านวน
ผู้ประกอบการสนใจลงทะเบียนเป็ นคู่คา้ รายใหม่กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวแล้วจานวน 1,043
ราย และขึน้ ทะเบียนเป็ นคู่คา้ รายใหม่กับบริษัทฯ จานวน 358 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 9 ของคู่คา้ รายใหม่ทงั้ หมด
ในปี 2562 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ทาข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดหาวัตถุดิบและแรงงาน
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จากท้องถิ่นในช่วงดาเนินการก่อสร้าง รวมไปถึงการจัดหาสินค้าตกแต่งภายในจากแหล่งหัตถกรรมท้องถิ่ นอีก
ด้วย
การประเมินคู่ค้าและการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้ /จัดจ้าง
บริ ษั ท ฯ ได้น าระบบประเมิ น คู่ คา้ โดยผู้จัดซือ้ /จัดจ้างโดยตรงผ่ า นทางออนไลน์ม าใช้ตั้งแต่ เมื่ อปี 2561 และ
ดาเนินการอย่างเต็มรู ปแบบในปี 2562 โดยออกคิวอาร์โค้ดสาหรับการประเมินคู่ค้าในทุกใบสั่งซือ้ และในทุก
รายการที่ดาเนินการสั่งซือ้ ผ่านทางระบบสั่งซือ้ ของบริษัทฯ พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประเมินคู่ คา้
ได้ดีขึน้ ทางหน่วยงานที่ดูแลการจัดซือ้ /จัดจ้าง ได้นาผลประเมินดังกล่าวแยกกลุ่มคู่คา้ ไปใช้ในการดาเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของคู่คา้ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็ น 4 ระดับ เน้นการวิเคราะห์คู่คา้ ที่ได้รับ
การประเมินในระดับกลาง หากวิเคราะห์แล้วพบว่าสามารถดา เนินการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อคงการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างกันได้ จะดาเนินการออกจดหมายแจ้งถึงข้อควรปรับปรุงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไปจนถึงการประชุม
หารือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานระหว่างกันให้ดียิ่งขึน้
ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้ /จัดจ้างนัน้ ภายหลังการวิเคราะห์ตน้ ทุนและความเสี่ยงของคู่ คา้
แยกตามกลุ่มสินค้า และการให้บริการของคู่คา้ พบว่าในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุ งประสิท ธิภาพ
กระบวนการจัดซือ้ /จัดจ้าง และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ออกเป็ น
• นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การทาข้อตกลงจัดซือ้ ออนไลน์กับ คู่ค้าโดยตรง การจัดท า
เครื่องมือออนไลน์ในการขอใช้บริการทางธุรการ เช่น การขอใช้บริการรถยนต์ของบริษัทฯ และการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และสัญญาณโทรศัพท์ในสานักงาน
• สรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ อาทิ ศึกษาข้อดีข้อเสียของการนาเครื่องเป่ าลมมือ
อัตโนมัติมาทดแทนการใช้กระดาษเช็ดมือ ศึกษาการนาหุ่นยนต์มาทดแทนในงานที่มีความเสี่ยง
• ปรับ ระบบทะเบี ยนบัญชี จัดซื ้อ /จัดจ้า งเป็ น แบบรวมศู น ย์เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการต่ อ รอง
คุณภาพของสินค้า/บริการในแง่ความปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแบ่งปั นข้อมูลทะเบี ยน
คู่คา้ ที่มีศกั ยภาพและทะเบียนคู่คา้ ที่ติดบัญชีแบล็กลิสต์ไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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3.3 การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
บริ ษั ท ฯ กาหนดแนวทางในการแสดงความรับ ผิ ดชอบและพัฒนาร่ ว มกั บ ชุ ม ชนตามที่ ไ ด้น าเสนอบนเว็ บ ไซต์ของบริษัทฯ
(https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/stakeholder-engagement/community) โดยมุ่งเน้น สร้า ง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่กับการดา เนินโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา โดยใน
ปี 2562 ได้กาหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็ นดัชนีชวี ้ ัดระดับองค์กร และแบ่งแผนงานออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี ้
1) การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อชุมชน เน้นใน 2 ด้านหลักตามการวิเคราะห์สรัตภาพองค์กร คือ ด้านการจราจรทั้งก่ อ น
ระหว่าง และหลังการก่อสร้างจนเปิ ดให้บริการ ซึ่งแสดงรายละเอียดการดาเนินการในหน้า 114 ในรายงานประจาปี และในด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะและการปล่อยนา้ เสีย ดังรายละเอียดการดาเนินการในหน้า 152 ในรายงาน
ประจาปี ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน แบ่งตามห่วงโซ่คุณค่า คือในช่วงการพัฒนาและก่อสร้าง
โครงการกาหนดที มงานชุ ม ชนสัมพันธ์ทาหน้าที่ รับ ผิดชอบดูแ ล สอบถาม และตรวจตราผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ น้ กั บ ชุ ม ชน
โดยรอบในระยะ 8-15 กิโลเมตรอย่างสม่าเสมอตลอดการก่อสร้างภายหลังการเปิ ดดาเนินการแล้ว จะมีทีมงานซีเอสอาร์สาขา
(Branch CSR) และทีมควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวต่ออีกทัง้ กาหนดทีมการตลาดและทีมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คอย
ติดตามดูแลการร้องทุกข์ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย เพื่อนามาแก้ไข ปรับปรุ ง และลดผลกระทบที่เกิดขึน้ ได้อย่าง
ทันท่วงที ทัง้ นีใ้ นปี 2562 ไม่มีการดาเนินการใดของบริษัทฯ ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับรุนแรง
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2) การสร้างความผูกพันกับชุมชน
• การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ
ในการร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกั บชุมชนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเผยแพร่อัตลักษณ์ประจาท้องถิ่นในวงกว้าง โดยได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้นา
เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและของดีของชุมชนมาประยุกต์ให้ทันสมัย โดดเด่น ดังเห็นได้จากรูปแบบการตกแต่ง
ด้านหน้าอาคารในหลาย ๆ โครงการ อาทิ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎ์ธานี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

รูปทรงของกระติ๊บข้าวเหนียวของชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดอกกาสะลอง และดอกเงีย้ ว ดอกไม้มงคลประจาถิ่นเหนือ
ดอกกล้วยไม้ฉลุ ดอกไม้เศรษฐกิจประจาถิ่นของจังหวัดนครปฐม
ต้นมะพร้าว ต้นไม้ที่พบทั่วไปทัง้ จังหวัด
ตุง และโคมลอยของดีของคนล้านนา
ประเพณีแข่งเรือยาวประจาจังหวัด
ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจาจังหวัด
เรือมหานาวา
นิทานพืน้ บ้านเรื่องตานานกลีบดอกสะเลเต หรือดอกมหาหงส์
สถาปั ตยกรรมจีน-โปรตุเกสของตึกอาคารและบ้านเรือนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

• การสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่
- การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ สถานีอนามัยในเขตแจ้งวัฒนะ ห้องนา้ สาธารณะ
ต้น แบบในสวนลุ ม พิ นี กรุ ง เทพฯ สวนสาธารณะเซ็ น ทรั ล พาร์ค ในเขตศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พระราม 2
สวนสาธารณะปทุ ม วนานุ รั กษ์ ใ นเขตศู น ย์ ก ารค้า เซ็ น ทรั ลเวิ ล ด์ สวนสาธารณะโคราชริ เ วอร์ว อล์ค ในเขต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช สะพานลอยคนข้ามที่ได้มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยด้วยการติดตัง้
กระจกนิรภัยแบบใสและสายพานลาดเลื่อนลิฟท์ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ในปี 2562 ได้มอบทางเชื่ อ ม
สาธารณะกั บ ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพฯ หรื อ รถไฟฟ้ า บี ที เอส ณ สถานี ห้า แยกลาดพร้า ว ในศู น ย์การค้า
เซ็นทรัล ลาดพร้าว มูลค่า 43.8 ล้านบาทให้กับกรุงเทพมหานคร
- การจัดสรรพืน้ ที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือในราคาลดพิเศษให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาค
ประชาสัง คม และหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ห วัง ผลกาไร ในการจัดแสดงนิ ท รรศการและจัดพื ้น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ ให้บ ริ การ
ประชาชน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 32 ปี แล้ว คือ การจัดพืน้ ที่
เปิ ดรับบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยโดยในปี 2562 จัดภายใต้โครงการชื่อ “กลุ่มเซ็นทรัลทาความ
ดีบริจาคโลหิต ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ดาเนินการ
เปิ ดรับบริจาคในศูนย์การค้าภายใต้การบริห ารของบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลจานวน 22 แห่ง ได้ยอดบริ จ าค
โลหิตจานวน 10 ล้านซี.ซี. นอกจากนัน้ ยังร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ องค์การทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการจัดแคมเปญ “Central-UNICEF Together For
Everychild” “#EatPlayLove” โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรู ปแบบของงานเอ็กซ์โป สัญจรไปยังศูนย์การค้าภายใต้
การบริหารของบริษั ทฯ ทั่วประเทศ เพื่อชวนให้คนไทยได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการพัฒนาเด็ กในช่ ว ง
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ปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรก ซึ่งเป็ นช่วงสาคัญที่สดุ ของการพัฒนามนุษย์และเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญของการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
• การบริจาคเงิน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับชุมชน องค์กรการกุศลหน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชนที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการศึกษาและการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบตั ิ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาด
ไทย ศูนย์การเรียนรู ช้ ุมชนนาหมื่นศรีมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิพฒ
ั นา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์
เป็ นต้น รวมเป็ นเงิน 68.9 ล้านบาท (รวมเงินที่ชาระเพื่ อการดาเนินงาน) ทั้งนีส้ ่วนหนึ่งของยอดเงินบริจาครวม
โครงการที่ดาเนินการร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และในนามเซ็นทรัลทา
ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลโดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการ
มอบถุงยังชีพจานวน 6,000 ถุง มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุ โลก ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และอุบลราชธานี ภายหลังนา้ ลดยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการฟื ้ นฟูและ
เยียวยาผูป้ ระสบภัย อาทิ จัดโครงการ Central Green Project Waste War ร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะโดยการ
นาขยะเศษอาหารจากศูนย์การค้ามาเปลี่ยนเป็ นนา้ ชีวภาพเพื่อมอบให้สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิษณุโลก นาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากนา้ ท่วมขัง 6 อา เภอ จานวน 1,500 ขวด และ
ในช่วงต้นปี 2562 ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดงานมหกรรมธงฟ้าและสินค้าจากผู้ประสบภัยพายุป าบึก
ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจาหน่ายสินค้ากว่า 170 บูธ จากจังหวัดยะลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ฯลฯ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อฟื ้ นฟูผปู้ ระสบอุทกภัยตัง้ แต่ปี 2561
• การจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสา
- บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานนาเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเองและเพื่อนพนักงานสนใจ และใช้เวลาในชั่วโมงการ
ทางานในการทากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางด้านสัง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณามอบเงินสนับสนุนในการดาเนินการ นอกจากนีย้ ังได้
ดาเนินโครงการ Centrality ร่วมกับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อร่วมกันทากิจกรรมในการสร้างคุณค่า
ร่วมให้กับชุมชนโดยรอบหรือภายในจังหวัดที่โครงการตั้งอยู่ ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2562 มีการจัดกิจกรรมอาสา
ทั้งสิน้ 134 กิจกรรม มีจานวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 3,972 คน (นับเฉพาะข้อมูลที่มีการรวบรวม และ
นับซา้ คน) เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่รอ้ ยละ 88
3) การพัฒนาชุมชน
• ด้านเศรษฐกิจชุมชน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็ นศูนย์กลางของชุมชน สร้างความเป็ นอยู่ที่ดี และนาความภาคภูมิใจให้กับชุมชนโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดกิจ กรรมทางการตลาดที่ สะท้อนและส่ งเสริมให้ คนใน
ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิ ใ จในเอกลักษณ์ของเมื อง และสร้างกลไกตลาดชุม ชนให้เ กิ ดขึน้ เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิ จ
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยในปี 2562
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-

ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการจัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการสิ นค้าชุมชนของเรา “ฟาร์มอินทาวน์” เป็ น
ปี ที่ 8 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นช่องทางในการจาหน่ายสินค้าคุณภาพดีกว่า 2,000 รายการ จากเกษตรกรทั่วทุก
ภูมิภาคไทยรวม 49 จังหวัด แบ่งโซนสินค้าออกเป็ น โซนอัตลักษณ์สมุนไพร โซนผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ออร์
แกนิก และโซนสินค้าสร้างสรรค์ โดยจัดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ จากแหล่งผลิตกว่า 60 ราย
ในงาน “สัมผัสเสน่หส์ ินค้าบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ท่วั ไทย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา
- ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในการขยายผลจัดกิจกรรมจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง เพิ่มเติมจากการ
จัดงานใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปจัดยังศูนย์การค้าอีก 6 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล อุดร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้ส่เู กษตรกร
โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี ้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายโดยสนับสนุนและพัฒ นา
กิจกรรมการดาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงการวางขายผลผลิต
• ด้านการศึกษา
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาในด้านการศึกษาอันเป็ นรากฐานของสังคมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และ
ซี พี เ อ็ น เพาะกล้า ปั ญญาไทย” โดยเน้น พัฒ นาในปั จ จัย พื ้น ฐาน 2 ปั จ จัย คื อ ฮาร์ดแวร์ห รื อ สิ่ ง ปลูกสร้า ง อาคาร
ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์หรือทักษะของนักเรียนและครู ผู้สอน ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน ในปี 2562 ได้ดา เนินการส่งมอบให้กับโรงเรียนทัง้ สิน้ 7 แห่ง ใน 6 จังหวัด อาทิ ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการศึกษา ปรับปรุงอาคารเลีย้ งไก่ไข่ สร้างโรงกรองนา้ ดื่ม จัดทาห้องเรียนต้นแบบ และส่ง
มอบสนามเด็กเล่น “สนามนีเ้ พื่อน้อง” โดยมีรายชื่อโรงเรียน ดังต่อไปนี ้
- โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต
- โรงรียนวัดยางแขวนอู่ จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการต่อเนื่องจากปี 2561)
- ศูนย์การเรียนตารวจชายแดนบ้านจะนู จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่องจากปี 2561)
- โรงเรียนบ้านโป่ งแมลงวัน จังหวัดนครราชสีมา
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม จังหวัดเชียงราย (อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง)
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ท่านผูห้ ญิง ทวี มณีนุตร จังหวัดตาก (อยู่ระหว่างดา เนินการก่อสร้าง)
• ด้านอื่น ๆ
ได้แก่ การมอบโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมให้กับผู้ดอ้ ยโอกาส อาทิ การจัดสรรพืน้ ที่พิเศษฟรีให้กับผูพ้ ิก ารได้
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายในพืน้ ที่ที่เห็นชอบบนประโยชน์ของผู้พิการเป็ นที่ตั้ง โดยในปี
2562 มีผู้พิการจานวน 46 ราย เข้าร่วมโครงการดัง กล่า วในศูน ย์การค้าของบริษั ทฯ จานวน 21 โครงการ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 1 ต่อพนักงานทั้งหมด นอกจากนั้น ยังร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือ Central C.A.R.E for Disability มอบเงินสนับสนุนแก่คนพิการให้สามารถมีความรูใ้ นการประกอบ
อาชีพ และจัดจ้างเข้าทางานกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมทัง้ หมดจานวน 467 คน
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4. ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมการดาเนินงานและบริหารจัดการพลังงาน นา้ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูง สุด
อย่างเป็ นระบบและยั่ง ยืน โดยนามาตรฐานสากลต่า ง ๆ มาประยุกต์ใช้อ าทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง แวดล้อม (ISO
14001) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และ
แนวทางการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานอาคารเขียวในระดับนานาชาติ
(LEED: Leadership in Energy & Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวง
พลังงานและ ASEAN Energy Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้
ทรัพยากรทางเลือก เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การนานา้ กลับมาใช้หมุนเวียน การลดปริมาณขยะฝั งกลบ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาเนินงาน
-

การบริหารจัดการการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ
การบริหารจัดการนา้ และนา้ ทิง้
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การบริหารจัดการขยะและของเสีย
การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
การบริหารจัดการพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Building
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

4.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ มีนโยบายที่ม่งุ เน้นการใช้พ ลังงานให้มี ป ระสิทธิภ าพเพื่อ ลดผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อ มและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยมีแนวทางในการดาเนินการทัง้ ในส่วนของการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อดาเนินงาน
1) การบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable Sources)
- พลังงานไฟฟ้าซึ่งได้จากแหล่งผลิตโดยตรง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าโดยตรงจานวน 988,868 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99 ของพลังงาน
ทั้งหมดที่ใช้แล้วหมดไป โดยใช้ในการทางานของระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเพื่อกิจกรรมปกติภายใน
ศูนย์การค้า 33 แห่ง และอาคารสานักงานทัง้ 7 แห่ง
- พลังงานจากเชือ้ เพลิงนา้ มันในการเผาไหม้เครื่องยนต์เพื่อดาเนินกิจกรรมปกติ เช่น การทางานของเครื่องตัดหญ้า
การใช้รถตูบ้ ริษัท รถรับส่งลูกค้า (Shuttle Bus) และในการซ้อมแผนเผชิญเหตุจาพวกอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์สาหรับซ้อม
ดับเพลิง นอกจากนัน้ ยังสา รองเพื่อใช้งานในกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น การใช้นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องกา เนิดไฟฟ้า
(Power Generator) และระบบสูบนา้ ดับเพลิง (Fire Pump System) เป็ นต้น
- พลังงานจากก๊าซหุงต้มสาหรับกิจกรรมในศูนย์อาหารที่บริ หารงานโดยบริษัทฯ และในการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณี
เกิดเหตุจากครัวร้อน
แหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตามธรรมชาติ (Renewable Sources)
ปั จจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิ ตพลังงานไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เ ซลล์บนหลังคาอาคารศูน ย์การค้าจ านวน 8 โครงการ (ไม่นับ
โครงการเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เนื่องจากยกเลิกอุปกรณ์) โดยในปี 2562 บริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เ ซลล์
ได้จานวน 9,045 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ผลิตได้เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่รอ้ ยละ 46 จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร
ศูนย์การค้าเพิ่มเติมจานวน 4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล ศาลายา และเซ็นทรัล นคร
ศรี ซึ่งหากผลิตได้เต็มปี ภายในปี 2563 คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ อี ก 5,240 เมกะวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการติดตัง้ เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ และศึกษาความเป็ นไปได้ในการติดตัง้ แผงโซลาร์เ ซลล์
แบบที่เหมาะสมเพิ่มเติมในอนาคต
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หมายเหตุ : การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 เป็ นการใช้พลังงานของสานักงานใหญ่ (รวมสานักงานทัง้ สามแห่งที่ตงั้ อยู่ ณ อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ อาคารปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และอาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์) เท่ากับ 891 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

2) การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้มีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในพืน้ ที่ส่วนกลางและในระบบปรับอากาศ (การใช้พลังงานโดยบริษัทฯ) ซึ่งบริษัทฯ ดูแลและควบคุมได้
โดยตรง บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและตัง้ เป้าหมายองค์กร ใน
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ ที่ลงให้ได้รอ้ ยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปี ฐานปี 2558 (เฉพาะส่วนการใช้
พลังงานโดยบริษัทฯ ) และกาหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้รอ้ ยละ 2 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้
ดาเนินการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้ดียิ่งขึน้ อาทิ
- มาตรการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ HVAC (Heating, Ventilation, and Air-conditioning)
- การปรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์การค้าให้เป็ นหลอดแอลอีดีทงั้ หมด
- การพัฒนาพนักงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จัดการองค์ความรู ด้ า้ นสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานได้ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมผ่านการอบรม และปลูกฝั งค่านิยมในการใช้พ ลังงานและสิ่ง แวดล้อ มอย่ างรู ้คุณค่า ทั้งจากวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิน้ 11 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจานวน 518 คน (นับซา้ คน) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
พนักงานทั้งหมด รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานมี ส่วนร่ว มในกิจกรรมสื่อ สารวันพลัง งาน (Energy Day) และ
โครงการดรีมทีมที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผูป้ ระกอบการร้านค้าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบไฟฟ้าและระบบความเย็นในแต่
ละร้านค้าและคิดค่าบริการตามหน่วยการใช้งาน เพื่อให้ผปู้ ระกอบการร้านค้าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่สามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า
ของตนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความรู แ้ ละดาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการ
ร้านค้าใช้พลังงานอย่างประหยัด อาทิ เชิญชวนให้หนั มาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในร้านเป็ นระบบหลอดไฟฟ้าแอลอีดี
โดยในปี 2562 สามารถดาเนิ นการได้ที่ รอ้ ยละ 90 ของจานวนเป้า หมายร้า นค้า ที่กาหนดไว้ และเชิญชวนให้มี ส่วนร่ ว มใน
กิจกรรมสื่อสารวันพลังงาน (Energy Day) ประจาปี
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ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดอยู่ที่ 997,914 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (รวมพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) แบ่งเป็ นการ
ใช้ไฟฟ้าโดยบริษัทฯ เท่ากับ 486,822 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และเป็ นการใช้ไฟฟ้าโดยผูป้ ระกอบการร้านค้า เท่ากับ 511,092 เมกะ
วัตต์-ชั่วโมงหรือคิดเป็ นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมด (ตามลาดับ)
จากการดาเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมลงได้ 10,800 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (คานวณเฉพาะโครงการที่เปิ ด
ให้บริการตามปกติเต็มปี และอยู่ในขอบเขตการเพิ่มมาตรการตามแผนงาน) หรือเท่ากับลดลงร้อยละ1.1 เมื่อเทียบปริมาณการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ า ในปี 2561 และดัชนีการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ต่อ หนึ่ งหน่ ว ยพื ้นที่ หรือ Specific Energy Consumption: SEC
เฉพาะในส่วนการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าโดยบริษัทฯ ไม่รวมร้านค้าเช่ า) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 162 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม. เมื่อคานวณ
เฉพาะโครงการที่เปิ ดให้บริการตามปกติเต็มปี พบว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ ลดลงที่รอ้ ยละ 2.8
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากอุณหภูมิของประเทศไทยในปี 2562 ที่สงู ขึน้ มากกว่าปี 2561 อย่างมีนยั ยะ 19 การปรับพืน้ ที่ ใช้
สอยให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึน้ ของบางโครงการ และการปรับรอบการคานวณค่าไฟฟ้า ทัง้ นีเ้ มื่อเทียบกับปี ฐาน (ปี 2558) พบว่ามี
ประสิทธิภาพดีขึน้ ที่รอ้ ยละ 11.4 อนึ่งความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (รวมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ) ต่อหนึ่งหน่วย
พืน้ ที่อยู่ที่ 162.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม.

*หมายเหตุ: จานวนโครงการที่นามาคานวณ ระหว่างปี 2558-2562 คือ 29, 30, 32, 33, 34 โครงการ (ตามลาดับ) รวมโครงการศูนย์การค้า และสานักงานใหญ่
ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม
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**หมายเหตุ:
(1) แสดงผลการวิเคราะห์เฉพาะโครงการที่เปิ ดเต็มปี ปฏิทนิ หรือไม่มีการปรับปรุง และไม่รวมการใช้งานของสานักงานใหญ่ โดยจานวนศูนย์การค้าที่ นามา
คานวณ คือ 24, 28, 28, 30 และ 30 โครงการ ในช่วงปี 2558-2562 ตามลาดับ
(2) ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ที่ใช้ในคานวณเป็ น พืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด (Net leasable area) รวมกับพืน้ ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

ทั้งนี ้ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากการดาเนินมาตรการต่าง ๆ นับจากปี 2558 ถึงปี 2562 คือ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 56,010 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (รวมแบบสะสม) หรือคิดเป็ นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าแบบสะสมได้รอ้ ยละ 14.7
จากปี ฐาน ปี 2558

3) การบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริ ษั ท ฯ ตระหนักถึ ง ปั ญหาสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ยนแปลงและเพื่ อ ให้สอดคล้อ งตามเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย่ ั ง ยื น แห่ ง
สหประชาชาติ(SDGs) (เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Action)) จึงได้ประยุกต์ใช้แนว
ทางการจัดทาคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint:
CCF) ในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนินงานขององค์กร และแนวทางการประเมินคาร์บอน
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ฟุตพริน้ ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขอรับรองข้อมูลการ
จัดทาคาร์บอนฟุตพริ น้ ท์ข ององค์กร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่เปิ ดให้บ ริ การในปี 2562 จานวน 35 โครงการ รวมอาคาร
สานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสานักงานใหญ่ ตามแผนงานในการจัดทาข้อมูลปี ฐานที่เหมาะสมเพื่อติดตาม
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดคือการลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วยพืน้ ที่ลงให้ได้รอ้ ยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี ฐานปี 2558
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย
• ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ โดยตรง (Scope 1) เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงต่า ง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ นา้ มันเบนซิน
นา้ มันดีเซล และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรั่วซึม/รั่วไหลจากก๊าซต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น สาร
ทาความเย็น สารดับเพลิงก๊าซมีเทนจากระบบบาบัดนา้ เสีย เป็ นต้น
• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซือ้ พลังงานจากภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในส่วนพืน้ ที่ส่วนกลางและในส่วนของระบบปรับอากาศ ดังอธิบายในหัวข้อ “2. การบริหาร
จัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ - การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ”
• ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากการใช้พลังงานในการเดินทางของพนักงาน การใช้นา้ ประปา และ
การใช้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ ดังอธิบายในหัวข้อ “2. การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผูป้ ระกอบการร้านค้าภายในร้านค้าหรือพืน้ ที่เช่า”
จากการประเมินดังกล่า วพบว่า สัดส่ วนปริมาณการปล่อ ยก๊ าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรื อ น
กระจกโดยอ้อม (Scope 2) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1 : 47 : 52
ตามลาดับโดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)
จากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ และร้านค้ามีสัดส่วนมากที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งเน้นในการลดการปล่อยก๊าซเรื อ น
กระจกจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นหลัก ดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน”
และ “การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ”
ในปี 2562 ปริมาณการปล่ อ ยก๊า ซเรื อนกระจกองค์กรมี ค่ าเพิ่ ม ขึน้ ที่ ร้อ ยละ 5 อันเนื่องมาจากการเปิ ดดาเนิน การโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เต็มปี ปฏิทิน และการดาเนินการปรับปรุ งศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์และการเปิ ดโครงการแห่งใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ โดยบริษัทฯ ประเมินความสาเร็จในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยอ้อม (Scope 1 และ Scope 2)
ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยพื ้น ที่ ซึ่ ง พบว่ า มี ค่า เท่ า กั บ 93.9 กิ โ ลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์เ ที ยบเท่า ต่ อ หนึ่ ง หน่ว ยพื ้นที่ ทั้ง นี ้ห ากท าการ
วิเคราะห์ค่าความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะโครงการที่เปิ ดให้บริการตามปกติเต็มปี พบว่ามีค่าเพิ่มขึน้ จากปี ที่
แล้วร้อยละ 4 ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม-จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้
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*,** หมายเหตุ:
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และสานักงานเช่าของบริษัทฯ โดยคานวณ
ตามแนวทางการรายงานและคานวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทางการเปิ ดเผยก๊าซเรือน
กระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยคานวณแบบ Operation Control
(2) โครงการที่นามาคานวณในแต่ละปี รวมศูนย์การค้าที่เปิ ดดาเนินการในปีนนั้ ๆ รวมอาคารสานักงาน 1 แห่งและสานักงานใหญ่ โดยจานวนศูนย์การค้าทีน่ ามา
คานวณ คือ 32, 34, 35, 36 โครงการในปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 ตามลาดับ
(3) ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ที่ใช้ในคานวณเป็ นพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด (Net Leasable Area) รวมกับพืน้ ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

4.2 การบริหารจัดการน้าและน้าทิง้
1) การบริหารจัดการน้า
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็ นหลักซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มแม่นา้ โขงและแม่นา้ เจ้าพระยามีระดับความเสี่ยงในการขาดแคลน
นา้ ปานกลางถึงสูง (Medium-High Risk Level) เป็ นลาดับที่ 45 ของโลก ทั้งนีจ้ ากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงาน
พบว่าการขาดแคลนนา้ และภาวะอุทกภัยต่างเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ควรให้ความสาคัญ โดยพืน้ ที่ที่เสี่ยง ได้แก่ โครงการที่ตั้ง
อยู่ในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และพืน้ ที่กรุ งเทพฯ และปริมณฑลทั้งจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์นา้ ประปาไม่
เพียงพอเนื่องจากปั ญหานา้ ทะเลหนุนในภาคกลาง ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดมาตรการดูแลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
โดยยึดตามหลัก 3R คือ ลดการใช้นา้ (Reduce) ใช้นา้ ซา้ (Reuse) และนานา้ เสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและ
นากลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) โดยกาหนดเป้าหมายในการนานา้ กลับมาใช้ซา้ ในส่วนกิจกรรมที่สามารถใช้ ได้ให้ได้
ร้อยละ 100 ภายในปี 2568 และสามารถนานา้ กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึน้ ที่รอ้ ยละ 5 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 โดยมาตรการที่
ดาเนินการในปี 2562 มีดงั นี ้
ลดการใช้น้า (Reduce)
โดยปรับลดปริมาณนา้ ที่ใช้ชาระล้างในโถปั สสาวะและโถสุขภัณฑ์ ด้วยการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน ้าปรับวาล์ว นา้ และตั้ง
โปรแกรมอัตโนมัติ รวมถึงลดเวลาหน่วงนา้ เมื่อเสร็จธุระล้างมือในอ่าง ให้ใช้นา้ ลดลงให้ได้รอ้ ยละ 30 รวมไปถึงการใช้อุ ป กรณ์
ทาความสะอาดแบบประหยัดนา้ และรณรงค์ให้ผใู้ ช้บริการในศูนย์การค้า ใช้นา้ อย่างพอดีและรูค้ ุณค่า
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ใช้น้าซา้ (Reuse)
ดาเนินการตามแนวคิดในการใช้นา้ จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บนา้ ฝน ติดตัง้
ระบบรวมท่อนา้ ทิง้ เพื่อนา นา้ คอนเดนเสทที่กลั่นตัวจากเครื่องทาความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (เฉพาะศูนย์ที่ระบบทาความเย็น
เอือ้ อานวย) ในกิจกรรมที่สามารถใช้นา้ ประเภทดังกล่าวได้ เช่น การรดนา้ ต้นไม้และล้างพืน้
นากลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle)
ติดตั้งระบบบาบัดนา้ และนากลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิลนา้ ในศูนย์การค้าแล้วทัง้ สิน้ จานวน 15 ศูนย์การค้า โดยนา้ ที่ได้
จากการบาบัดจะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถใช้นา้ บาบัดได้ อาทิ รดนา้ ต้นไม้ ล้างลานจอดรถและใช้ในโถสุขภัณฑ์ ทัง้ นีไ้ ด้มี
การศึกษาและทดลองนานา้ ที่ผ่านการบาบัดแล้วไปใช้ในการลดความร้อนของระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling
Tower) ด้วยพบว่าในช่วงแรกนั้นได้ประสิทธิผลดีแต่ภายหลังการใช้สักระยะหนึ่งจะลดประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น ส่งผลให้
ต้องใช้พลังงานเพิ่ม ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังคงหาแนวทางในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้นา้ ในระบบหอหล่อเย็นดัง กล่า วให้ดี
ยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้นา้ รีไซเคิลโดยรวมให้เพิ่มขึน้
ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้นา้ ในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 33 โครงการจากการประปานครหลวงและการประปาท้องถิ่น จานวน
10.63 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการใช้นา้ บาดาลใน 5 โครงการ จานวน 0.28 ล้านลูกบาศก์เมตร และใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัดแล้ว มา
ใช้ใหม่หรือนา้ รีไซเคิล จานวน 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้นา้ ทัง้ หมดของทุกโครงการ หรือ
เท่ากับร้อยละ 63 ของกิจกรรมที่สามารถใช้นา้ ซา้ ได้ (คานวณเฉพาะโครงการที่มีการติดตัง้ ) โดยปริมาณนา้ กลับมาใช้ซา้ เพิ่มขึน้
ร้อ ยละ 68 เมื่ อ เที ยบกั บ ปี 2561 ทั้ง นี ้ อัตราการใช้น ้า ประปาต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยพื ้น ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพคงที่ เ มื่ อเทียบกั บ ปี 2561
(คานวณเฉพาะโครงการที่เปิ ดเต็มปี ปฏิทิน)
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หมายเหตุ : การรายงานดัชนีการใช้นา้ ต่อหนึ่งหน่วยพืน้ ที่มีค่าแตกต่างจากเมื่อปี 2561 เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการคานวณพืน้ ที่จากเดิมเป็ นพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด (Net
leasable area) รวมกับพืน้ ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

2) การบริหารจัดการน้าเสีย/น้าทิง้
บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการและควบคุมระบบระบายนา้ เสียทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า โดยนา้ เสีย
จะเข้าสู่ระบบบาบัดนา้ เสียขัน้ ต้น (Pretreatment) เป็ นการกาจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากนา้ เสียก่อนที่จะมีการปล่อยเข้า
สู่ระบบบาบัดนา้ เสีย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อนา้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบนา้ จากนัน้ นา้ เสียจะไหลเข้า สู่
ระบบบาบัดนา้ เสียซึ่งรูปแบบการบาบัดนา้ เสีย แบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. ติดตัง้ ระบบบาบัดนา้ เสียแบบเติมอากาศโดยใช้ระบบตะกอนเร่ง (SBR: Sequencing Batch Reactor)
2. ติดตัง้ ระบบบาบัดอากาศแบบหลุมลึกในแนวตัง้ (Deep Shaft) แทนถังตกตะกอนขัน้ แรกและถังเติมอากาศ
3. นาส่งนา้ เสียที่ผ่านระบบบาบัดนา้ เสียขัน้ ต้น (Pretreatment) แล้วส่งเข้าระบบบาบัดนา้ เสียรวมของหน่วยงานราชการ
ในการบาบัด
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติงานการควบคุม การระบายนา้ ทิง้ โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพนา้ ทั้งก่อ นและ
หลังเข้าสู่ระบบบาบัดนา้ เสียและบ่อพักนา้ เสีย มีกระบวนการตรวจวัดบันทึก และจัดทารายงานก่อนการปล่อยนา้ เสี ยลงสู่
แหล่งนา้ สาธารณะ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ไ ด้รับการรับ รองสากล ISO/IEC 17025 ในการตรวจวัด
คุณภาพนา้ ทิง้ อาทิ ค่าบีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) ปริมาณของแข็งละลายนา้ (Dissolved
Solids: TDS) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และไขมัน (Grease & Oil) เดือนละ 1 ครัง้ รวมถึงการดูแลซ่อมบารงอุปกรณ์ใน
ระบบบาบัดนา้ เสียต่ าง ๆ เช่น ระบบท่อ บ่อดักไขมัน ปั๊ มนา้ เสีย บ่อบาบัด ปั๊ มเติมอากาศ ตามแผนงานซ่อมบารุ ง เชิ ง
ป้องกันของทางแผนกงานระบบสุขาภิบาลในแต่ละสาขา สาหรับโครงการที่มีระบบนา้ รีไซเคิล นา้ ทิง้ ที่ผ่านการบาบัด จะ
เข้าระบบผลิตนา้ รีไซเคิลเพื่อผลิตนา้ นากลับมาใช้ซา้ ในระบบและกิจกรรมที่พึงกระทาได้ ส่วนโครงการที่ไม่มีระบบผลิตนา้
รีไซเคิล บริษัทฯ มีแผนดาเนินการด้านการควบคุมการระบายนา้ ทิง้ ให้มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนา้ ทิง้ จาก
อาคารก่อนจะระบายออกสู่แหล่งนา้ สาธารณะในทุกโครงการ และมีการตรวจสอบคุณภาพนา้ ทิง้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยคณะทางานทางด้านสิ่งแวดล้อมของสาขาอย่างสม่าเสมอ ทาหน้าที่ดูแลและดาเนินการหาสาเหตุแนวทาง
ในการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขนึ ้ ตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
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4.3 การบริหารจัดการขยะและของเสีย
บริษัทฯ กาหนดแผนในการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างจริงจังและเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ ตามแนวทางการลดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มสอดคล้อ งตามมาตรฐาน ISO 14001 และนโยบายด้า นสัง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อ มของบริ ษัท ฯ ทั้ง การ
ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการกาจัด โดยตัง้ เป้าหมายลดปริมาณขยะฝั งกลบลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2
ภายในปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศนโยบายด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยตัง้ เป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่
ส่ ง ไปยัง หลุม ฝั ง กลบให้ เ ป็ น ศู น ย์ ภายใต้โ ครงการ “Journey to Zero” และกลไกของระบบเศรษฐกิ จ หมุน เวี ยน (Circular
Economy) คือ นาขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการแปรรู ปให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้มากที่สุด ผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ ทางและบริหารจัดการขยะให้เป็ นประโยชน์จนถึงปลายทาง แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ การคัดแยกขยะ การลด
ขยะพลาสติก และการลดขยะเศษอาหาร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ และส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตามแนวทาง
ดังกล่าวออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า และพนักงาน และกาหนดแผนการดาเนินงานในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมตาม
บริบทและประสิทธิผลที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) กับองค์กรและหน่วยงานหลายภาคส่ว นเพื่อ
ร่วมกันผลักดันให้การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบทัง้ กระบวนการ
การคัดแยกขยะ
การลดขยะพลาสติก
การลดขยะเศษอาหาร
ลูกค้า ติดตัง้ ถังขยะคัดแยก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
เชิญชวนลดขยะพลาสติกผ่าน
เกี่ยวกับการทิง้ ขยะให้ถูกตามประเภท
กิจกรรมทางการตลาด
ร้านค้า เน้นคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะผัก
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ“Journey to Zero” การนาขยะที่คดั แยก
ผลไม้ตดั แต่ง และขยะรีไซเคิล
แล้วไปแปรสภาพให้เกิดประโยชน์
พนักงาน ติดตัง้ ถังขยะคัดแยก และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ 7 ประเภท ภายใต้โครงการ Zero Hero
แปรขยะเศษอาหารเป็ นปุ๋ ย
ชุมชน ติดตัง้ ถังขยะคัดแยกและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในชุมชน ทัง้ ผูค้ ดั แยกและผูแ้ ปรรูป
เกี่ยวกับการทิง้ ขยะให้ถูกตามประเภท

1) แผนดาเนินการกับกลุ่มลูกค้า
หนึ่งในเครื่องมือที่บริษัทฯ ใช้ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการในศูนย์การค้าได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ ทาง คือการตั้งถังขยะคัดแยกแบบ 3 ถัง เพื่อคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
โดยปั จจุบนั มีทงั้ สิน้ จานวน 148 ถัง ในทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทัง้ นีใ้ นปี 2562 ภายใต้โครงการ “Journey
to Zero” และเป้ า หมายในการลดหรื อ รี ไ ซเคิ ลขยะพลาสติ ก ให้เ กิ ด ผล ทางบริ ษั ท ฯ ได้ท ดลองดา เนิ น การผ่ า นรู ป แบบ
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
• จัดตัง้ ถังขยะคัดแยกแบบใหม่ ประกอบด้วย ถังแยกนา้ แยกเฉพาะขยะพลาสติก และขยะทั่วไป ให้ลกู ค้าได้ทดลองใช้
ในศูนย์นา ร่อง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์
• จัดตัง้ ถังขยะเพื่อแยกทิง้ เฉพาะขยะพลาสติกกระจายทั่วไปในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ภายใต้โครงการ “Care
the Whale” โดยร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ (SET: The Stock Exchange of Thailand) และพันธมิตรแนวร่วมบน
ถนนรัชดาภิเษก เพื่อกาจัดคาว่าขยะให้หมดไป
• จัดตัง้ เครื่องรับคืนขวดนา้ ดื่มพลาสติก PET แบบอัตโนมัติ หรือ ReFun Machine เพื่อเชิญชวนและกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภค
สนใจและตระหนักในการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนั้น ผู้คืนจะได้แต้มสะสมเพื่อแลกเป็ นของ
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สมนาคุณหรือแลกเป็ นคูปองส่วนลดเพื่อใช้ในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้จดั ตัง้ เครื่องดังกล่าวจานวน 2 เครื่อง
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2562 ได้ปริมาณขวดนา้
ดื่มพลาสติกไปรีไซเคิลแล้วจา นวน 905 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 54,300 ขวดจัดตัง้ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste
bin ในศูนย์การค้า 7 แห่งในเขตกรุงเทพฯ เพื่อรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จาพวกโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และ
อุปกรณ์แกดเจ็ต (Gadget) ต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสหรือ AIS ในการรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนเพื่อนา ไปกาจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงซึ่งนับจากเปิ ด
โครงการสามารถรวบรวมขยะอิเ ล็ กทรอนิ กส์จ ากทุกจุดของโครงการได้แล้วทั้ง สิน้ 2,313 ชิน้ คิดเป็ นปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ออกมาตรการงดใช้กล่องโฟมในโซนฟ้ดู พาร์คและโซนซือ้ อาหารกลับในศูนย์อาหารทุกแห่งของบริษัทฯ
• รณรงค์ลดและงดใช้ถุงพลาสติกผ่านโครงการ “Say No To Plastic” ในการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือนในท็
อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวมถึงรณรงค์การลดการใช้ถุง พลาสติ กที่ ใช้ครั้งเดี ย ว ซึ่งในปี 2562
สามารถลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก ได้ถึ ง 300 ล้า นใบ เท่ า กั บ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกลงได้ 899.8 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• รณรงค์และเชิ ญชวนลดการใช้แ ก้ว พลาสติ กแบบใช้ครั้งเดียวภายใต้แ คมเปญ “World of Café Society ในความ
ร่วมมือกับTrip Advisor: เว็บไซต์ท่องเที่ยว Wongnai: แอปพลิเคชันรีวิวและแนะนาร้านอาหาร และร้านจาหน่ า ย
กาแฟจานวน 70 ร้านในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชิญชวนให้ลูกค้านาแก้วกาแฟหรือภาชนะส่วนตัวของตนเอง
มาบรรจุกาแฟและเครื่องดื่มในร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ จะได้รบั ส่วนลดและสิทธิมากมายตามกาหนดในช่วงเวลา
กว่า 3 เดือนเมื่อปี 2562
2) แผนดาเนินการกับกลุ่มร้านค้า
จากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาประเภทของขยะในศูนย์การค้าโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก พบว่ากว่าร้อยละ 45 เป็ นขยะอาหารที่
ปนเปื ้อนนา้ ส่งผลให้การนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป็ นไปได้ยากเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการยังไม่คุม้ ทุนและอีกร้อยละ 16
เป็ นขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ซึ่งขยะเศษอาหารส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงได้
มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้รา้ นค้าได้คดั แยกขยะอย่างถูกวิธีและถูกประเภทตัง้ แต่ตน้ ทางก่อนนามาทิง้ ณ จุดทิง้ ขยะที่
ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายและนาไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นในปี 2562 ภายใต้โครงการ
“Journey to Zero” บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลได้นาร่องโครงการกับร้านค้าและบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ในศูนย์การค้า 2 แห่ง คือ
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล บางนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการแยก
ขยะและรีไซเคิล ระยะที่ 1 หรือ Journey to Zero X โค้กขอคืน” กับ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จากัด บริษัท จีอีพีพี
สะอาด จากัด และพันธมิตรโรงงานรับรีไซเคิลอีก 5 บริษัท 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
และวัสดุรีไซเคิล ณ ต้นทางอย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปผ่านกระบวนการแปรรู ปนากลับมาใช้ใหม่ได้มีก ระบวนการติดตาม
และประเมินผลรู ปแบบการดาเนินโครงการอย่างเป็ นระบบ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการคัดแยกขยะ
อย่างยั่งยืน ผลการดาเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562 พบว่าสามารถแยกขยะขวดพลาสติก PET กระป๋ อง
อลูมิเนียม ขวดแก้วชนิดไม่คืนขวด และกล่องเครื่องดื่มได้จานวนทัง้ สิน้ 8 ตัน จากร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมด 16 ร้านค้า พร้อมกัน
นีบ้ ริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรุ งเทพมหานคร เขตบางนาและเขตลาดพร้าว ในการเชิญชวนร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง สิ ้น
จานวน 45 ราย เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเศษผักและผลไม้ตัดแต่งที่ปลอดการปนเปื ้อนจากนา้ และขยะอื่น ๆ เพื่อนาไปเข้า
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กระบวนการหมักทางธรรมชาติแปรรูปเป็ นปุ๋ ยอินทรีย์ โดยสามารถแปรรู ปขยะดังกล่าวได้ทงั้ สิน้ จานวน 142 ตัน คิดเป็ นร้อยละ
7 ของปริมาณขยะทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในช่วงทดลองโครงการ
นอกจากนั้น บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมมือ กับมูลนิธิเอสโอเอส หรือ SOS -Scholar of Sustenance ในการคัดแยก
อาหารที่ยงั สามารถรับประทานได้เพื่อส่งต่อให้เด็ก เยาวชน และผูข้ าดแคลนโอกาสในการดูแลของมูลนิธิบา้ นพระพรและบ้าน
ราชาวดี โดยสามารถแปลงเป็ นมือ้ อาหารได้มากกว่า 226,426 มือ้ คิดเป็ นการลดปริมาณขยะอาหารได้ถึง 54 ตัน หรือเท่ากับ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 32 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอีกทัง้ ยังสามารถนาผลการวิเคราะห์จากการ
ดาเนินงานดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยลดปริมาณคงค้างได้ดีขนึ ้ อีกด้วย
3) แผนดาเนินการกับกลุ่มพนักงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทางาน Journey to Zero เพื่อให้ดาเนินการและผลักดันการจัดการขยะองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
เห็นผลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรัล โดยโครงการและ
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในปี 2562 ได้แก่
• รณรงค์ในการลดและส่ งเสริม การคัดแยกขยะจากต้น ทางภายในสา นักงาน ผ่านโครงการ “Zero Hero” โดยเริ่ ม
ทดลองน าร่ อ งในบางส่ ว นของสานักงานใหญ่ ใ นช่ ว งครึ่ง ปี แ รก จากนั้น จึ ง ขยายผลดาเนิ น การไปยัง ทุ กฝ่ ายของ
สานักงานใหญ่ที่ประจา ณ อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยการดาเนินการใน 2 ส่วน คือ การ
ยกเลิ กถั ง ขยะส่ ว นตั ว ในแต่ ละโต๊ ะ ท างานของพนัก งาน และจัดตั้ง ถั ง ขยะคัดแยกประเภททั้ง หมด 7 ถั ง แยกสี
สัญลักษณ์ชดั เจน ได้แก่
- ขยะทั่วไป: สีนา้ เงิน
- ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก: สีเหลือง-ชมพู
- ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ: สีเหลือง-เขียวอ่อน
- ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ: สีเหลือง-สีม่วง
- ขยะอันตราย: สีสม้
- ขยะอินทรีย:์ สีเขียวแก่ และ
- ถังใส่นา้ ทิง้ : สีฟ้า
ตามจุดที่เหมาะสม หากจุดใดไม่เอือ้ อานวยจึงจะลดจานวนประเภทลงให้เหลืออย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ และขยะอันตราย และ
ตั้งถังขยะอินทรียใ์ นห้องรับประทานอาหารพนักงานแทน โดยผลที่ได้จากการดาเนินงานดังกล่าวสามารถแยกขยะ
จานวน 4.2 ตันได้ถูกประเภท คิดเป็ นร้อยละ 45 ของขยะทัง้ หมด
• รณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดี ยว (Single-use Plastic) โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม CPN Zero Hero เพื่อ
ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว เช่น แก้วกาแฟ ขวดพลาสติก ช้อนส้อม
พลาสติกกล่องโฟม กล่องพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งเริ่มเผยแพร่ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้เข้าไปใส่
ข้อมูลในทุกครัง้ ที่พนักงานงดใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (10 เดือน 10) มีพนักงานเข้า
ร่วมจานวน 348 คน สามารถลดการใช้ได้ จานวน 152.75 กิโลกรัม คิดเป็ นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่า กับ
228 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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• ส่ ง เสริ ม ให้พ นักงานคิ ดค้น พัฒ นาและปรับปรุ ง กระบวนการท างาน โดยการปรับ เปลี่ ยนการดาเนิน งานที่ ต้องใช้
กระดาษภายในองค์กรเป็ นการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และรณรงค์ลดการใช้กระดาษภายในสานั กงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้กระดาษลงให้ได้อ ย่า งน้อ ยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยตลอดทั้งปี สามารถลด
ปริ ม าณการใช้ ก ระดาษลงได้ที่ ร้อ ยละ 10 คิ ด เป็ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเท่ า กั บ 13.7 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• เข้าร่วมโครงการ Shred2share กับทางบริษัท ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) เป็ นปี ที่ 11 โดยทาการคัดแยกกระดาษที่ ใช้
ในสานักงานเพื่อทาลายอย่ างปลอดภัยและถู กวิ ธี ได้ทั้งสิน้ จานวน 15.68 ตัน คิดเป็ นการลดการปล่ อยก๊า ซเรื อ น
กระจกเท่ากับ 4.1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทัง้ นีต้ ลอด 11 ปี ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ สามารถ
น ากระดาษมารี ไ ซเคิ ล ได้จ านวน 30,619.61 ตัน คิ ดเป็ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเท่ า กั บ 7,961 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4) แผนดาเนินการกับชุมชน
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในชุมชน โดยเริ่มที่การรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู จ้ กั ประเภทขยะที่สามารถ
นาไปหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้ เพียงแยกทิง้ ให้ถูกต้อง โดยดาเนินการรณรงค์และสนับสนุนถังคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ในโรงเรียนและชุมชนจานวน 14 แห่ง ภายใต้โครงการซีพีเอ็นเพาะกล้าปั ญญาไทย ซึ่ง
นอกจากการสนับสนุนในเรื่องถังคัดแยกประเภทแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่สอดแทรกประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีให้กับเด็กและนักเรียนอีกด้วย อาทิ กิจกรรมธนาคารศูนย์บาท - รณรงค์ให้นกั เรียนเก็บและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
และนาขยะที่แยกได้มาแลกเป็ นขนม ของที่ระลึก หรือของใช้ประจาวันแทน และกิจกรรมสอนคัดแยกขยะ - พนักงานซีพีเอ็น
อาสา กิจกรรมแปลงขยะเป็ นของใหม่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น แปลงเสือ้ ยืดเป็ นถุงผ้า
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนผูป้ ระกอบการในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่คดั แยกจนแปรรู ป
อาทิ 1) การสนับสนุนผู้ประกอบการรถเข็นอาหารรายย่อยรอบศูน ย์การค้า ในการจัดการขยะอินทรียอ์ ย่างถูกวิธี โดยติดตั้ง
อุปกรณ์แยกไขมันอย่างง่าย ๆ 2) การสนับสนุนให้เกิดผู้รบั เหมาช่วงเพื่อแบ่งเบาการคั ดแยกขยะภายในศูนย์การค้าก่อนนาไป
ฝังกลบ ทัง้ ขยะรีไซเคิลที่สามารถไปสร้างรายได้ในครัวเรือนและขยะอินทรียท์ ี่สามารถไปแปรรูปเพื่อเป็ นประโยชน์กับเกษตรกร
3) การสนับสนุนชุมชนที่สนใจแปรรูปขยะอินทรียเ์ ป็ นนา้ หมัก การสนับสนุนสตาร์ทอัพในการทดลองนาขยะเศษอาหารไปใช้ใน
การทาฟาร์มหนอนแมลงวันลายและ 4) การจัดกิจกรรมชุมชนอาสาร่วมกันเก็บขยะและทาความสะอาดสถานที่สาคัญของ
ชุมชนร่วมกัน เช่น เก็บขยะชายหาดขุดลอกคูคลอง ปั่ นจักรยานเก็บขยะ และวิ่งเก็บขยะ
ในปี 2562 ปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาทั้ง 33 แห่ง มีจานวนทัง้ สิน้ 72,200 ตัน ซึ่งขยะเหล่ านั้น
ได้นาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะก่อนจัดส่งขยะไปสู่การจัดการฝังกลบอย่างถูกวิธี ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธี การ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเพื่อทาการขอรับรองการรายงาน จึงทาให้ได้ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลที่ครบถ้วนมากขึน้ รวมทั้งมี
การเพิ่มมาตรการลดและแยกขยะอย่างถูกวิธีตลอดทั้งปี ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ผ่านโครงการคัดแยกขยะมีจานวน 4,117 ตัน
ลดการนา ขยะไปฝังกลบได้รอ้ ยละ 6 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทัง้ หมด โดยเป็ นปริมาณขยะรีไซเคิล จานวน 1,988 ตัน และเป็ น
ปริมาณขยะอินทรี ย์ จานวน 2,129 ตัน แบ่งเป็ นการนาไปทาปุ๋ ยหมัก และแปรรู ปเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน สาหรับขยะอันตรายซึ่ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 0.02 ของปริมาณขยะทั้ง หมดนั้น บริษัทฯ ได้นาส่งให้ผู้รับ กาจัดเอกชน/
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ราชการเข้ามารับขยะไปดาเนินการทาลายตามวิธีที่เหมาะสม ในส่วนของขยะติดเชือ้ จากร้านค้า /ผู้เช่าประเภทเสริมความงาม
โดยทางร้านค้า/ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูด้ าเนินการจัดการขยะติดเชือ้ กับทางผูร้ บั กาจัดเองเพื่อนาไปทาลายอย่างถูกวิธี

4.4 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทฯ ดาเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้ตามค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บ ริ การ
ผ่ า นมาตรการและการตรวจวัด คุ ณภาพอากาศ และวัดปริ ม าณก๊ า ซพิ ษ แบบมี ผ ลต่ อ ร่ า งกายชนิ ดเฉี ย บพลัน เช่ น ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณลานจอดรถแบบกึ่งปิ ด การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่
(Filter Fresh Air) และติดตัง้ ระบบตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารตามจุดและโครงการที่เหมาะสมเพื่อ
เติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติและปิ ดระบบหากอากาศภายนอกไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด เป็ นต้น
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝ่ นุ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่มีปริมาณ
สูงขึน้ ในหลายพืน้ ที่ในประเทศไทยและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ World
Health Organization (WHO) ได้จดั ให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง โดยมาตรการที่บริษัทฯ ได้เร่งดาเนินการใน
การรับมือเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผูม้ าใช้บริการ ได้แก่
• ดาเนินการสารวจคุณภาพอากาศโดยเพิ่มการตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 และติดตัง้ แผ่นกรองฝุ่น (Filter) ในระบบเติม
อากาศ (Fresh Air)
• ติดตัง้ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 15 เครื่อง ใน 14 โครงการที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงของฝุ่น PM 2.5
• ดาเนินการปิ ดระบบเติมอากาศ (Fresh Air) หากคุณภาพอากาศภายในอาคารมีค่า PM 2.5 เกินกว่ามาตรฐาน
• ดาเนินการพ่นนา้ ตามช่วงเวลาที่ กาหนดให้สอดคล้องตามนโยบาย และการขอความร่วมมือจากสานักงานเขตใน
กรุงเทพมหานครและเทศบาล
• งดการจุดธูปและการเผาอันก่ อให้เ กิดฝุ่นละอองควันพิษในโครงการที่ มีการติดตั้ง ศาลพระภูมิ องค์พระบูชา และ
เทวสถานบริเวณหน้าโครงการ
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• ขอความร่ ว มมื อ ผู้ใ ช้บ ริ การที่ จ อดรถ งดติ ดเครื่ อ งยนต์ค้า งไว้ใ นบริ เ วณลานจอดรถ โดยมี พ นักงานรักษาความ
ปลอดภัยในลานจอดรถคอยตรวจตรา
• แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้กับลูกค้า ร้านค้า พนักงานและชุมชนโดยรอบ จานวนรวมทัง้ สิน้ 950,000 ชิน้
• ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ รถของพนักงานส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ปล่อยมลพิษ และรณรงค์ให้
พนักงานตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
• รณรงค์ให้การเดินทางมาปนะชุม โดยใช้ช่องทางประชุมแบบโทรศัพท์หลายสาย (Conference Call) หรือประชุมแบบ
เห็นหน้าด้วยระบบดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต (VDO Conference)
• รณรงค์ลดการใช้กระดาษเพื่อลดการเดินทางส่งเอกสารของพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
• ดาเนินการใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้างดู ดกรองฝุ่นที่กระจายในพืน้ ที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลสุขภาพของคนงาน
ผูร้ บั เหมาที่ทางานในโครงการ
4.5 การบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building
บริ ษั ท ฯ น าแนวทางการพัฒ นาอาคารประหยัดพลัง งานและเป็ น มิ ตรต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มหรื อ Green Building มาประยุ กต์ใ ช้
ออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้า โดยนาหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN
Energy Award ของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยมุมมองการบริหารจัดการอาคารที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ นวัตกรรม
อาคารเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็ นพิษ หมุนเวียนและยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รบั รางวัล
Thailand Energy Award ดังนี ้
• รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร-ควบคุม ได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาปาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่ น
เกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
• รางวัลดีเด่น ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลัง งาน (อาคารใหม่) ได้แก่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ระยอง
ส่งผลให้ปัจจุบนั มีโครงการที่ได้รบั รางวัลดังกล่าวแล้วทั้งสิน้ 24 แห่ง หรือคิดเป็ นร้อยละ 73 ของจานวนโครงการที่เปิ ดให้บริการ
ทัง้ หมด ณ ปี ปัจจุบนั
4.6 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษัทฯ คานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทงั้ ของมนุษย์ พืชและสัตว์ที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงได้กาหนดนโยบายการจัดการระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจนในการไม่พฒ
ั นาโครงการในพืน้ ที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และกาหนด
ข้อปฏิบัติที่ตอ้ งทาการสารวจและศึกษาระบบนิเวศวิ ทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดาเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศบริเวณพืน้ ที่ โดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุ งโดยพืน้ ที่ที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนานั้นเป็ น
พืน้ ที่ที่อยู่นอกพืน้ ที่ หวงห้ามหรือเขตอนุ รักษ์ใ ด ๆ ทั้งสิน้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริ ม คุ ณภาพชี วิ ตของคนในชุม ชนโดยน า
ธรรมชาติ เ ข้า มามี บ ทบาทใกล้ชิ ดกั บ คนในสัง คมให้ ม ากขึ น้ สร้า งความตระหนั กในคุ ณค่ า ของการรักษาธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปั ตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มาก
ที่สดุ เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและภายนอกโครงการ หากจาเป็ นต้องรือ้ ถอนต้นไม้จะทาการล้อ มหรือ
ย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน และนาพันธุไ์ ม้พืน้ เมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโครงการใหม่ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสภาพพืน้ ที่เดิม
เป็ นพืน้ ที่ล่มุ ต่า การจะถมดินก่อสร้างบนพืน้ ที่ปริมาณมากย่อมกระทบกับต้นไม้เดิม สภาพพืน้ ที่เดิมและสภาพโดยรอบ บริษัทฯ
จึงเลือกที่จะยกระดับพืน้ ทางเดิน กะบะต้นไม้และอาคารทั้ง หมดลอยสูงขึน้ มาอยู่บนโครงสร้า งเสาลอยเหนือ ระดับ ดิ น เดิ ม
ทั้งหมดแทน ส่งผลให้สามารถเก็บต้นไม้เดิ มขนาดใหญ่ในพืน้ ที่ไว้ได้ ในส่วนต้นไม้ที่ใช้ในโครงการนั้น จะเลือกใช้รูปแบบและ
ชนิดของต้นไม้แบบไทย ๆ เช่น ชัยพฤกษ์ กันเกรา ลาดวน จิกนา้ ตีนเป็ ดนา้ ให้เข้ากับสถาปั ตยกรรมไทยโมเดิรน์ ทรงหลัง คาจั่ว
แบ่งจัดกลุ่มต้นไม้ตามกลุ่มหมู่บา้ นต่าง ๆ สร้างความร่มรื่นที่แตกต่างกันไป โดยกาหนดให้มีพืน้ ที่สีเขียว 4,278.50 ตร.ม. มี
จานวนไม้ยืนต้นทัง้ สิน้ 255 ต้นบนแนวคิดที่จะให้เกิดพืน้ ที่ภายนอกอาคาร ที่ผสานพืน้ ที่สีเขียวเพื่อทุกคน ทัง้ นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ในส่วนความสูงของอาคารนั้นไม่เกินความสูงตามที่กฎหมายการบินได้ มีขอ้ กาหนดไว้ อีกทัง้ ใน
เรื่องแสงส่องสว่ างในโครงการก็ไ ด้มี การออกแบบอย่ างระมัดระวังไม่ ส่องขึน้ สู่ท้อ งฟ้าเพื่อไม่ใ ห้มี ผลกระทบกับการบิ น ของ
เครื่องบิน
หนึ่งในแผนงานการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวนั้น บริษัทฯ ได้ตงั้ เป้าหมายในการปลูกไม้ยืนต้นจานวน 10,100 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับทางกรุ งเทพมหานครซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ได้ดา เนินการปลูกไม้ยืนต้นจ านวน
3,698 ต้น ในสวนสาธารณะใกล้ศูนย์การค้าจานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศสวนวัชราภิรมย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสวนลุมพินี นอกจากนีย้ ังปลูกต้นรวงผึง้ จานวน 110 ต้น บริเวณถนนเฉลิมพระ
เกียรติ อีกทัง้ ยังร่วมแจกต้นกล้าไม้มงคลจานวน 1 ล้านต้นกล้า ในกิจกรรม “มอบล้านกล้า สู่ลา้ นต้นจากล้านคน สู่สงั คมเมือง”
ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าของบริษัทฯ จานวน 9 โครงการทั่วกรุงเทพฯ
4.7 การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทั้ง ในช่ ว งการก่ อ สร้า งโดยการลด
ผลกระทบทางด้านฝุ่น เสียง และขยะ และเมื่อเปิ ดดาเนินการโดยการลดมลภาวะทางนา้ และขยะร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่ง
ระบายนา้ สาธารณะและการจัดการขยะร่วมกัน โดยร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลดาเนินกิจกรรม “เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิรธ์ ” เพื่อดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลแหล่งนา้ สาธารณะ การลดขยะ
และการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว โดยดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการมี ส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อ แก้ปัญหา 3 นา้ คือ
ปั ญหาจากนา้ เสีย ปั ญหานา้ ไม่ระบาย และปั ญหานา้ ท่วม พบว่าคลองหรือลารางที่อยู่ในพืน้ ที่โดยรอบของศูนย์การค้าประสบ
ปั ญหานา้ เน่าเสียและนา้ ไม่ระบายเป็ นส่วนใหญ่จึงได้ดาเนินการแก้ไขภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล กรีน” โดยการขุดลอกคูคลอง
ปลูกพืชดูดซับสารพิษริมคลอง ติดตัง้ กังหันเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้นา้ และเพิ่มพิน้ ที่สีเขียวริมคลอง โดยในปี 2562 ได้จดั กิจกรรม
เซ็นทรัล กรีน ทัง้ สิน้ 18 กิจกรรม ในพืน้ ที่ใกล้เคียงศูนย์การค้า และจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจานวน
5 กิจกรรม อาทิ เก็บขยะชายทะเล ปลูกป่ า ปล่อยสัตว์ทะเล เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 17 ของกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาทั้งหมดที่ จัด
ขึน้ ในปี 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมจานวน 1,250 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 34 ของชั่วโมงจิตอาสาทัง้ หมดในปี 2562
อีกหนึ่งการพัฒนาร่วมกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลูกฝังแนวความคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน
และชุมชน ผ่านโครงการ ซีพีเอ็นเพาะกล้าปั ญญาไทย โดยปลูกฝังแนวคิดการเห็นคุณค่าของการนาสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การ
คัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรียไ์ ว้บ ริโภคในโรงเรียน และติดตั้งถังขยะแบบคัดแยก
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ประเภทเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิทุกวัน ให้กับโรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ และโรงเรียนวัดคุย
ยาง จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังใช้พืน้ ที่และบทบาทการเป็ น “ศูนย์รวมของชุมชน” ในการปลุกจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้กับ ชุม ชนและสังคม อาทิ การเปิ ดพืน้ ที่ป ระชาสัม พันธ์ผ่านช่อ งทางการสื่อ สารภายในศู น ย์การค้า ในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์เป็ นต้น ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ รณรงค์และเข้า
ร่วมเป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 1.1 แล้ว คือ กิจกรรมรณรงค์ “ปิ ดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour
2016) โดยร่วมกับกรุ งเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศ
ไทย (FEED: Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) WWF: World Wildlife
Fund) พร้อ มทั้ง หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิ จ กรรมปิ ดไฟเป็ น เวลา 1 ชั่ว โมงทั่ว ประเทศเพื่ อ ลดภาวะโลกร้อน
ดาเนินการปิ ดแสงสว่างป้ายประชาสัมพันธ์โ ลโก้บริษัท และหลอดไฟโดยรอบอาคารและพืน้ ที่จอดรถบางส่ วนและลดกาลัง
เครื่ อ งท าความเย็ น และเครื่ อ งท าน ้า เย็ น ตามเหมาะสมพร้อ มเชิ ญชวนภาคี และร้า นค้า เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดัง กล่ า วด้ว ยโดย
ดาเนินการในศูน ย์การค้า 34 โครงการรวมอาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ผลการประหยัดพลังงานโดยรวม
16,370 กิโลวัตต์ ซึ่งประหยัดเพิ่มขึน้ จากการจัดกิจกรรมเมื่อปี 2561 ที่รอ้ ยละ 10.5
ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน: ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยกาหนดให้มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO
2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยได้ ม อ บ ห ม ายให้ ส านั ก
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
กระบวนการทางานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ในปี 2562 สานักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม ตามแบบประเมินที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
กาหนด และรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บาลเพื่ อ พิ จารณาให้ความเห็ นชอบ ก่ อ นที่ จ ะรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทั้งหมด 11 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ จะ
มีว าระการประชุ ม เพื่ อ สอบทานความเพี ยงพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ผ่า นกระบวนการสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี สอบทานการทารายการระหว่างกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการ
รับเรื่องร้องเรียน
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บาลครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 มีการรายงานผลการประเมิ น
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจาปี 2562 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษั ทฯ มีความเพี ยงพอและเหมาะสม และที่ประชุ มคณะกรรมการบริษั ทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 16 มกราคม 2563
โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน (ซึ่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย (ดั ง ปรากฏในหั ว ข้ อ “รายงานความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน ”) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความเห็ นไว้ (ดังปรากฏใน
หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล”) โดยบริษัท ฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสาคัญและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
ผู้สอบบั ญชี ข องบริษั ท ฯ คื อ บริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไชย สอบบัญ ชี จากั ด ซึ่ งเป็ น ผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาสและ
ประจาปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต”)
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สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดงั นี ้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี ้
• คณะกรรมการบริษัทมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และเป็ นผู้ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็ นอย่าง
ดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษั ทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรประธาน
กรรมการอิ สระกฎบั ตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล กฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะ
กรรมการบริ ห าร กฎบั ตรคณะกรรมการจัด การ เพื่ อ ให้การปฏิ บัติห น้า ที่ ข องคณะกรรมการดาเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็ นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมี
กระบวนการสรรหาและพิ จารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภ ายใต้การกากั บดูแ ลของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิแต่งตั้ง
• มีการกาหนดจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงจรรยาบรรณ
สาหรับคู่คา้ ไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานผ่านการจัดอบรมและสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ รวมทัง้ สื่อสารบุคคลภายนอกรับทราบอย่างชัดเจน
• มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานท า
แบบประเมิ นประจาปี ผ่า นระบบออนไลน์ ได้แก่ 1) แบบประเมิน ตนเองตามหลักบรรษัท ภิบ าล (CG Individual
Assessment) ซึ่งพัฒนาโดยฝ่ ายบริหารความเป็ นเลิศและการพัฒนาที่ย่ งั ยืนร่วมกับสานักเลขานุการบริษัท 2) การ
ประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) ภายใต้ค่านิยมองค์กร I•CARE ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์
และพัฒนาองค์กร
• กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ มี การจัดฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และกาหนดแผนอบรม
ประจาปี เพื่ อ พัฒ นาบุ คลากรให้สอดคล้องกับ กลยุท ธ์การดาเนิ น ธุรกิจ ของบริ ษัท ฯ มี การสร้างแรงจูงใจและจัด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ผ่ อ นคลายความกดดัน ในการท างานให้ กับ พนั กงาน นอกจากนี ้ ได้มี ก ารปรับ เปลี่ ย นผั ง
โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ และสภาวการณ์ในปั จจุบนั อีกทั้ง
มีการดาเนินงานด้านแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับผู้บริหารระดับสูงที่เป็ น Key Position มีการ
กาหนดแผนอาชีพและแผนพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
• บริ ษั ท ฯ ผ่ า นการประเมิ น จากหน่ ว ยงานภายนอก โดยได้รับ การรับ รองการเข้า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และจะต้องดาเนินการขอรับรองทุก ๆ 3 ปี บริษัทฯ
ได้รับ การรับ รองต่ อ อายุ ค รัง้ ล่ า สุ ดในปี 2561 ตามที่ บ ริษั ท ฯ ได้จั ดท าการประเมิ น ความเสี่ ยงด้า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน รวมทั้งปรับปรุ งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กร
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ยง” ทัง้ นี ้ การดาเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถ
สรุปได้ดงั นี ้
• บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป โดยได้รบั การยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชี
รับ อนุญ าตอย่ างเป็ น ลายลักษณ์ อักษร และมั่น ใจได้ว่ ารายการในรายงานทางการเงิ น มี ตัว ตนจริ งครบถ้วนใน
สาระสาคัญแสดงถึ งสิท ธิห รือภาระผู กพัน ของบริษั ท ฯ ได้ถูกต้อ ง มีมูลค่ าเหมาะสมและเปิ ดเผยข้อ มูลครบถ้ว น
ถูกต้อง
• การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความ
เสี่ยงด้านทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทัง้ ระดับองค์กรและระดับฝ่ ายงาน โดย
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายความ
เสี่ยงทุกไตรมาส
• มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงผ่านการจัดอบรม และให้ความสาคัญต่อกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โดยมีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอกมาให้ความรูแ้ ละฝ่ ายบริหารความเสี่ยงได้จั ดอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
• สานักกลยุ ทธ์อ งค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรู ป แบบของธุรกิจที่ อาจมี ผลกระทบต่อ การดา เนิ นธุรกิ จ เพื่ อปรับ
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาค้นคว้าและติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการรายอื่ นในธุรกิ จประเภทเดียวกั น
และเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในปี นีก้ ารกาหนด
กลยุทธ์ของบริษั ทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีรูปแบบธุรกิจที่เป็ นมากกว่าศูนย์การค้า การร่วมทุนกับบริษัทอื่นการพิ จารณา
ทางเลือกใหม่ในการจัดหาเงินทุน และการเน้นใช้สื่อดิจิทลั เพื่อกระตุน้ ยอดรายได้
• บริษั ท ฯ ให้ความสาคัญต่ อการเปลี่ ยนแปลงผู้นาองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนท า
หน้าที่สรรหาบุคคลที่ความเหมาะสม และกาหนดให้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรฐาน
การควบคุมที่สาคัญดังนี ้
• มี น โยบายและระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในอย่ า งเหมาะสม โดยครอบคลุ ม
กระบวนการที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ขัน้ ตอนวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กับบุคคลดังกล่าว ขัน้ ตอนการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป รวมถึงการ
แบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม
• กาหนดนโยบายและมาตรการต่ อ ต้านการทุจ ริตคอร์รัป ชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสื่อสาร
ถึงคู่คา้ และผูม้ ีส่วน ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ
• ดาเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001 ISO50001 ISO20121 ISO45001 และการปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศโดยบริษั ท ฯ มี การกาหนดการควบคุ ม ความปลอดภัยของระบบผ่ า นนโยบายด้า นความปลอดภั ย
สารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดยสื่ อ สารไว้ใน “จรรยาบรรณและหลักการกากั บ ดู แ ล
กิ จ การ” อี ก ทั้ ง มี การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านโดยฝ่ าย IT Audit เพื่ อ ปรับ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในของระบบ
สารสนเทศให้ดียิ่งขึน้
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดังนี ้
• คณะกรรมการบริ ษั ท กาหนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติใ นการรักษาความลั บ (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเชื่อ ถือ (Integrity) และความพร้อ มใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อ าจมี ผลกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนกากับดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
รวมทัง้ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• จัดการข้อ มูลสาคัญต่ าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อ มูลอื่น ๆ อย่ างมีประสิท ธิภาพและมี ระบบในการสื่อสาร
ข้อ มู ลต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอและทั น ท่ ว งที เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการสื่ อสารข้อ มูลให้คณะกรรมการบริษัท รับ ทราบก่ อนวันประชุ มล่ วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ และในปี นี ้มี เหตุ การณ์ สาคัญ 2 เหตุ ก ารณ์ ได้แ ก่ เหตุ ก ารณ์ เ พลิ ง ไหม้ ณ ศู น ย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ และการปิ ดกั้นทางเข้าออกศู นย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ดาเนิ นการในภาวะวิกฤต
และรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
• มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ง ภายในและภายนอกผ่ า นระบบ Intranet และ Website ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ผู้ที่ สนใจ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การทาทุจริต การ
กระทาผิดด้านจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และในปี นีม้ ีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานการ
จัดการเรื่อ งร้องเรียนผ่ านระบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการรักษาความลับ การคุม้ ครองผู้รอ้ งเรียนและการติ ดตาม
สถานะการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
• ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษั ทฯ มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริษั ทฯ อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นหมวดหมู่ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เพื่อให้การ
สืบค้นเอกสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วที่สดุ ป้องกันเอกสารสูญหาย และลดการเก็บเอกสารที่เป็ นกระดาษ
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5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดังนี ้
• มีการติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน
10 ครัง้ ในปี ที่ผ่านมา กรณี ที่ผลการดาเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ กาหนดไว้ บริษัท ฯ ได้กาหนดให้
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับ บัญชาตามสายงานเป็ นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้
ผูบ้ ริหารรับทราบเป็ นประจาผ่านการประชุมของฝ่ ายจัดการ
• มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ โดยสานักตรวจสอบภายในซึ่งมี
สายรายงานขึ น้ ตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่ง เสริ มให้
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสานักตรวจสอบภายในได้รบั การประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ป ระเมิ นจากบริษั ทชั้น นาภายนอกทุก 5 ปี เพื่ อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
• มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิ บ าลคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งทัน กาล ซึ่ ง ได้สื่อ สารไว้ใ น “มาตรการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ตคอร์รัป ชัน ” เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝื น กฎหมายและมีการกระทาที่ผิดปกติอื่ น
เป็ นต้น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปั จจุบัน หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษั ทฯ คือ นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้อานวยการ สานักตรวจสอบ
ภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็ นระยะเวลา 18
ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริษั ทฯ ทั้งนี ้ คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งประสบการณ์ ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท”
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสาเร็จตลอดระยะเวลาการดาเนินธรุกิ จทีผ่านมาของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากการที่บริษัทฯ เป็ นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็ นผู้นาในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุ่มเซ็นทรัลมี
ธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายยี่หอ้ และ
ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ใหญ่และผู้เช่าพืน้ ที่รา้ นค้าในแต่ละศูนย์ของบริษัทฯ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเช่า และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ราย
อื่ น ๆ ให้ม าเช่ า พื ้น ที่ ภ ายในศู น ย์การค้า ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ส่ว นช่ ว ยยื น ยัน ความส าเร็ จ ของโครงการต่ า ง ๆ และสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ จากความสัมพันธ์ทางการค้าดั งกล่าวข้างต้นระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัล
ซึ่ ง เป็ น บุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกั น โดยมี ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ เป็ นครอบครัว จิ ราธิวัฒน์ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเเละธรรมาภิบ าลมี ความเห็นว่ าความสัมพันธ์ท างการค้า ดัง กล่ าวข้า งต้นเป็ นจุ ดแข็ งในการดาเนิ นธุ รกิ จ ของ
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น สมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลได้กากับดูแลให้มีการทารายการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดการทารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยไว้ในงบการเงินประจาปี 2562 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็ นการทารายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและ
กลุ่มจิราธิวฒ
ั น์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1) รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่และการให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน
รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าภาษี โรงเรือนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคา้
ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 รวมจานวน 5,191 ล้านบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพืน้ ที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย
ศูนย์อาหาร สวนนา้ และสวนพักผ่อน ที่ตงั้ อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้าตลอดจนเป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า
ปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชั้นนาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและส่ งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีรายได้
จากรายการค้าที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตและมีฐานะทางการเงินที่ม่นั คง นอกจากนีห้ า้ งสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชั้นนา
ในศูนย์การค้าจะเป็ นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึน้ ซึ่งเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี ้
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• อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการให้เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก
กิ จ การที่ เ กี่ ยวข้อ งกั น จะเป็ น ไปตามราคาตลาด ซึ่ ง หากเที ยบเคี ยงกั บ ร้า นค้า อื่ น ที่ เ ช่ า อยู่ บ ริ เ วณติ ดกั น หรื อ
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในชัน้ เดียวกันจะมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกัน ทัง้ นี ้ อัตราค่าเช่าจะขึน้ อยู่กับท าเล
ขนาดพืน้ ที่ รูปแบบการเช่าระยะเวลาที่เช่าและประเภทของการเช่า และเป็ นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็ น
ปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
• รายได้อื่น ที่เกิดขึน้ จากการเรียกเก็บค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนี ยม
ค้า ประกั น และค่ า บริ การต่ า ง ๆ ที่ เ รี ยกเก็ บ จากลูกค้า ที่ เ ช่ า พื ้น ที่ ใ นศู น ย์การค้า นั้น บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและ
หลักเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและลูกค้าทั่วไป โดย
คิดจากต้นทุนที่เกิ ดขึน้ จริ งในการดาเนิน งานของบริษั ทฯ และเป็ นไปตามประเภท ลักษณะการเช่ าพืน้ ที่ และ
หลักการของรายการค้าที่เป็ นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
• รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับ
โครงการของบริ ษั ท ในกลุ่ม เซ็ น ทรัล โดยพิ จ ารณาจากการส่ ง เสริ ม ความได้เ ปรี ยบทางการตลาด และขนาด
โครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึน้ มาบนที่ดินแปลงเดียวกันนัน้ จะดาเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัท
หนึ่งเป็ นผูซ้ อื ้ หรือเช่าที่ดินทัง้ แปลงจากเจ้าของที่ดิน และนาที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ ที่
ที่ตอ้ งการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ จริงหรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบี ยบของสานักงานคณะกรรมการกากั บ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้
ในการให้เช่าที่ดิจะได้รบั การสอบทานและตรวจสอบจากผ้สู อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
• รายได้จากการให้เช่า พืน้ ที่ขนาดใหญ่ใ นโครงการศู นย์การค้า จะมีการตกลงในส่ วนของค่า ตอบแทนกัน ตั้ง แต่
ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะคานวณจากต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ ที่
เกิดขึน้ จริงและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพืน้ ที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะ
ได้รบั การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
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รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 1,442 ล้านบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1) การเช่าที่ดินจากกิจการที่ เกี่ยวข้อ งกันโครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ ดิน
แปลงเดียวกันกับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด
และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึน้ มาบนที่ดินแปลงเดียวกันนัน้ จะดาเนินการโดยให้บริษัท
ใดบริษัทหนึ่งเป็ นผู้ซือ้ หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และนาที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตาม
สัดส่วนพืน้ ที่ที่ตอ้ งการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ จริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ โดย
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็ นประจาทุกปี
2) การเช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้าในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคาร
จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้าซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพืน้ ที่
ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาเป็ นพืน้ ที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็ น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เทียบกับต้นทุนค่าเช่าพืน้ ที่ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก ซึ่งจะมี
การตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพืน้ ที่ขนาดใหญ่ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการเดี ยวกัน
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กับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพืน้ ที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพืน้ ที่ใหญ่จะได้รับการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
3) การว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้อ งกัน เป็ นที่ป รึกษาทางธุรกิ จโดยการว่าจ้า งที่ปรึกษาทางธุ รกิจนั้น บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ ยวข้อง
กันนัน้ เป็ นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ
4) การท าประกั น ภั ย กั บ บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง มี การกาหนดราคาและเงื่ อ นไขตามราคาตลาด หรื อ ราคา
เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัทฯ มากที่สุด
โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี ้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบบริษัทฯ จะพิจารณา
อนุมตั ิทารายการในราคาเทียบเคียงกับปี ที่ผ่านมา โดยขึน้ อยู่กับเงื่อนไขการทาประกันและสภาวะตลาดด้า นการ
ประกันในขณะนัน้
5) การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดในด้าน IT Infrastructure ทัง้ ในเชิงการลงทุน การบริหารงานระบบ และการพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดการ
ประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมีอานาจในการต่อรองทาธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทัง้ นี ้
เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการบริการคานวณตามต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และไม่สูงกว่า
ค่าบริการที่บริหารโดยบริษัทฯ โดยกาหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการเฉลี่ยเพื่อกาหนดเป็ น Baseline และจะ
มีการทบทวนทุก 2 ปี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1) บริษัทฯ เช่าที่ดินจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่ มีกลุ่ม
จิราธิวัฒน์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็ นที่ตั้งศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัล รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้า
2) บริษัทฯ เช่าพืน้ ที่ในอาคารบางส่วนของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (“CDS”) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่
มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็ นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 3
เพื่อนาพืน้ ที่มาพัฒนาเป็ นพืน้ ที่ขายเพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน
3) บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จากัด
(“CID”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่มีกล่มจุ ิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย) โดยเช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ
ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
4) บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นผูบ้ ริหารและที่
ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกาหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการให้ขอ้ แนะนาที่เป็ นประโยชน์ทางธุ รกิจ
แก่บริษัทฯ ทั้งนี ้ กรรมการที่ไ ม่มี ส่วนได้เ สี ยและคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบ าลได้พิ จารณาแล้ว มี
ความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อนั
ยาวนาน และมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็ นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคาและเงื่อนไขที่ HCDS
เสนอเรียกเก็บค่าบริการมีความสมเหตุ สมผลโดยรายละเอียดของรายการเป็ นไปตามสารสนเทศที่เปิ ดเผยต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
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5) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (เดิมชื่อ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้
กิจการมาพร้อมกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร (เดิมชื่อ “ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ
ได้มีการว่าจ้างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่เป็ นผูบ้ ริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็ นไปตามราคาตลาดที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทารายการกับบุคคลอื่น
6) บริษัทฯ เช่าที่ดินจากบริษัท แวนเทจ กราวด์ จากัด (“Vantage”) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2586 เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปี ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ น
เงินทั้งสิน้ 5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุน้ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) ครั้ง ที่ 4/2558 เมื่ อ วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2558 ได้มี ม ติ อ นุ มัติการยกเลิ กสั ญญาเช่ า ที่ ดิน บางส่ ว นของ
โครงการเซ็นทรัล เวสต์เกต กับ Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดังกล่าวให้กลุ่มบริษัท IKANO เพื่อก่อสร้าง
IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปี ในส่วนที่ บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว
ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินให้กับบริษัทฯ จานวนประมาณ 120 ล้านบาท
7) บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั กับ CDS ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็น ทรัลที่
มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็ น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงที่ดินซึ่ งเป็ น ที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต
เฟสติวลั ระยะเวลา 41 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 การเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
บางส่ ว น (ไม่ รวมพื ้น ที่ ส่ว นที่ เ ป็ น ห้า งสรรพสิ น ค้า เซ็ น ทรั ล ) การรับ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ง านระบบและการรั บ โอน
กรรมสิทธิ์อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อ งโดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารับโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่
บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 9,166 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับ
การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
8) บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินขนาดพืน้ ที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่าพืน้ ที่อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายในโครงการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เป็ นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 และซือ้ /รับ โอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินภายในอาคารที่เกี่ยวข้องของโครงการจาก CDS เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้า ภายในวงเงิน
1,282 ล้านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด 12% โดยรายละเอียดของรายการเป็ นไปตามสารสนเทศ
ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
9) บริษัทฯ มีการซือ้ สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์สานักงาน
ต่าง ๆ กลุ่ม CHR เช่น บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม CRG เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และกิจการอื่น ๆ
ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุม ซึ่งการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไป เพื่อสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียง
ได้กับการทารายการกับบุคคลอื่นและมีการปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างที่บริษัทฯ กาหนด โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
10) บริษัทฯ ทาประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน เพื่อคุม้ ครองความเสี่ยงภัยอันมีสาเหตุมาจากอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิภยั และภัยอื่น ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่
มีกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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11) บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อาร์ ไอ เอส จากัด (“RIS”) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่ เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จาเป็ น ได้แก่ อุปกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบารุ งรักษาและการควบคุมการใช้
งานให้สามารถรองรับการใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการแก้ไขปั ญหาการใช้งาน
ระบบ (Service Desk) และ Hardware แก่บริษัทฯ
3) การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นโยบายการกูย้ ืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการกู้ยืมและให้กยู้ ืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้
นโยบายการกูย้ ืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัท
ย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่
บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดาเนินงานและบริษัทฯ มีความ
ต้อ งการใช้เ งิ น กู้จ ากบริ ษั ท ย่ อ ย โดยจะเปิ ดเป็ น บัญชี เ ดิ น สะพัดระหว่ า งกั น และจัดท าตั๋ว สัญญาใช้เ งิ น เป็ น
หลักฐานการกูย้ ืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ ี่ออกโดยบริษัท
ฯ โดยผูอ้ นุมตั ิรายการระหว่างกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชีและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามลาดับ
2) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ
99.99)บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกูข้ องตัวเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนในการใช้
เงิน บริษัทร่วมค้าจะกู้จากผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสาย
งานการเงินและบัญชี กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ และมีการจัดทาตั๋วสัญญาใช้
เงินเป็ นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยของตราสารหนี ้ที่ออก
โดยบริษัทฯ
3) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยื มแก่ บริษัท ร่ว ม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่ าร้ อ ยละ 50 หรือกิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ากว่าร้อยละ 50
หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกูย้ ืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กยู้ ืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุน้ ในสักส่ วนที่
ต่ากว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทาตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืมแก่ลกู ค้าชัน้ ดีของธนาคาร
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รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ :
1
เป็ นการกูย้ ืมประเภทไม่มหี ลักประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ
2
เป็ นการกูย้ ืมประเภทไม่มหี ลักประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้ อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมแก่ลูกค้าชัน้ ดีของธนาคาร
3
เป็ นการให้กยู้ ืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ

4) การคา้ ประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีนโยบายคา้ ประกันให้แก่บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพื่อคา้
ประกันหนีส้ ินใด ๆ ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคา้ ประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้นและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
คา้ ประกันจากบริษัทนัน้ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีภาระการค้าประกันแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นัน้ จะต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอานาจตามสายงานที่รบั ผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ในเรื่ อ งนั้น โดยผู้รับ ผิ ดชอบและผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การท ารายการจะต้อ งท าหน้า ที่ พิ จ ารณาว่ า การท ารายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษั ทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็ นรายการที่กระท ากั บ
บุคคลภายนอก และการทาธุรกรรมเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนุมตั ิการทาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็ นไปด้วยความโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กาหนดให้รายการ
ปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดาเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่คณะกรรมการกาหนด อยู่ในอานาจ
ของฝ่ ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็ นไปตามระเบียบขัน้ ตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสานักเลขานุการบริษัทช่วยกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลรับ ทราบ
เป็ นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเรื่อง “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ที่
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เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายนาไปปฏิบัติ ทั้งนี ้ กรรมการและผู้บริห ารจะต้อ งลงนามรับ รองทุ ก ๆ สิน้ ปี ว่า ในปี ที่ผ่านมาไม่มีการท า
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
โดยการทาธรุกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ผูส้ อบบัญชีเพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
เนื่องจากการทาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็ นรายการค้าที่เกิดขึน้ ตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทา
ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ อีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้า ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็ นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประสบความสาเร็จและเป็ นผู้นาในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน ทั้งนี ้ นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมา คือ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้น
เป็ นสาคัญ ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
*** เป็ นหลักการที่เปิ ดเผยและถือปฏิบตั ิตงั้ แต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***
การพัฒ นาโครงการศู นย์การค้าให้ครบวงจร จ าเป็ น ต้อ งมี องค์ป ระกอบที่ จะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ธุ รกิ จ ของบริ ษั ทฯ มี ความ
แข็งแกร่งมากขึน้ ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้า
ปลี กต่ า ง ๆ และธุ รกิ จ โรงแรม เป็ น ต้น โดยบริ ษั ท ในกลุ่ม เซ็ น ทรัลมี ป ระสบการณ์ใ นธุรกิ จ มายาวนาน และมี แ บรนด์ที่
แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เป็ น
การเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ทัง้ นี ้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีลกั ษณะ
ดังนี ้
• การซือ้ /ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน
หลักการ: บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซือ้ หรือเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อนามาพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซือ้ หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจาก
เจ้าของที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็ จ บริษัทที่เป็ นผู้ซือ้ หรือเช่า ที่ดินจะขายหรือให้เช่ าที่ ดิน ให้อี ก
บริษัทหนึ่ง ตามสัดส่วนพืน้ ที่ที่แต่ละบริษัทใช้พฒ
ั นาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบค่าที่ดินใน
ส่วนของตนเอง)
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ราคาทุนบวกต้นทุนของเงินลงทุน
• การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสินค้าหรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ
หลักการ: แต่ละฝ่ ายเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคารของตนตัง้ อยู่ ดังนัน้ ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบ
ค่าก่อสร้างอาคารในส่วนของตนเองด้วย
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็ นผูค้ านวณค่า
ก่อสร้างและงานระบบให้เป็ นไปตามสัดส่วนพืน้ ที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม
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• การก่อสร้างพืน้ ที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ ที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)
หลักการ:
- บริษัทฯ เป็ นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพืน้ ที่รอบนอกอาคารศูน ย์การค้า โดยบริษัทฯ จะ
รับผิดชอบต้นทุนพืน้ ที่ส่วนร่วมทัง้ หมด โดยถือเป็ นการบริการให้แก่ลกู ค้าที่มาเช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้า
- ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้างตามแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. อาคารที่ จ อดรถ: ช่ ว ยออกค่ า ก่ อ สร้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของค่ า ก่ อ สร้ า งในส่ ว นที่
ห้างสรรพสินค้า และ BU ต่าง ๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย
2. พืน้ ที่ร่วม: ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพืน้ ที่ทงั้ หมด (Gross Area)
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็ นผูค้ านวณค่า
ก่อสร้างให้เป็ นไปตามสัดส่วนพืน้ ที่ใช้งานจริงอย่ างยุติธรรม
• การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
หลั ก การ: บริ ษั ท ฯ อาจเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า พื ้น ที่ ใ หญ่ กับ ห้า งสรรพสิ น ค้า หรื อ BU ต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะมี การตกลง
ค่าตอบแทนในการให้เช่าพืน้ ที่ขนาดใหญ่ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบโครงการ
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน
2) การคิดค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าบริการร่วมและค่าสาธารณูปโภค
หลั ก การ: การคิ ด ราคาค่ า เช่ า พื ้น ที่ ร ะยะสั้ น หรื อ ค่ า เช่ า พื ้น ที่ ร ะยะยาว การคิ ด ค่ า บริ ก ารร่ ว ม และค่ า
สาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็ นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มาเช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าหรือพืน้ ที่เ ช่า
ในการประกอบธุ รกิจ อื่น ๆ ของบริษัทฯ จะกาหนดราคาโดยใช้ห ลักการเทียบเคียงกับ การกาหนดราคาพื ้น ที่
สาหรับลูกค้าชัน้ ดี โดยพิจารณาถึงทาเลที่ตั้ง ขนาดพืน้ ที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รบั นอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสาเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปั จจุบนั
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: กาหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการกาหนดราคาพืน้ ที่สาหรับ ลูกค้า
ชัน้ ดี
“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพืน้ ที่จานวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ ที่ในหลายโครงการ
และมีส่วนสนับสนุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จ
เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการทารายการ
ระหว่างกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดาเนิน งานตั้ง แต่ก่อ ตั้ง บริษัท ฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็ น พัน ธมิ ตรทางการค้า ที่ มี
ศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษั ทฯ มายาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมี
การทารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข บริษัทฯ ยังคงคานึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
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รายการระหว่างกัน

3) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
“ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม
คา้ ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่
หลักการ: ในการดาเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านีโ้ ดยคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงในการดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ อัตราที่เรียกเก็บ
จะขึน้ อยู่กับประเภทของการเช่า และลักษณะการเช่าพืน้ ที่ซึ่ งอัตราที่เรียกเก็บเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับ ลูกค้า
ทั่วไป
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง
4) การทาประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม
หลักการ: ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกัน
โดยมี คณะกรรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาคัดเลื อ กบริ ษั ท ประกั น ซึ่ ง ในขั้น ตอนการพิ จ ารณาคัดเลื อ กจะต้อ งไม่ มี
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของประกันที่มีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไ ม่ มีผู้
เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมตั ิทารายการในราคาเทียบเคียงกับปี ที่ผ่านมา โดยขึน้ อยู่กับ
เงื่อนไขการทาประกันและสภาวะตลาดด้านการประกันในขณะนัน้
5) การจัดซือ้ -จัดจ้าง
“การจัดซือ้ ” หมายถึง การจัดซือ้ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้ารวมทัง้ การเช่าและเช่าซือ้
“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผูข้ าย ผูผ้ ลิต ผูร้ บั เหมาหรือผูจ้ ัดทา ดาเนินการผลิต จัดทา จัดการ จัดประกอบ
หรือก่อสร้าง ตัง้ แต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้ เป็ นชิน้ งาน รวมทัง้ การให้บริการต่าง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง
ทัง้ นีใ้ ห้หมายความรวมถึงการจัดซือ้ พัสดุ หรือจัดจ้างผู้รบั เหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตัง้ อุปกรณ์ส่วนควบ
สาหรับงานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย
หลั ก การ: ปฏิ บัติตามระเบียบและวิ ธี การจัดซือ้ -จัดจ้า งของบริ ษัท ฯ ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาคัดเลื อ กผู้ข าย หรื อ
ผู้รับเหมา จะดาเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ตามนโยบายการจัดซือ้ -จัดจ้างที่
กาหนดไว้ โดยในขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสี ยและ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา
การกาหนดราคาและเงื่อนไข: ราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มี ราคา
และเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สดุ
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แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) และบริษั ท ย่อ ย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ ป รากฎในรายงานประจาปี ซึ่ งงบการเงิน ดังกล่ าวจัดท าขึ น้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทารวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพ ย์สิน และเพื่ อให้ทราบจุดอ่อนเพื่ อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระ เป็ น ผู้ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้า งความเชื่ อ มั่น อย่ างมี เหตุ ผลต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องงบการเงิ น รวมของบริษั ท เซ็ น ทรัลพัฒ นา จ ากั ด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงิน
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2562 2561 และ 2560
ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2562 2561 และ 2560
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สิทธิการใช้สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2560
จานวนเงิน

%

2,418,138,796
2,943,116,488
1,308,097,843
2,838,749,752
3,606,162,607
13,114,265,486

2.0
2.4
1.1
2.4
3.0
10.9

0
5,920,082,060
380,079,010
66,250,000
127,555,078
0
134,319,205
1,422,943,436
84,972,214,794
1,675,813,726
0
11,207,056,686
451,942,388
1,101,068,594
107,459,324,977

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จานวนเงิน
%
3,021,030,701
45,520,769
1,278,625,107
3,168,772,085
7,787,315,457
15,301,264,119

0.0
11,222,888
4.9
7,045,707,212
0.3
2,853,474,276
0.1
1,908,857,872
0.1
172,924,286
0.0
0
0.1
4,518,469,601
1.2
1,899,878,950
70.5 108,412,457,321
1.4
1,646,079,488
0.0
1,036,491,639
9.3 14,085,954,198
0.4
414,568,118
0.9
2,400,476,442
89.1 146,406,562,291

1.9
0.0
0.8
2.0
4.8
9.5

ปี 2562
จานวนเงิน

%

2,053,237,349
1,001,374,831
1,355,706,522
3,606,333,839
8,361,607,398
16,378,259,939

1.2
0.6
0.8
2.1
4.9
9.6

0.0
1,000,000
4.4
7,357,462,849
1.8
4,809,159,317
1.2
1,557,186,704
0.1
199,188,980
0.0
2,309,616,000
2.8
5,166,689,978
1.2
2,226,344,210
67.0 104,503,446,798
1.0
1,596,512,025
0.6
1,036,491,639
8.7 20,782,536,590
0.3
377,196,868
1.5
1,631,942,264
90.5 153,554,774,222

0.0
4.3
2.8
0.9
0.1
1.4
3.0
1.3
61.5
0.9
0.6
12.2
0.2
1.0
90.4

120,573,590,463 100.0 161,707,826,410 100.0 169,933,034,161 100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนีส้ ิทธิการเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่ถึง
กาหนดรับรูภ้ ายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
เจ้าหนีผ้ รู้ บั เหมาก่อสร้าง
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น
เจ้าหนีส้ ิทธิการเช่า
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
เงินคา้ ประกันสิทธิการเช่า
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จานวนเงิน
%

ปี 2560
จานวนเงิน

%

0
1,105,875,706
5,317,472,349
0
14,229,014
2,274,077,220
33,333,333

0.0
0.9
4.4
0.0
0.0
1.9
0.0

7,948,005,411
1,782,454,493
6,180,048,570
90,089,296
0
2,927,965,861
0

1,387,287,909
455,838,437

1.2
0.4

1,720,153,388
662,266,277

13,128,350 0.0
3,752,736,726 3.1
14,353,979,044 11.9

ปี 2562
จานวนเงิน

%

4.9
1.1
3.8
0.1
0.0
1.8
0.0

4,970,000,000
1,694,324,758
5,563,848,687
125,761,218
0
3,769,203,285
0

2.9
1.0
3.3
0.1
0.0
2.2
0.0

1.1
0.4

1,842,399,134
921,155,034

1.1
0.5

0 0.0
3,272,005,023 2.0
24,582,988,319 15.2

0 0.0
2,188,285,081 1.3
21,074,977,197 12.4

6.0
0.3
0.0

19,522,147,447 12.1
418,017,667 0.3
2,035,483,307 1.3

24,470,814,350 14.4
0 0.0
1,974,785,570 1.2

345,494,336 0.3
26,938,527,778 22.3
6,858,851,553 5.7
264,368,003 0.2
259,365,296 0.2
42,339,824,633 35.1

461,329,522 0.3
32,310,327,223 20.0
7,692,519,955 4.8
275,479,220 0.2
233,796,711 0.1
62,949,101,052 38.9

649,366,793 0.4
32,292,675,950 19.0
8,027,661,841 4.7
287,057,469 0.2
707,362 0.0
68,395,793,786 40.2

56,693,803,677 47.0

87,532,089,371 54.1

89,470,770,983 52.7

7,255,200,000
418,017,667
0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
จานวนเงิน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

ปี 2562
%

จานวนเงิน

%

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน*

2,244,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

2,244,000,000

1.9

2,244,000,000

1.4

2,244,000,000

1.3

8,558,557,850

7.1

8,558,557,850

5.3

8,558,557,850

5.0

224,400,000

0.2

224,400,000

0.1

224,400,000

0.1

50,890,234,034

42.2

55,007,135,395

34.0

61,457,082,400

36.2

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

(116,168,918)

(0.1)

(308,073,729)

(0.2)

(355,632,169)

(0.2)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,078,763,820

1.7

8,449,717,523

5.2

8,333,855,097

4.9

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

2,244,000,000

2,244,000,000

กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารอง
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

63,879,786,786

53.0

74,175,737,039

45.9

80,462,263,178

47.3

120,573,590,463 100.0 161,707,826,410 100.0 169,933,034,161 100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ปี 2560
จานวนเงิน
รายได้
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินชดเชยประกันภัย
รายได้อื่น

26,057,214,156
1,630,596,993
1,097,195,048
0
23,211,972
3,500,000,000
2,309,066,459

%
75.3
4.7
3.2
0.0
0.1
10.1
6.7

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จานวนเงิน
%
29,025,855,290
733,018,504
1,207,833,474
2,761,736,087
115,143,290
0
1,613,078,936

81.9
2.1
3.4
7.8
0.3
0.0
4.5

ปี 2562
จานวนเงิน
31,843,166,597
851,460,677
1,120,527,271
2,904,236,972
187,169,749
0
1,683,415,423

%
82.5
2.2
2.9
7.5
0.5
0.0
4.4

รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการศูนย์อาหาร
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

34,617,284,628 100.0

35,456,665,581 100.0

38,589,976,689 100.0

12,894,153,904
1,280,463,427
343,542,403
0
5,109,938,621

37.2
3.7
1.0
0.0
14.8

14,143,042,184
332,150,484
423,005,969
1,564,737,158
6,114,292,602

39.9
0.9
1.2
4.4
17.2

15,480,793,657
393,999,648
378,503,657
1,833,045,051
6,838,814,813

40.1
1.0
1.0
4.8
17.7

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งผลกาไร(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
(กาไร)ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

19,628,098,355
14,266,846,463

56.7
41.2

22,577,228,397
17,265,507,560

63.7
45.3

24,925,156,826
18,633,049,504

64.6
45.5

838,708,545
(363,859,110)
(1,794,526,413)

2.4
987,151,119
(1.1) (426,332,773)
(5.2) (2,056,902,384)

2.8 1,292,258,297
(1.2) (811,468,750)
(5.8) (2,336,357,717)

3.3
(2.1)
(6.1)

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

39.5
(0.3)

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

32.1
(0.5)

11,809,251,693
(70,846,743)

30.6
(0.2)

13,567,644,892

39.2

11,215,652,867

31.6

11,738,404,950

30.4

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จานวนเงิน
%

ปี 2562
จานวนเงิน

(77,655,190)
3,429,482

28,946,025
(220,850,836)

(176,866,113)
71,566,027

0
(74,225,708)

(26,483,672)
(218,388,483)

0
(105,300,086)

13,595,283,587

11,164,964,663

11,703,951,607

(101,864,403)

(167,700,279)

(13,105,096)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

13,493,419,184

10,997,264,384

11,690,846,511

กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จัดสรรต้นปี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี*
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิน้ ปี

41,052,032,491

50,890,234,034

55,007,135,395

(4,438,790)
(3,725,004,559)
13,567,644,892
0
50,890,234,034

(789,180,044)
(6,283,087,790)
11,215,652,867
(26,483,672)
55,007,135,395

(351,862,666)
(4,936,595,279)
11,738,404,950
0
61,457,082,400

3.02

2.50

2.62

ปี 2560
จานวนเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จก่อนส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
(กาไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

%

กาไรต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพืน้ ฐำน
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%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
จานวนเงิน

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิสาหรับปี
รายการปรับปรุง
โครงการอสังหาฯ ลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
กาไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
(กาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
รับรูร้ ายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
ประมาณการหนีส้ ินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ
จากภาษี)
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

%

ปี 2561
จานวนเงิน

%

ปี 2562
จานวนเงิน

%

13,669,509,295

51.4

11,383,353,146

66.4

11,809,251,693

66.5

0

0.0

1,564,737,158

9.1

5,314,523,307

20.0

5,905,735,427

34.5

(23,211,972)

(0.1)

(115,143,290)

(0.7)

363,859,110

1.4

426,332,773

2.5

6,488,129
2,870,323

0.0
0.0

34,496,992
3,890,492

0.2
0.0

1,833,045,051
7,116,898,885
(187,169,749)
811,468,750
(15,505,315)
56,981,896

10.3
40.0
(1.1)
4.6
(0.1)
0.3

0

0.0

(7,673,576)

(0.0)

0

0.0

(16,403,862)

(0.1)

(49,766,621)
(1,013,794,304)

(0.2)
(3.8)

(3,504,608)
(1,640,018,757)

(0.0)
(9.6)

47,081,658

0.2

56,735,638

0.3

(48,941,617)
(6,773,793)
(1,651,964)
(1,878,052,127)
201,691,121

(0.3)
(0.0)
(0.0)
(10.6)
1.1

(838,708,545)

(3.2)

(987,151,119)

(5.8)

0

0.0

74,956

0.0

(1,295,501,982)
33,609,677

(7.3)
0.2

(3,209,759)

(0.0)

0

0.0

1,794,526,413

6.7

2,056,902,384

12.0

19,270,167,034

72.4

18,662,363,754

108.9

192,118,451
2,336,357,717
20,957,826,694

1.1
13.1
117.9

(212,259,028)

(0.8)

75,037,114

0.4

(912,569,339)
(2,987,266,274)

(3.4)
(11.2)

201,745,226
(1,362,139,329)

1.2
(7.9)

(573,935,144)
105,859,673

(2.2)
0.4

(919,442,407)
(143,915,969)

(5.4)
(0.8)

990,384,766

3.7

599,208,342

3.5

12,978,017,491

48.8

1,588,333,205

9.3

247,877,811

0.9

606,140,848

3.5

(538,120)

(0.0)

(3,878,100)

(0.0)

(2,306,828,146)

(8.7)

(2,164,122,589)

(12.6)

(61,576,100)
(557,802,649)
(1,981,901,213)
614,300,093
(200,036,003)
(719,231,428)
1,982,646,600
335,141,886
(13,653,850)
(2,584,463,889)

(0.3)
(3.1)
(11.2)
3.5
(1.1)
(4.0)
11.2
1.9
(0.1)
(14.5)

26,598,910,724

100.0

17,139,330,095

100.0

17,771,250,141

100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
จานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
การร่วมค้า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายชาระเจ้าหนีส้ ิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเจ้าหนีผ้ รู้ บั เหมาก่อสร้าง
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ บริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ปี 2561
%

จานวนเงิน

%

ปี 2562
จานวนเงิน

%

41,234,236
1,053,942,734
(947,371,608)

(0.3)
(6.6)
6.0

(2,126,027,397)
(2,309,616,000)
0
0
(98,298,426)

13.4
14.5
0.0
0.0
0.6
(3.5)
3.5
0.0
39.5
1.3
0.0
20.7

21,053,794
776,793,484

(0.1)
(5.3)

20,982,103
913,380,125

(0.1)
(5.0)

(2,349,227,588)

16.1

2,910,997,710

(15.8)

(669,158,643)

4.6

(75,348,250)

0.4

0

0.0

0

0.0

0
0

0.0
0.0

21,889,868
(44,818,286)

(0.1)
0.2

0

0.0

(2,147,314,306)

11.6

0

0.0

43,635,398

(0.2)

(130,833,653)
0
(8,609,758,555)

0.9
0.0
59.1

(56,202,750)
62,650,403
(4,811,278,120)

0.3
(0.3)
26.1

(187,103,791)
0
(1,560,858,981)

1.3
0.0
10.7

(182,411,550)
0
(3,765,670,031)

1.0
0.0
20.4

560,349,250
(551,299,493)
0
(6,282,122,909)
(211,075,777)
(3,676,086)
(3,290,602,281)

111,951,717

(0.8)

68,760,493

(0.4)

136,554,305

(0.9)

(210,502,961)

1.4

(228,220,975)

1.2

0
(1,768,402,565)
0

0.0
12.1
0.0

(33,333,333)
(1,436,670,415)
(9,710,732,944)

0.2
7.8
52.6

(228,220,975)
(418,017,667)
(1,221,972,671)
0

1.4
2.6
7.7
0.0

(14,576,047,742)

100.0

(18,449,704,860)

100.0 (15,896,220,765)

100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
จานวนเงิน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ดอกเบีย้ จ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากกิจการอื่น
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนีส้ ินซึ่งเกิดขึน้ จากสัญญา
เช่าการเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ น
เจ้าของในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้
- สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

ปี 2561
%

จานวนเงิน

ปี 2562
จานวนเงิน

%

0

0.0

0

0.0

(482,966,161)

4.0

(610,576,876)

(32.4)

16,500,000,000 (137.3)

24,828,865,411

1,317.7

10,222,888
(966,667,807)

%

(0.4)
36.3

32,638,778,000 (1,224.3)

0.0
0.0

(29,826,878,273)
1,228,327,392
(330,000,000)
0

1,118.8
(46.1)
12.4
0.0

(820,863)

(0.0)

(2,709,608)

0.1

0.0
31.0

(4,053,923,103)
(6,282,449,843)

(215.1)
(333.4)

554,204,105

(4.6)

497,153,491

26.4

(12,016,014,216)

100.0

1,884,320,645

100.0

(24,616,290)
(5,014,931,019)
(377,481,898)
(2,665,956,615)

0.9
188.1
14.2
100.0

(24,875,010,460)
0

207.0
0.0

(12,569,734,572)
75,807,000

(667.1)
4.0

0
14,037,773

0.0
(0.1)

0
0

(1,590,663)

0.0

0
(3,724,688,810)

6,848,766

573,945,880

2,488,945,220
(77,655,190)

2,418,138,796

2,418,138,796

3,021,030,701
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28,946,025

(790,927,239)
3,021,030,701
(176,866,113)
2,053,237,349

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการใช้สินทรัพย์ในราคาทุน
เป็ นจา นวนเงินรวม 7,834.0 ล้านบาท (2561: 9,587.7 ล้านบาท) ซึ่งในจานวนนีก้ ลุ่มบริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็ นจานวน
เงินรวม 7,191.8 ล้านบาท (2561: 8,759.3 ล้านบาท) และต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์จานวนเงิน
รวม 82.3 ล้านบาท (2561: 93.4 ล้านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีผ้ รู้ บั เหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน
เงินรวม 584.3 ล้านบาท (2561: 735.0 ล้านบาท)
บริษัทได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็ น
จานวนเงินรวม 2,263.8 ล้านบาท (2561: 1,854.6 ล้านบาท) ซึ่งในจานวนนีบ้ ริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็ นจานวนเงินรวม
1,645.8 ล้านบาท (2561: 1,347.1 ล้านบาท) และต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาของสินทรัพย์จานวนเงินรวม 6.1
ล้านบาท (2561: 56.3 ล้านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีผ้ ู้รับเหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินรวม
600.4 ล้านบาท (2561: 451.2 ล้านบาท)
กลุ่ม บริษัท ได้มี การก่อ สร้า งโครงการอสังหาริม ทรัพ ย์ระหว่ างการพัฒ นาในราคาทุ นเป็ นจ านวนเงิน รวม 635.6 ล้านบาท
(2561: 2,595.4 ล้า นบาท) ซึ่ งในจ านวนนี ้ กลุ่ม บริษั ท ได้ม าโดยจ่ า ยเงิน สดเป็ น จ านวนเงิน รวม 457.8 ล้า นบาท (2561:
1,362.1 ล้านบาท) โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นจานวนเงินรวม 259.5 ล้านบาท
(2561: 934.9 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ ยวข้องกับ การได้มาของสินทรัพย์จานวนเงินรวม 82.1 ล้านบาท (2561: 90.3
ล้านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 177.7 ล้านบาท (2561: 208.1 ล้าน
บาท)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม

2560

LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้าถัวเฉลี่ย(5) (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
PROFITABILITY RATIO
อัตรากาไรขัน้ ต้น(1) (5) (%)
อัตรากาไรสุทธิ(1) (5) (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(2) (3) (%)
EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (3) (%)
FINANCIAL POLICY RATIO
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (4) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

2561

2562

0.91
0.47
23.13
16

0.62
0.18
22.44
16

0.78
0.21
24.48
15

52.98%
31.03%
23.84%

52.89%
30.06%
17.59%

52.53%
29.36%
17.03%

12.05%

7.95%

7.08%

0.89
0.07
46%

1.18
0.37
44%

1.11
0.37
50%

หมายเหตุ:
(1) อัตรากาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรสุทธิ ไม่รวมรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นทีม่ ิได้เกิดขึน้ เป็ นประจา
(2) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ไม่รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ย่อย
(3) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม) และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ คานวณจากผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน
(4) หนีส้ ินสุทธิที่มีภาระดอกเบีย้ ไม่รวมเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่ว คราว
(5) ปี 2561 มีการปรับวิธบี นั ทึกรายได้การให้เช่าและบริการ รายได้จากศูนย์อาหาร และรายได้อื่น ตามที่เปิ ดเผยในงบการเงินประจาปี 2562
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 เป็ นผลจากการส่งออกหด
ตัวรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องมาจากจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ จากผลกระทบของสงคราม
การค้า (Trade War) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงขับเคลื่อนจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้ 1) การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึน้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปี หลัง 2) การใช้จ่ายและการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของ
รัฐยังขยายตัว แม้ว่าจะชะลอลงจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลและการรอประกาศใช้งบประมาณปี 2563 3) การ
บริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัว จากมาตรการของภาครัฐที่ กระตุ ้นการใช้จ่ ายในการช่วยเหลือ ผู้มี รายได้น้อ ย การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ สาหรับปั จจัยกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ อาทิ สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังไม่มีขอ้ สรุป สาหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าศักยภาพ โดย
คาดว่ า จะขยายตัว ในกรอบร้อ ยละ 1.5-2.5 เนื่ อ งจากการส่ ง ออกยัง ไม่ ฟื้ น ตัว ประกอบกั บ สถานการณ์ ภัยแล้งและ
ผลกระทบของการแพร่ ระบาดไวรัส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ใ หม่ 2019 (COVID-19) ซึ่ ง จะกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยและ
เศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อประคองการเติบ โตของเศรษฐกิจไทย
และล่าสุดได้ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายมาอยู่ที่รอ้ ยละ 1.0 เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป
บริษัทฯ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 มีรายได้รวม 38,403 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.7 จากปี ก่อน และ
กาไรสุทธิ 11,738 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.7 จากปี ก่อน จากการเติบโตจากธุรกิจศูนย์การค้าเป็ นหลัก โดยเฉพาะการ
เติบ โตของรายได้จากศู นย์การค้าเดิ ม (Same-Store Rental Revenue Growth) ที่อ ยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ประกอบกับ บริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ ประจา บริษัทฯ มีรายได้รวม
เติบโตร้อยละ 9.0 และกาไรสุทธิเติบโตร้อยละ 7.4 จากปี ก่อน
บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ ทั้งจาก
การเปิ ดศู นย์การค้าใหม่ การปรับปรุ งศูนย์การค้าที่ เปิ ดดาเนิ นการอยู่ แล้ว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ป ระเภทอื่ นตาม
แผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม เช่น โครงการที่พกั อาศัยรวมถึงการศึกษาโอกาสเข้าซือ้ กิจการ (M&A)
ที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการบริหารต้นทุนการดาเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ อยู่ระหว่ างการท ารายการให้เช่าสิ น ทรัพ ย์เพิ่ มเติ มอี ก 4 แห่ ง รวมถึ งการต่อ อายุสิท ธิการเช่า ของ
เซ็นทรัล พระราม 2 ให้แก่ CPNREIT โดยมีมูลค่ารายการสูงสุดไม่เกิน 48,560 ล้านบาท ตามที่ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยปั จจุบันบริษัทฯ บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง มีพืน้ ที่ให้เช่าสุท ธิ
รวม 1.8 ล้านตร.ม. รวมถึงมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าในประเทศเฉลี่ย ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 93
เหตุการณ์สาคัญในปี 2562
การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่เพื่อเป็ นศูนย์รวมแห่งการใช้ชีวิต (Center of Life)
• เปิ ดตัวศูน ย์การค้ าเซ็น ทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) เป็ นศูน ย์การค้าแห่งแรกในต่างประเทศ โดยเริ่ม
ให้บริการบางส่วนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 และเปิ ดให้บริการเต็มรู ปแบบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็ น
การร่วมลงทุนกับกลุ่มไอ-เบอร์ฮาด (i-Berhad) ผู้นาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศมาเลเซียในสัดส่วน
ร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ ตัง้ อยู่บนทาเลศักยภาพสูงในโครงการ ไอ-ซิตี้ อัลตราโพลิส (i-City Ultrapolis)
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ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมขนาดใหญ่
ซึ่งได้รบั ความนิยมจากผูม้ าใช้บริการศูนย์การค้าเป็ นอย่างดี ณ สิน้ ปี 2562 อัตราการเช่าพืน้ ที่อยู่ที่รอ้ ยละ 83
• เซ็ น ท รั ล ภู เก็ ต ฟลอเรสต้ า ยก ระดั บความเป็ น The Magnitude of Luxury & Leisure Resort
Shopping Destination โดยเปิ ดให้บ ริการ “ไตรภู มิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM: The Mystic of Three
Worlds) เป็ นธีมพาร์ครู ปแบบ 3 มิติอิน เตอร์แอ็กทีฟ แห่งแรกของโลก ภายใต้แนวคิดการเป็ นจุดหมายปลาย
ทางการท่ อ งเที่ ย วของโลก (The World’s Must Visit Destination in Thailand) และยั ง เปิ ดโซนลั ก ซู รีโ ดย
รวบรวมที่สดุ ของความหรูหราจากแบรนด์ชั้นนาระดับโลก นอกจากนี ้ ยังเปิ ดตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์นา้ ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย “AQUARIA Phuket” ภายในยังมี Andasi ร้านอาหารใต้นา้ ที่ ใหญ่ ที่สุ ดในโลกและบาร์ใต้น ้า
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทาให้เมืองภูเก็ตสมบูรณ์แบบเทียบชัน้ เมืองตากอากาศชายทะเลของโลกและ
เป็ นจุดหมายปลายทางทางการช้อปปิ ้งและการท่ องเที่ยวที่ผสมผสานความหรูหราและการพักผ่อนหย่อนใจ
เข้าด้วยกัน
• เปิ ดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ (เฟสแรก) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็ นศูนย์การค้ารู ปแบบลักซูรี
เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็ นศูนย์การค้าลาดับที่ 34 ของบริษัทฯ บนทาเลที่ดีที่สดุ ใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับทัง้ ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่ างประเทศ รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130
ร้านค้า มี จานวนผู้เข้า เยี่ ยมชมศู น ย์การค้าเฉลี่ยกว่า 17,000 คนต่อ วัน ซึ่ งในเฟสแรกนั้น ได้เปิ ดพื ้น ที่ใ ห้เช่ า
ประมาณ 20,000 ตร.ม. ณ สิ ้น ปี 2562 อัตราการเช่ า พื ้น ที่ อ ยู่ ที่ ร้อ ยละ 96 จากความสาเร็จ ในการเปิ ดตั ว
เซ็ นทรัล วิลเลจ บริษั ท ฯ ได้ผนึกพัน ธมิ ตรระดับ โลกอย่างบริษั ท Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. (“MEA”)
เข้าร่วมทุน โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ผ่านการเข้าซือ้ หุ้นในบริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จากัด เมื่ อ 26 พฤศจิกายน
2562 คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ด้วยมูลค่าเข้าทารายการกว่า 1 พันล้านบาท โดย MEA ถือว่าเป็ นผู้
ร่วมทุ นที่ มี ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจศู นย์การค้าในรู ปแบบลักซูรีเอาท์เล็ตในญี่ ปนุ่ ซึ่งสามารถน า
ความรูแ้ ละประสบการณ์มาต่อยอดในการดาเนินธุรกิจจะช่วยยกระดับเซ็นทรัล วิลเลจ เป็ นผูน้ าลักซูรีเอาท์เล็ต
ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง
การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (Asset Enhancement Initiatives)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ดาเนินการแล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ร้านค้า สังคม และเป็ นการ
รักษารายได้จากการดาเนินงานปกติ เพื่อนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เนินการ
ปรับปรุงศูนย์การค้าดังต่อไปนี ้
• การปรับปรุ งศูนย์การค้าเดิมที่ทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2562 ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล เชียงราย ปั จจุบัน
ปรับ ปรุ ง เสร็จ แล้ว โดยเปิ ดตั ว โซน Food Park และกาดหลวง 2) เซ็ น ทรัล ชลบุ รี ปรับ ปรุ ง พื ้น ที่ เสร็ จ แล้ว
นาเสนอ Destination Concept ในศูน ย์การค้า อาทิ Food Destination และ Co-working Space เป็ นต้น 3)
เซ็ น ทรัล ลาดพร้า ว ปรับ ปรุ ง พื ้น ที่ เ สร็ จ แล้ว โดยปรับ ร้า นค้า เดิ ม ให้ เป็ น Destination Concept ใหม่ และ
ปรับ ปรุ งทางเข้าศูนย์การค้าให้เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว และปรับ ปรุงพื ้นที่บริเวณชั้น 4 เป็ น
โซนร้านอาหาร
• การปรับปรุ งศู นย์ก ารค้าเดิ มในปี 2562 และจะทยอยแล้ วเสร็จในปี 2563 ประกอบด้ว ย 1) เซ็ น ทรัล
ภูเก็ต เฟสติวัล ได้ปรับปรุ งพืน้ ที่เดิมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็ นพืน้ ที่เช่าเสร็จแล้วบางส่วน โดยมีรา้ นค้า
ทยอยเข้ามาตกแต่งและเปิ ดให้บริการอย่างต่ อเนื่อง และ 2) เซ็ นทรัล พัทยา ปรับปรุ ง Food Park เดิม เสร็จ
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แล้วแต่อยู่ระหว่างการปรับปรุ ง International Food Park เพื่อนาเสนอร้านอาหารใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าชาว
ไทยและต่างชาติ
การลงทุนเพื่อกระจายแหล่งรายได้ใหม่ (Income Diversification)
บริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพการเติบโตที่สูงให้เป็ นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พร้อม
กับ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโต
อย่างยั่งยืนโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่สาคัญในการลงทุนธุรกิจใหม่ดงั ต่อไปนี ้
• การลงทุ น ในธุ รกิ จแกร็ บ ประเทศไทย (“Grab”) เมื่อ วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริ ษัท เซ็น ทรัลพัฒ นา
เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 ในบริษัท Porto Worldwide
Limited (“Porto”) เพื่ อ ลงทุ น ในธุ รกิ จ Grab ที่ มี ศักยภาพการเติ บ โตสูง โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้างความ
ร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและ
เพิ่มจานวนผูม้ าใช้บริการในศูนย์การค้า และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ
ร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย
• เปิ ดตั ว Common Ground โคเวิ ร์ค กิ้งสเปซ (Co-working Space) แห่ งแรกในประเทศไทย ที่ อ าคาร
สานักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับ ศูน ย์การค้าเซ็น ทรัล พระราม 9 ด้ว ย
พื ้น ที่ เช่ า กว่ า 4,500 ตร.ม. โดยเป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และกลุ่ ม บริ ษั ท Common Ground จาก
ประเทศมาเลเซี ย ผสมผสานการท างานกั บ การใช้ชี วิ ต ใกล้ศู น ย์ก ารค้า โดยบริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะเปิ ดตั ว
Common Ground อีกหนึ่งสาขา ซึ่งอยู่ในอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2563
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development)
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ที่มีทงั้ โครงการที่พักอาศัย อาคารสานักงาน
และโรงแรมอยู่ ในโครงการ เพื่ อสนับสนุ นธุรกิจ ศูนย์การค้าซึ่งเป็ น ธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผสมผสานกับการ
ออกแบบที่ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่สาคัญใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมดังต่อไปนี ้
• การลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จากัด (“เบย์วอเตอร์”) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้
หุน้ สามัญบริษัท เบย์วอเตอร์ จากัด จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อย
ละ 50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ โดยการลงทุนครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันและเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโต เนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน
ซึ่งเป็ นที่ดินที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุน้ ของบุคคลอื่น
• การร่ วมมื อ ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาโครงการอสั งหาริมทรั พ ย์รู ปแบบผสม เมื่อ วัน ที่ 12 มิ ถุน ายน
2562 บริษัทฯ ได้จดั ตั้งบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท
เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท์) จากัด (HKL) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ เพื่อร่วมมือกันศึกษา
แนวทางการพัฒ นาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูป แบบผสมแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนถื อ
ครองร้อยละ 51 และ HKL มีสดั ส่วนถือครองร้อยละ 49 ในบริษัทร่วมดังกล่าว ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
่ ักอาศัย
• การพัฒนาและบริหารโครงการทีพ
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โครงการที่ พั กอาศัยที่ สร้า งเสร็จ และโอนให้แ ก่ ลูกค้า แล้ว จ านวน 7 แห่ ง ได้แ ก่ เอสเซ็ น ท์ ระยอง
เชียงใหม่ และขอนแก่น ที่โอนห้องให้แก่ลูกค้าแล้วทั้งหมด ส่วนเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เอสเซ็น ท์
วิลล์ เชียงราย เอสเซ็นท์ นครราชสีมา และฟิ ล พหล 34 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนให้
ลูกค้า
โครงการที่พักอาศัยที่เปิ ดจองแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) เอส
เซ็นท์ อุบลราชธานี มียอดจองร้อยละ 80 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอนภายในปี 2563
2) เอสเซ็ นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ มียอดจองร้อยละ 50 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอน
ภายในปี 2563 และ 3) นิยาม บรมราชชนนี เป็ นโครงการบ้านเดี่ยวบนถนนบรมราชชนนี ที่ได้เปิ ดตัว
ไปเมื่ อ ปลายปี 2561 โดย ณ สิ ้น ปี 2562 ได้มี การโอนบ้า นให้ลูก ค้า แล้ว ทั้ง หมด 5 ยู นิ ต และอยู่
ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งจานวนยูนิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับอุปสงค์ในอนาคต

ความเป็ นเลิศในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence)
บริ ษั ท ฯ ได้รับ คัดเลื อ กให้เป็ น สมาชิ กของดัช นี ความยั่ งยื น ของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ
DJSI) ประจาปี 2562 ในกลุ่ม ดัชนี ย่ ังยื น ระดับ โลก (DJSI World) เป็ น ปี ที่สองติ ดต่ อ กัน (ปี 2561-2562) โดยบริษั ท ฯ
เป็ นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็ นหนึ่งในสิบสองบริษัทของประเทศไทยที่ได้รบั คัดเลือกให้อยู่ใน
กลุ่มระดับโลกนี ้ รวมถึงในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่หก (ปี 2557-2562) สะท้อนให้
เห็นถึงปรัชญาการดาเนินธุรกิจที่ย่ ังยืนของบริษัทฯ ที่คานึงถึงส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงการมี
ส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ตารางที่ 1 สรุปพืน้ ที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพืน้ ที่

1

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้วยศูนย์การค้าจานวน 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
(รวมถึงอาคารสานักงาน ปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี) เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัล พัทยา
2
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG ประกอบด้วยอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
3
อัตราการเช่าพืน้ ที่ของธุรกิจโรงแรมเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการเข้าพักในแต่ละไตรมาส
4
โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้วย เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ซึ่งนับเป็ น 1 โครงการ

ภาพรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 34 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
15 โครงการ ต่างจังหวัด 18 โครงการ และต่างประเทศ 1 โครงการ) ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสานักงานให้เช่า 7 อาคาร
โรงแรม 2 แห่ ง และโครงการที่ พักอาศัยเพื่ อ ขาย ประกอบด้ว ย โครงการแนวสูง 7 โครงการ ขายและโอนทั้งหมดแล้ว 3
โครงการ สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างโอน 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการและโครงการแนวราบ 1 โครงการ
ซึ่งนับรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้โอนไปยัง CPNREIT และ CPNCG แล้ว
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ณ สิน้ ปี 2562 อัตราการเช่าพืน้ ที่ศูนย์การค้าในประเทศของบริษัทฯ เฉลี่ยที่รอ้ ยละ 93 เท่ากันกับช่วงปี ก่อน โดยศูนย์การค้า
ส่วนใหญ่สามารถรักษาอัตราการเช่าพืน้ ที่ให้อยู่ในระดับสูงได้ แม้จะได้รบั ผลกระทบระยะสั้นบางส่วนจากศูนย์การค้าที่อยู่
ระหว่างการปรับปรุ งก็ตาม อย่างไรก็ดี ศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุ งจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งจะทาให้
อัตราการเช่าพืน้ ที่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อไปในอนาคต หากรวมศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ที่เปิ ดให้บริการเต็มรู ปแบบเมื่อเดือน
มิถุน ายน 2562 อัตราการเช่า พืน้ ที่ ศูน ย์การค้าทั้งหมดเฉลี่ยเท่ ากับ ร้อ ยละ 93 โดยภาพรวมอัตราการเช่า พืน้ ที่ ศูน ย์การค้า
เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนที่รอ้ ยละ 91 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม ในปี 2562 เติบโตร้อยละ 3.4 จากปี ก่อน โดยภาพรวมของศูนย์การค้ายังมี
อัตราการเติบ โตของรายได้ค่าเช่าและบริการเป็ นไปตามเป้ าหมายโดยตัวเลขดังกล่ าวไม่ นั บรวม 1) ศู นย์การค้าใหม่ที่ เปิ ด
ดาเนินการในปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 2) ศูนย์การค้าใหม่ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
และเซ็นทรัล วิลเลจ 3) ศูนย์การค้าที่มีการปรับปรุงในปี 2561 และ 2562 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล
ชลบุรี เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรัล พัทยา
สรุ ปผลการดาเนินงาน GLAND
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริษั ท ฯ มี ศู น ย์การค้าภายใต้ก ารบริ ห าร ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 GLAND มี สิน ทรัพ ย์ที่
ดาเนิน การแล้วประกอบด้ว ย 1) อาคารสานักงานให้เช่า 3 อาคาร (อัตราการเช่ าพื ้น ที่ รวมร้อยละ 96) ซึ่ งนับ รวมอาคาร
สานักงาน 2 โครงการที่ได้โอนไปยัง GLANDRT 2) โครงการที่พกั อาศัยเพื่อขาย 1 โครงการ (รวม 1,991 ยูนิต โดยปั จจุบันมี
จานวนรอขายและโอนอยู่ 24 ยูนิต) 3) พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่าในอาคารสานักงานและที่พักอาศัยรวมกัน 25,944 ตร.ม. (อัตรา
การเช่าพื ้นที่รวมร้อยละ 65) และ 4) ที่ดินยังไม่ได้พัฒ นาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็ น 2 แปลงสาหรับพัฒ นาโครงการรูปแบบ
ผสม และอีก 2 แปลงสาหรับ พัฒ นาโครงการที่ พักอาศัย โดยบริษั ทฯ รับ รู ผ้ ลการดาเนิน งานของ GLAND ตั้งแต่ วัน ที่ 13
กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
ในปี 2562 บริษั ทฯ รับรู ผ้ ลการดาเนิน งานของ GLAND ที่ไม่ รวมรายการที่ มิได้เกิดขึน้ เป็ นประจา โดยมี รายได้รวม 1,791
ล้านบาท และกาไรสุทธิ 312 ล้านบาท (งวดไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายได้รวม 599 ล้านบาทและกาไรสุทธิ 110 ล้านบาท) ซึ่ง
แตกต่างจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ ง
เทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ GLAND บันทึกไว้ ณ วันที่เข้าซือ้ กิจการ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมและการตัดจาหน่าย ซึ่งเป็ นต้นทุน
หลักในการดาเนินงานของ GLAND ที่บริษัทฯ รับรูน้ นั้ สูงกว่าค่าเสื่อมและตัดจาหน่ายที่ GLAND บันทึกตามต้นทุนเดิม
รายการที่มิได้เกิดขึน้ เป็ นประจา
บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดขึน้ เป็ นประจาในช่วงปี 2562 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ดังต่อไปนี ้
• ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท ฯ ได้ข ายเงินลงทุ นในหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DTC”) จานวน
42.5 ล้านหุ้น คิ ดเป็ นร้อ ยละ 5.0 ของจ านวนหุ้น สามัญที่ ออกและช าระแล้วทั้งหมดในราคาหุ้นละ 12 บาท
ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองหุน้ DTC ลดลงจากร้อยละ 22.58 เป็ นร้อยละ 17.58 และมีการบันทึกกาไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในรายได้อื่นจานวน 44.8 ล้านบาท
• ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ บันทึกสารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณการเงินชดเชย
เกษี ยณอายุจานวน 116 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่ายย้อนหลังของ GLAND ประมาณ 15
ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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• ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษั ท ซีพีเอ็น วิลเลจ จากัด ให้กับ Mitsubishi Estate Asia Pte.
Ltd. (“MEA”) เพื่อร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของจานวนหุ้น
สามัญทัง้ หมด โดยมีการบันทึกกาไรก่อนหักภาษีในรายได้อื่นจานวน 254 ล้านบาท
• ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุ งทางบัญชีสาหรับการบันทึกค่าเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
ตามสัญญาฉบับเดิม จานวน 393 ล้านบาท โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการ
เช่า ที่ ดิน และท าสัญ ญาเช่ าที่ ดิน ฉบับ ใหม่ มี ผลตั้ง แต่ วัน ที่ 28 มิ ถุน ายน 2561 สิ ้น สุด ปี 2598 และปี 2603
(บางส่วน)
รายได้รวม
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี รายได้รวม 38,104 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 9.0 จากปี ก่ อ น โดยรายได้รวมของบริ ษั ท ฯ มี
องค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
บริษัทฯ มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยมีการปรับปรุงการบันทึกระหว่างรายได้จากการให้เช่าและให้บริการกับรายได้
อื่น ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของจานวนที่ปรับปรุงในปี 2561 ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 39
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจานวน 31,843 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.7 จากปี ก่อน แม้ว่า
ได้รับ ผลกระทบจากการปรับ ปรุ งศูนย์การค้าที่ อยู่ระหว่างการปรับปรุ งก็ตาม โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้ มี สาเหตุหลักมาจาก
ปั จจัยดังนี ้
• รายได้จากศูนย์การค้าใหม่ที่เปิ ดดาเนินการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เปิ ดให้บริการในเดือน
กันยายน 2561 2) เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เปิ ดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 และ3) เซ็นทรัล วิลเลจ เปิ ดให้บริการ
ในเดือนสิงหาคม 2562
• ผลประกอบการที่ดีขนึ ้ ของศูนย์การค้าที่ปรับปรุงใหญ่และทยอยเปิ ดให้บริการในปี 2561 และ 2562 ได้แก่
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล ลาดพร้าว
• ผลประกอบการของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตขึน้ อย่างโดดเด่นเช่น เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
เซ็นทรัล มหาชัย เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล พิษณุโลก และเซ็นทรัล
พระราม 9 เป็ นต้น
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่องรายได้ที่ทาสัญญากับลูกค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป บริษัทฯ จึงปรับปรุ งการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้น
ไป เพื่ อ ให้ สะท้ อ นลั ก ษณะการประกอบธุ รกิ จ การให้ บ ริ ก ารศู น ย์อ าหาร และปรับ ปรุ ง ข้ อ มูล ของปี ก่ อ น เพื่ อ การ
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
ในปี 2562 บริษัท ฯ มีรายได้จ ากการให้บ ริการศูน ย์อาหารจ านวน 851 ล้านบาท เติ บโตร้อยละ 16.2 จากปี ก่อน โดย
รายได้ที่เพิ่มขึน้ มาจาก
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• ศูนย์อาหารใหม่ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล วิลเลจ รวมถึงศูน ย์อาหารที่ปรับปรุงใหม่แ ละเปิ ด
ให้บริการในปี 2562 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล เชียงราย และเซ็นทรัล ชลบุรี
• ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศูนย์อาหารเดิม ในศูนย์การค้าทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ เซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรัล อุบล เซ็นทรัล ระยอง เซ็นทรัล ขอนแก่น และเซ็นทรัล
พิษณุโลก
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการรับรู ร้ ายได้ค่าบริการในปี 2562 เป็ นต้นไป จากเดิมบันทึกเป็ นรายได้สทุ ธิ เป็ นรับรูร้ ายได้ค่าบริการ
เต็มจานวนในรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และรับรูใ้ นต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมเมื่อมีการจ่ายให้กับ
พนักงาน ท าให้รายได้และต้น ทุ น เพิ่ ม ขึน้ สาหรับ ปี 2561 บริษั ท ฯ ได้ป รับ ปรุ งรายการดัง กล่ า วโดยบัน ทึ กรายได้เต็ ม
จานวนในไตรมาส 4 ปี 2561
ธุรกิ จโรงแรมถื อ เป็ น ธุรกิจ สนับ สนุน ธุ รกิ จหลักของบริ ษั ทฯ โดยในปี 2562 บริษั ท ฯ มี รายได้จากการประกอบกิ จการ
โรงแรมจานวน 1,121 ล้านบาท ลดลงร้อ ยละ 7.2 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการปรับ วิธี การรับ รู ร้ ายได้ดังกล่ าวข้างต้น
ในขณะที่ผลการดาเนิ น กิจ การโรงแรมปรับ ตัว ลดลง อัตราการเข้า พั กเฉลี่ยของโรงแรมฮิลตัน พัท ยา อยู่ ที่ รอ้ ยละ 89
ลดลงจากร้อยละ 93 ในปี ก่อนหน้า โดยหลักมาจากภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมที่ซบเซาลง อัตราการเข้าพักเฉลี่ยโรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี อยู่ที่รอ้ ยละ 71 ลดลงจากร้อยละ 75 ในปี ก่อนหน้า ในขณะที่ราคาห้องพัก
เฉลี่ยในโรงแรมทัง้ สองแห่งได้ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 2,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.2 จากปี ก่อน เป็ นผลมา
จากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ โดยหลักมาจากโครงการคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่ (แห่งที่ 2) เชียงราย นครราชสีมา ฟิ ล
พหล 34 และเบ็ ล แกรนด์ พระราม 9 ในกรุ งเทพฯ รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยวนิยาม บรมราชชนนี โดยบริษัทฯ สามารถโอน
และรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามแผนที่วางไว้
ต้นทุนรวม
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ต้น ทุ น รวม 18,086 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 9.9 จากปี ก่ อ น โดยต้น ทุ น รวมของบริ ษั ท ฯ มี
องค์ประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ต้น ทุ น ค่ า เช่ า และค่ า บริการ ได้แ ก่ ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า จ้า งบริ การรักษาความปลอดภัย และรัก ษาความสะอาด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบีย้ ประกัน และภาษีโรงเรือน
ของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 15,481 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.5 จากปี ก่อน โดยรวมเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการทั้งปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี ้
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• ต้นทุนการดาเนินการและค่าเสื่อมราคาของศูนย์การค้าเปิ ดใหม่และศูนย์การค้าที่ปรับปรุ งใหม่ในช่วงปี 2561
ถึงปี 2562ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล พัทยา เป็ นต้น
• ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็ นต้นทุนหลัก (คิดเป็ นประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มี
การปรับตัวเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากอัตราเฉลี่ยค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ได้ปรับตัว
สูง ขึ น้ จากปี ก่ อ นในขณะที่ ป ริม าณการใช้ไ ฟฟ้ า ลดลง โดยบริ ษั ท ฯ ยัง คงมาตรการประหยั ดพลัง งานที่ มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยต้นทุนค่าสาธารณู ปโภคในส่วนของศูนย์การค้าเดิมลดลงประมาณร้อยละ 0.6
จากปี ก่อน
• ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึน้ จากการเปิ ดศูนย์การค้าใหม่
ต้นทุนบริการศูนย์อาหาร
บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งการบันทึกต้นทุน จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ ปี 2562 เป็ นต้น ไป เพื่อ ให้เป็ นไปตาม TFRS 15
เช่นเดียวกับรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนบริการศูนย์อาหารเท่ากับ 394 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.6 จากปี ก่อน โดยเพิ่มขึน้ ไปในทิศทาง
เดียวกันกับ การเติบโตของรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร ต้นทุ นที่เพิ่ มสูงขึน้ มาจากศูนย์อาหารที่เปิ ดใหม่ในปี 2561
และ 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็น ทรัล วิลเลจ และศูนย์อาหารที่ปรับปรุ งแล้วเสร็จ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็น ทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล เชี ยงราย เซ็น ทรัล ชลบุรี และเซ็น ทรัล พัทยา ซึ่ งบริษั ทฯ บริหารศู นย์อ าหารเดิ มที่อ ยู่ในโซน
Food Destination ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการรับรูร้ ายได้ค่าบริการในปี 2562 เป็ นต้นไป จากเดิมบันทึกเป็ นรายได้สทุ ธิ ทาให้รายได้และต้นทุน
เพิ่มขึน้ สาหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยบันทึกต้นทุนเต็มจานวนในไตรมาส 4 ปี 2561
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจานวน 379 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.5 จากปี ก่อน เป็ นผล
จากการปรับ วิ ธี ก ารรับ รู ้รายได้ค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วข้ า งต้น และทั้ ง สองโรงแรมมี ก ารบริ ห ารจั ด การต้น ทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพทัง้ ในส่วนของห้องพักและอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,833 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.1 จากปี ก่อน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห าร ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยบุ คลากรส่ ว นกลางและผู้ บ ริ ห าร ค่ า โฆษณาประชาสัม พั น ธ์ ค่ า เครื่ อ งใช้
สานักงานและของใช้สิน้ เปลือง ค่าเช่าโรงแรม ฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT ค่าธรรมเนี ยมและค่าที่ป รึกษาต่าง ๆ
รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายอุปกรณ์สานักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม
บริ ษั ท ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริห ารในปี 2562 เท่ า กั บ 6,708 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 9.7 จากปี ก่ อ น เป็ น ผลจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึน้ ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงค่าเช่าที่บริษัทฯ จ่าย
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ให้ กั บ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่ า ช่ ว งโรงแรม ฮิ ล ตัน พั ท ยา และมี การบั น ทึ กค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารธุ รกิ จ GLAND
ภายหลังจากการเข้าซือ้ กิจการในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็ นต้น มา แต่อย่างไรก็ตาม บริษั ทฯ มีการบริห ารค่าใช้จ่ายการ
บริห ารอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับรายได้ที่เติบโตขึน้ ทาให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมอยู่ ที่
ร้อยละ 17.6 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 17.4 จากปี ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย
อัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
บริษัทฯ มีอัตรากาไรขัน้ ต้นไม่รวมรายได้อื่นสาหรับปี 2562 ร้อยละ 50.7 ลดลงจากร้อยละ 51.2 ในช่วงปี ก่อนหน้า และมี
อัตรากาไรจากการดาเนินงานร้อยละ 35.2 ลดลงจากร้อยละ 35.6 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจ ให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็ นธุ รกิ จหลักของบริษัทฯ อยู่ที่รอ้ ยละ 51.4 เพิ่ มขึน้ จากร้อ ยละ 51.3
ในช่วงปี ก่อนหน้าจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบอัตรากาไรขั้นต้นของศูนย์การค้า
เดิม (Same Store Gross Profit Margin) เติบโตร้อยละ 1.9 จากปี ขณะที่อตั รากาไรจากการดาเนินงานของศูนย์การค้า
เดิม (Same Store Operating Profit Margin) เพิ่ มขึน้ ร้อ ยละ 2.0 จากปี ก่อน จากการที่บริษั ทฯ ควบคุม ต้นทุ นอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และยังมุ่งมั่นที่จะควบคุมค่ าใช้จ่ ายในการบริหารอย่างมีป ระสิ ทธิภาพจากการปฏิบัติตามมาตรการลด
ต้นทุนต่าง ๆ เพื่อรักษาอัตรากาไรจากการดาเนินงานให้ได้ต่อไป
กาไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 11,621 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.4 จากปี ก่อน โดยมาจากรายได้จากการให้เช่า
และให้บ ริก ารศู น ย์การค้าที่ เติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น และการบริห ารค่ า ใช้ จ่ ายในการดาเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบกับ ส่วนแบ่งกาไรจากบริษั ทร่วมและกิ จการร่วมค้าที่ เพิ่ มขึน้ แม้ตน้ ทุน ทางการเงินปรับตัวเพิ่ มขึน้ จากปี ก่อ น
เนื่องจากมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สูงขึน้ ภายหลังเข้าซือ้ กิจการ GLAND เมื่อเดือนกันยายน 2561 และมีเงินกูย้ ืมเพิ่มขึน้
จากการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตจากแหล่งรายได้ใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะบริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ
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ตารางที่ 2 สรุปงบกาไรขาดทุน

โครงสร้างทางการเงิน
บริษั ทฯ มีหนีส้ ินที่มีภ าระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จาก 30,398 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 33,210 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและการออกหุน้ กู้ใหม่ ขณะที่อตั รา
ดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ณ สิน้ ปี 2562 อยู่ที่รอ้ ยละ 2.91 ต่อปี ซึ่งลดลงจากปี ก่อนที่รอ้ ยละ 3.31 ต่อปี โดยมีหนีส้ ิน
ที่มีดอกเบีย้ คงที่ในสัดส่วนร้อยละ 56 และดอกเบีย้ ลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 44
อัตราหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ที่ 0.37 เท่า เป็ นอัตราเดียวกันกับ ณ สิน้ ปี ก่อน แม้ว่าหนีส้ ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกาไรสะสมที่เพิ่มขึน้ ด้วยเช่นเดียวกัน
14-11

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริษัทฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะ
ตลาดเงินตลาดทุนที่ผนั ผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
เงินปั นผล
บริษั ทฯ มี นโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิป ระจาปี เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งกาหนดจะจัดขึน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ให้
มีการจ่า ยเงิ น ปั นผลจากกาไรสุท ธิป ระจ าปี 2562 จานวน 1.30 บาทต่ อหุ้น โดยเงิน ปั น ผลดัง กล่ าวคิ ดเป็ น อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลที่รอ้ ยละ 49.7 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562
โครงการซือ้ หุ้นคืน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซือ้ หุ้นคืน (Shares Repurchase Project) เพื่อ
บริหารทางการเงิน โดยจานวนหุ้นที่จะซือ้ คืนไม่เกิน 77 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็ นการซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 169,933 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 8,225 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 5.1 จากปี ก่อนโดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น และโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒ นา ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ทฯ มีสินทรัพ ย์หมุน เวียน
เท่ า กั บ 16,378 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น จ านวน 1,077 ล้า นบาทหรื อ ร้อ ยละ 7.0 จากปี ก่ อ น โดยมี ความเคลื่ อ นไหวของ
สินทรัพย์หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
• การเพิ่มขึน้ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 574 ล้านบาท
• การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีอ้ ื่นจานวน 438 ล้านบาท จากรายได้คา้ งรับรอเรียกเก็บจากลูกค้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกันเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า เงิน ลงทุนระยะยาวในกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่ า
และการใช้สินทรัพย์ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 153,555 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 7,148 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.0 จากปี ก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
• การเพิ่ ม ขึ ้น ของสิ ท ธิ ก ารเช่ า จ านวน 6,697 ล้า นบาท เป็ น ผลจากการต่ อ สั ญ ญาสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 การโอนมูลค่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยหลักมาจากการลงทุนเพื่อ
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ปรับปรุ งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมถึงการจ่ายเงินเพื่อสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดิน
เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต
• การจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ในบริษัท เบย์วอเตอร์ จากัด (“เบย์วอเตอร์”) จานวน 2,310 ล้านบาท
• การเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จานวน 2,267 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินลงทุนใน
บริษัท คอมมอนกราวด์ (ประเทศไทย) จากัด และการลงทุนในบริษัท Porto Worldwide Limited เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab)
• การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 3,909 ล้านบาท จากการโอนไปเป็ นสิทธิการเช่า
• การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นผลจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
สิทธิการเช่าเป็ นต้น
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 89,471 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 1,939 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.2 จากปี ก่อนโดยหนีส้ ินของบริษัทฯ ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี ้สิน หมุน เวี ยนของบริษั ท ฯ ประกอบด้ว ย เจ้า หนี ้การค้า เจ้าหนี ้อื่ น หนี ้สิน มี ภ าระดอกเบี ้ยระยะสั้น จากกิ จ การที่
เกี่ ยวข้องกั น หนี ้สิน มีภ าระดอกเบี ้ยระยะสั้น และที่ ครบกาหนดช าระใน 1 ปี ส่ วนของรายได้ค่าเช่ าและค่ าบริการรับ
ล่วงหน้าที่ถึงกาหนดรับรูภ้ ายใน 1 ปี ส่วนของเจ้าหนีส้ ิทธิการเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี และภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียนเท่ากับ 21,075 ล้านบาท ลดลงจานวน 3,508 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 14.3 จากปี ก่อนโดยมีความเคลื่อนไหวของหนีส้ ินหมุนเวียนดังต่อไปนี ้
• การลดลงสุท ธิข องหนี ้สิน มี ภ าระดอกเบี ้ยระยะสั้น เช่ น ตั๋วสัญ ญาใช้เงิ นและเงิน กู้ยืม ระยะสั้น จากสถาบัน
การเงิน จานวน2,137 ล้านบาท
• การลดลงของเจ้าหนีผ้ รู้ บั เหมาก่อสร้าง จานวน 1,084 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
รวมจานวน 704 ล้านบาท
• การเพิ่ มขึ น้ ของหนี ้สิน หมุนเวี ยนอื่ น เช่ น ภาษี เงิ นได้ค้างจ่า ยและรายได้ค่าเช่ าและค่า บริการรับ ล่ วงหน้า ที่
กาหนดรับรูภ้ ายใน 1 ปี เป็ นต้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนีส้ ินมีภาระ ดอกเบีย้ ระยะยาว หนีส้ ินภาษี เงินได้รอตัดบัญชีภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าหนีส้ ิทธิการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า เงินมัดจารับจากลูกค้า เงินคา้ ประกัน
สิทธิการเช่า และประมาณการหนีส้ ินจากการรือ้ ถอนและการบูรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 68,396 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 5,447 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.7 จากปี ก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของหนีส้ ินไม่หมุนเวียนดังต่อไปนี ้
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• การเพิ่ มขึน้ ของหนีส้ ิน มีภาระดอกเบีย้ ระยะยาวจานวน 5,641 ล้านบาท จากการกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนามาบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพเพีย งพอต่อแผนการ
ลงทุนและรักษาอัตราดอกเบีย้ ในระดับต่า
• การเพิ่ ม ขึน้ ของเงิน มัดจ ารับ จากลูกค้า จานวน 335 ล้า นบาท ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ จานวนร้า นค้าที่ เพิ่ มขึ น้ ตาม
จานวนศูนย์การค้าที่เพิ่มขึน้
• การเพิ่มขึน้ ของการบันทึกรายการประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน จานวน 188
ล้า นบาทจากการประมาณการเงิน ชดเชยเกษี ยณอายุ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองแรงงาน เมื่ อ วัน ที่ 5
เมษายน 2562 ที่ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม
• การลดลงของหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เจ้าหนีส้ ิทธิการเช่า เงินคา้ ประกัน สิทธิการเช่า และหนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เป็ นต้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ 80,462 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 6,287 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 8.5 จากปี ก่อนโดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุน้ ดังต่อไปนี ้
• การเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร จานวน 6,450 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี จานวน
11,738 ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 4,937 ล้านบาท และการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่
มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยจานวน 352 ล้านบาท
• การลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 48 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลจากการแปลงค่า
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
• การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 116 ล้านบาท
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ตารางที่ 3 สรุปฐานะทางการเงิน

1

(ล้านบาท)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกบัญชีตามราคาต้นทุนและตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุของสินทรัพย์ ทัง้ นี้ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนตามราคาประเมินอยู่ที่ 252,051 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 219,161 ล้านบาท) โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ หมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2562 ข้อ 14 หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสด
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษั ท ฯ มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดจ านวน 2,053 ล้านบาท ลดลงจ านวน 968
ล้านบาท หรือร้อยละ 32 จากปี ก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี ้
• กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานและผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ ย นจ านวน 17,594 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยเงิ น สดสุ ท ธิ รับ จากผลก าไรสุท ธิ ที่ เพิ่ ม ขึ น้ จากผลการ
ดาเนินงานที่เติบโตขึน้ และเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงานระหว่างปี
อาทิ การเพิ่ม ขึน้ ของสิน ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และรายได้ค่าเช่ารับล่ว งหน้า โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพ ย์
14-15

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ระหว่างการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขาย ทาให้บ ริษั ทฯ มีสภาพคล่องที่เหมาะสมกับฐานธุรกิ จที่
ใหญ่ขนึ ้ สาหรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และสนับสนุนการเติบโตของทุกธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น ในปี 2562 บริษั ท ฯ ใช้เงิ นสดสุท ธิไปในกิจ กรรมลงทุ นจานวน 15,896
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
การร่ว มค้า รวมถึ งเงิ น จ่ า ยล่ วงหน้า ค่ า หุ้น ในบริษั ท เบย์ว อเตอร์ จ ากั ด และการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์
(CAPEX) ที่เพิ่มขึน้ จากศูนย์การค้าที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ และเซ็นทรัล วิลเลจ รวมถึงการ
ปรับ ปรุ งศู น ย์การค้า เดิ ม อาทิ เซ็ น ทรัล เชี ยงราย เซ็ น ทรัล ชลบุ รี และเซ็ น ทรัล ลาดพร้า วประกอบกั บ การ
จ่ายเงินสดเพื่ อซือ้ อสังหาริมทรัพ ย์เพื่อ การลงทุน ช าระสิท ธิการเช่าจากการต่อ สัญญาสิทธิ การเช่าที่ดินของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมหาเงินจานวน 2,666
ล้านบาท โดยหลักมาจากดอกเบีย้ จ่ายและการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินสดรับ สุท ธิ
จากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน สอดคล้องกับนโยบายบริหารโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม
กับสภาวะตลาดเงินตลาดทุนและแผนการดาเนินธุรกิจ
• รายจ่ ายลงทุ น ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ใช้เงิ น ลงทุ น จ านวน 20,838 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย การซื ้อ ที่ ดิน เพื่ อ
พัฒนาโครงการในอนาคตและการพัฒนาโครงการใหม่จานวน 9,566 ล้านบาท การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
มูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจานวน 6,728 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม
ได้แ ก่ โครงการที่พักอาศัย โรงแรม จ านวน 2,412 ล้านบาท และการลงทุ น เพื่ อ สนับ สนุ น ธุรกิ จหลักจานวน
2,132 ล้านบาท
แผนธุรกิจในอนาคต
แนวโน้มผลการดาเนินงานปี 2563
บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจ ประจา ปี 2563 ซึ่งมีปัจจัยที่จะขับ เคลื่อ นผลการดาเนินงานระหว่างปี อย่างมีนัยสาคัญ ได้แ ก่
การเติ บโตของรายได้ ต้น ทุน ดาเนิน งานและทางการเงิน และค่ าใช้จ่ ายในการบริหาร เป็ นต้น โดยบริษั ทฯ มี การติดตาม
แผนการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส และเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนไป โดยสรุปประมาณการในปี 2563 ดังต่อไปนี ้
การเติบโตของรายได้
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้รวมสามารถเติบโตได้ประมาณร้อยละ 8 จากปี ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ดังต่อไปนี ้
• รายได้จ ากการให้ เช่ า และบริก ารโดยรวมยั ง คงเติ บ โตได้ดี แม้ ว่ า ในปี 2563 จะไม่ มี ศูน ย์การค้า ใหม่ เ ปิ ด
ให้บริการ แต่ยังสามารถเติบโตจากศูนย์การค้าเดิม ศูนย์การค้าที่ปรับปรุ งแล้วเสร็จและศูนย์การค้าใหม่ในปี
2562
• รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตขึน้ โดยบริษัทฯ มีจานวนโครงการที่พักอาศัยที่เปิ ดตัวแล้วและ
อยู่ ระหว่ า งการขายและโอนอยู่ 7 โครงการ ณ สิ ้น ปี 2562 พร้อ มกั บ มี โ ครงการที่ เตรี ยมเปิ ดตั วในปี 2563
เพิ่มขึน้ อีก 4-5 โครงการ โดยบางโครงการสามารถรับรู เ้ ป็ น รายได้ภายในปี โดยเฉพาะจากโครงการที่อยู่ใกล้
ศูนย์การค้าที่ยงั คงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
• รายได้อื่น ๆ ที่จะเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจศูนย์การค้า
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ปั จจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานระหว่างปี โดยในเบือ้ งต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเป้าหมายการเติบโตของรายได้
ต้นทุนการดาเนินงานและทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการว่าต้นทุนการดาเนินงานจะเพิ่มสูงขึน้ แต่ในอัตราที่ต่ากว่าการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทฯ
ยังคงเน้นบริหารโครงสร้างต้นทุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็ นต้นทุน
หลักของธุรกิจให้เช่าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้ตามศูนย์การค้าต่าง อาทิ การวาง
แผงโซลาร์รูฟท็ อป และการเปลี่ ยนระบบสาธารณู ปโภคให้มีค่าใช้จ่า ยต่อ หน่ วยการใช้งานที่ ลดลงรวมถึ งการควบคุ ม
ต้นทุนอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
โดยแผนการบริหารต้นทุนการดาเนินงาน ประกอบกับความสามารถในการเพิ่มรายได้ที่กล่าวไว้ จะช่วยทาให้อตั รากาไร
ขัน้ ต้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษั ทฯ ยังมุ่งเน้นบริหารต้น ทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีแผนที่จะปรับโครงสร้างดอกเบี ้ย
ของเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบีย้ ที่อยู่ขาลง ประกอบกับการลดหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ภายหลังจากการ
เข้าทารายการกับ CPNREIT แล้วเสร็จ ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่ 16) ปรับตัวลดลงได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะปรับตัวสู งขึน้ ในอัตราที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้
อาทิ ค่าใช้จ่ายการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายจากศูนย์การค้า และบริหารค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกิจและองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้อตั ราค่าใช้จ่ายการบริหารต่อรายได้รวม (SG&A Expense to Total Revenue Ratio)
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้าได้
หมายเหตุ: แนวโน้มผลการดาเนินงานปี 2563 ตามที่เปิ ดเผยในคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

แผนธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 12
ต่ อ ปี เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ ได้ก าหนดแนวทางการขยายธุ ร กิ จ ในรู ป แบบการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุ งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพื่อเพิ่ม
มูลค่า รวมถึงการปรับขึน้ ค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้
ยังมีการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย และอาคารสานักงาน รวมถึงศึกษาโอกาสเข้าซือ้ กิจการในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโต
สูง และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสู่พืน้ ที่รอบนอกกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจค้า
ปลีกในรู ปแบบใหม่รวมทั้งนวัตกรรมด้านการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า เพื่ อยกระดับให้ศูนย์การค้ามี ความทันสมัย
พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรู ปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทัง้ ลูกค้าชาว
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการ
เติบโตอาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทาง
ในการสร้างรายได้ใหม่และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การขยายธุรกิจในประเทศ
บริษั ทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนใหม่ 3 แห่งในพื ้นที่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ได้แก่ อยุธยา ศรีราชา และจันทบุ รี
เพื่ อตอบรับการเติบ โตทั้งในด้านการลงทุนใน Infrastructure การค้าของประเทศการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ด้วยรูปแบบโครงการมิกซ์ยูสรูปแบบใหม่ นาโดยการสร้างศูนย์การค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนัน้ ๆ ประกอบไปด้วย
• โครงการมิ กซ์ยูสเซ็น ทรั ล อยุธยา ประกอบด้วยศูนย์การค้าศูน ย์ประชุม โรงแรม และที่พักอาศัย ภายใต้
แนวคิด ความเรืองรองแห่งพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะเปิ ดให้บริการในปี 2564
• โครงการมิก ซ์ยูสเซ็น ทรัล ศรีราชา ประกอบด้วยศูน ย์การค้าศูนย์ป ระชุม โรงแรม อาคารสานักงาน ที่พัก
อาศั ย และศู น ย์ก ารศึ ก ษา ภายใต้แ นวคิ ด Living Green in Smart City of EEC Center คาดว่ า จะเปิ ด
ให้บริการในปี 2564
• โครงการมิ ก ซ์ยู ส เซ็ น ทรัล จัน ทบุ รี ประกอบด้ว ยศูน ย์การค้าและการพัฒ นารู ป แบบผสมอื่น ๆ ภายใต้
แนวคิด The Shining Gem of ECC plus 2 คาดว่าจะเปิ ดให้บริการในปี 2565
นอกจากนี ้ ยังจับ มือร่วมกับ บริษั ท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒ นาโครงการดุ สิต เซ็นทรัล พาร์ค เมื่ อวันที่ 1
เมษายน 2562เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต โครงการตัง้ อยู่บนทาเลที่มี
ศักยภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทัง้ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ในส่วนของโครงการมีองค์ประกอบดังนี ้
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค พืน้ ที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ
85 น าเสนอความโดดเด่น ในการสร้างประสบการณ์ ให้เข้ากับ คนแต่ละกลุ่มและคัดสรรแบรนด์ชั้น นาระดับ
ไอคอนของโลกและประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของคนเมือง โดยให้ความสาคัญกับ
สัดส่วนพืน้ ที่สีเขียวกว่า 1,000 ตร.ม.
• อาคารส านั ก งานเซ็ น ทรัล พาร์ค ออฟฟิ ศเซส พื ้นที่ เช่า ประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษั ท ฯ มีสัดส่ว น
ลงทุนในโครงการร้อยละ 100 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sharing Economy สร้างสรรค์พืน้ ที่ให้ผู้เช่าสามารถออกแบบ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
• โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ 40 โดยโรงแรม
ยังคงเอกลักษณ์ โดดเด่ น ของอาคารเดิ มด้ว ยยอดชฎาสี ท องซึ่ง ได้รับ แรงบัน ดาลใจจากพระปรางค์วัดอรุ ณ
ราชวรารามฯ โดยนากลับมาออกแบบใหม่บ นชั้น ดาดฟ้ าให้กลายเป็ นจุดชมวิวบนยอดสูงของอาคาร พร้อ ม
พืน้ ที่สาหรับจัดแสดงแกลเลอรีแบบดิจิทลั รวมถึงร้านอาหารและรูฟท็อปบาร์
• โครงการที่พักอาศัย รวมทัง้ สิน้ 389 ยูนิต ภายใต้ชื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” จานวน 159 ยูนิต และ “ดุสิต พาร์ค
ไซด์” จานวน 230 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ 40 นาเสนอจุดเด่นในแง่ของทาเลที่ตงั้ ที่
มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค จะเริ่มทาการก่อสร้างภายหลังจากทาการรือ้ ถอนโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ (เดิม) เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทยอยเปิ ดให้บริการภายในปี 2567เริ่ม จากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ (โฉม
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ใหม่) ตามด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค และอาคารสานักงาน เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิ ศเซส ในส่วนของโครงการที่พัก
อาศัยจะเปิ ดจองภายในปี 2562 โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนให้ลกู ค้าภายในปี 2568
นอกจากนี ้ บริษั ทฯ มีแผนการปรับปรุ งศู นย์การค้าระหว่างปี 2563-2565 ทั้งหมด 14 แห่ ง ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งใหญ่ 2
แห่ง ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เป็ น The Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok เชื่อมโยง
ทุกทิศของขอบเมืองชั้นใน และจะผลักดันให้ย่านพระราม 2 กลายเป็ น New Urbanized District แห่งใหม่ของกรุ งเทพฯ
และจัดสรรพื ้น ที่ป ระมาณ 37 ไร่ สาหรับการพัฒ นาพื ้นที่ สีเขียวขนาดใหญ่ “Central Plearn Park” และ 2) เซ็ นทรั ล
รามอินทรา ภายใต้แนวคิด Living Lab of Ramindra เพื่อรองรับกลุ่มประชากรที่ เติบโตขึน้ จากที่พักอาศัยที่จะพัฒ นา
ตามการเติบโตของ Infrastructure ในย่านรามอินทรา อาทิ Monorail สายสีชมพู รวมถึงมีแผนการปรับปรุงทั่วไปอีก 12
แห่งได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล ขอนแก่น เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล มารีนา เซ็นทรัล สมุย และเซ็นทรัล หาดใหญ่
โครงการของ GLAND บริษัทฯ ยังคงศึกษาแผนการพัฒ นาโครงการบนที่ดินเปล่าที่อยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็ นทาเลที่มี
ศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสินทรัพย์ที่ดาเนินการแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของ GLAND
ต่อไปในอนาคต
การขยายธุรกิจต่างประเทศ
บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น และจะเป็ น
แรงขับ เคลื่อ นสาคัญ ในการเติ บ โตของธุรกิจ ระยะยาวอี กแห่ งหนึ่ ง และยัง คงศึ กษาหาโอกาสเข้าลงทุ น ในตลาดที่ มี
ศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในบริเวณใกล้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะพืน้ ที่แบบผสม โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินที่
เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าในปั จจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ โครงการที่พักอาศัย อาคารสานักงาน และ
โรงแรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สงู สุดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ
โครงการที่พกั อาศัย ปั จจุบันบริษัทฯ ได้เปิ ดตัวโครงการที่พกั อาศัยรู ปแบบคอนโดมิเนียมจานวน 9 โครงการในกรุ งเทพฯ
และต่างจังหวัด ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยโอนแล้ว 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 โครงการ รวมถึง
มีโครงการที่ พักอาศัยรู ป แบบบ้า นเดี่ยว จ านวน 1 โครงการในกรุ ง เทพฯ นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยังคงศึ กษาบริ เวณที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการประกาศโครงการใหม่ในอนาคตต่อไป โดยมีแผน
ที่จะเปิ ดโครงการที่พักอาศัยอีก 2 โครงการภายในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีแผนที่จะเปิ ดตัวโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี
อีกเช่นกัน
การให้เช่าทรัพย์สินแก่ CPNREIT
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT มีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 4 แห่ง ได้แก่ 1) เซ็นทรัล มารีนา มีสญ
ั ญาให้เช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี สิน้ สุดปี 2578
2) เซ็ น ทรัล ลาปาง มี สัญ ญาให้ เช่ า เป็ น ระยะเวลา 22 ปี สิ ้น สุดปี 2584 3) เซ็ น ทรัล สุราษฎร์ธ านี มี สัญ ญาให้ เช่ า เป็ น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ระยะเวลา 30 ปี และ 4) เซ็นทรัล อุบล มีสญ
ั ญาให้เช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยคาดว่าทัง้ 4 รายการ ดังกล่าว รวมถึงการลง
นามสัญญาขยายระยะเวลาสิทธิ การเช่า โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 ไปอี ก 30 ปี สิ ้นสุดปี 2598 จะดาเนิน การภายในปี
2563 โดยมีมลู ค่ารวมรายการทัง้ หมดไม่เกิน 48,560 ล้านบาท
ตารางที่ 4 ความคืบหน้าของโครงการในอนาคต

* โครงการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) บนที่ดิน 23 ไร่ ตรงมุมถนนสีลม - พระราม 4 ซึ่งประกอบด้วย
1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค : พืน้ ที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ ยละ 85
2) อาคารสานักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิ ศเซส : พืน้ ที่เช่าประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ ยละ 100
3) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ : โรงแรมขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ ยละ 40
4) โครงการที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” และ “ดุสิต พาร์คไซด์” จานวนทัง้ สิน้ 389 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ ยละ 40
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 79 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2543
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 3,312,800 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0738)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.4967)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2556 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
•
ปี 2543 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการกากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2540 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 78 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
•
- ไม่มี –

เอกสารแนบ 1 - 1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

2. นายการุ ณ กิตติสถาพร อายุ 72 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง (ไม่ม)ี
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
•
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2562 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2558 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2554 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2560 - 2562 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
•
ปี 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
•
ปี 2560 - 2562 กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
•
ปี 2556 - 2560 กรรมการกากับดูแลกิจการ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
•
ปี 2553 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
•
ปี 2553 - 2560 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2557 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ปี 2551 - 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
•
ปี 2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เอกสารแนบ 1 - 2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•

เอกสารแนบ 1

ปี 2550 - 2557 กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2549 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
ปี 2544 - 2550 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ปี 2543 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
ปี 2539 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปั จจุบนั คือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2562 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
•
ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
•
ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
- หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 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) รุ่นที่ 27/2009
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
•
ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
•
ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8

เอกสารแนบ 1 - 3

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 69 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง (ไม่ม)ี
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
•
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2545 - ปั จ จุ บัน กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล บริ ษั ท เซ็ น ทรัลพัฒ นา จ ากั ด
(มหาชน)
•
ปี 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
•
ปี 2561 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด
•
ปี 2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด
•
ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - 2548 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
•
ปี 2541 - 2543 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
•
ปี 2540 - 2543 กรรมการผูอ้ านวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จากัด
•
ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นกั บัญชีอาเซียน
•
ปี 2534 - 2546 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
•
ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - 4

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•

•
•

เอกสารแนบ 1

ปี 2559 - ปั จจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด
(มหาชน)
ปี 2555 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2551 - ปั จจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
•
ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 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) รุ่นที่ 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) รุ่นที่ 38/2003
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
•
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - 5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

4. นางโชติกา สวนานนท์ อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาเเละกาหนดค่าตอบเเทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง (ไม่มี)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี –
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2558 - ปั จจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
จากัด
•
ปี 2560 - 2561 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
•
ปี 2557 - 2561 กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแ ทน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•
ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
•
ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
•
ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อานวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
•
ปี 2539 - 2552 ประธานอนุกรรมการบริ หารเงิ นลงทุน อนุกรรมการบริห ารความเสี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2562 - ปั จ จุ บัน กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน บริ ษั ท เซ็ น
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - 6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
•
ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
•
ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
•
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20

เอกสารแนบ 1 - 7

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 21 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง (ไม่มี)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2559 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
•
ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - 2552 คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สานักบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
•
ปี 2548 - 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
•
ปี 2546 - 2552 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Take Over Panel) สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จากัด
•
ปี 2541 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จากัด
•
ปี 2538 - 2541 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
•
ปี 2537 - 2538 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2560 - ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ธนาคารเกียรติ น าคิ น
จากัด (มหาชน)
•
ปี 2559 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 2 แห่ง
เอกสารแนบ 1 - 8

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
•
ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
•
- ไม่มี –

เอกสารแนบ 1 - 9

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อายุ 77 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 22,645,900 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5046)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นน้องของนายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นพี่ของนายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
•
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
•
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2545 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - ปั จจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
•
ปี 2557 - 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลา
•
ปี 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
•
ปี 2549 - 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•
ปี 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
•
ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
•
ปี 2527 - 2531 นายกสมาคม สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2552 - ปั จจุบนั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2536 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 69 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

เอกสารแนบ 1 - 10

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1
•
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1

เอกสารแนบ 1 - 11

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 74 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 28,346,400 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.6316)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นน้องของนายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุ ล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2550 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2545 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2549 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 29 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
•
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - 12

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 26,764,600 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5964)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นน้องของนายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นพี่ของนายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2559 - ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2538 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2554 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
•
ปี 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2549 - 2551 สมาชิก วุฒิสภา • ปี 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
•
ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผูก้ ่อตัง้ สมาคมศูนย์การค้าไทย
•
ปี 2533 - 2545 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2561 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2558 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2553 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
•
ปี 2547 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 62 แห่ง
เอกสารแนบ 1 - 13

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13

เอกสารแนบ 1 - 14

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 64 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 27,265,800 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.6075)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0027)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นลูกพี่ลกู น้องของนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2557 - ปั จจุบนั กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2538 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
•
ปี 2545 - 2556 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21

เอกสารแนบ 1 - 15

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 42,145,895 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.9391)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นลูกพี่ลกู น้องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2557 - ปั จจุบนั กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2550 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2547 - ปั จจุบนั คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
•
ปี 2538 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย
•
ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
•
ปี 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2555 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2549 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
•
ปี 2537 - ปั จจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การกากับ
ดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 129 แห่ง

เอกสารแนบ 1 - 16

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
•
ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
•
ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
•
ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 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) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยา ฝ่ ายอานวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
•
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
•
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
•
หลักสูตรกระบวนการผูบ้ ริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

เอกสารแนบ 1 - 17

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

11. นายปรีชา เอกคุณากูล อายุ 61 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2557
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 12,529 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0002)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
•
ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2557 - ปั จจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่แ ละประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
•
ปี 2543 - 2546 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท บีทูเอส จากัด
•
ปี 2543 - 2546 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จากัด
•
ปี 2538 - 2543 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2561 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 36 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
•
ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
เอกสารแนบ 1 - 18

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•

เอกสารแนบ 1

หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 - 19

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 58 ปี
ตาแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 17,368,900 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.3870)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นน้องของนายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
และนายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2561 - ปั จจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
•
ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน)
•
ปี 2548 - 2554 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒ นา
จากัด (มหาชน)
•
ปี 2541 - 2547 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 40 แห่ง การผ่านการอบรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018 หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•
ห ลั ก สู ต ร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา
•
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
เอกสารแนบ 1 - 20

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

เอกสารแนบ 1 - 21

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ อายุ 58 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 25,689,600 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5724)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ นน้องของนายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ และ
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นอาของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2558 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - 2557 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2544 - 2545 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2543 - 2544 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการ/องค์กรในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 22 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
•
ห ลั ก สู ต ร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา
•
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24
เอกสารแนบ 1 - 22

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•

เอกสารแนบ 1

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.19) โดยสถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 - 23

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 72,317 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0016)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0005)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2561 - ปั จ จุ บัน รักษาการประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากั ด
(มหาชน)
•
ปี 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
•
ปี 2558 - ปั จจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน)
•
ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 14 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019
•
ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002 หลักสูตรอบรมอื่น
•
หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
•
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562
•
หลักสูตร TFRS Update and Application Briefing โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 7 ชั่วโมง
เอกสารแนบ 1 - 24

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•

•

เอกสารแนบ 1

หลักสูตร การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน
6 ชั่วโมง
หลักสูตร TFRS ปี 63 โดยบริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท์ จากัด จานวน 7 ชั่วโมง

เอกสารแนบ 1 - 25

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

15. นายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 17,574,866 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.3916)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
เป็ น หลานของนายสุท ธิ ชัย จิ ราธิ วัฒ น์ นายสุท ธิ เ กี ย รติ จิ ราธิ วัฒ น์ นายสุท ธิ ศัก ดิ์ จิ ราธิ วัฒ น์ นายสุท ธิ ธ รรม จิ
ราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
•
เป็ นลูกพี่ลกู น้องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2561 - ปั จจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุ ร กิจ และโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากั ด
(มหาชน)
•
ปี 2561 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
•
ปี 2560 - 2561 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2556 - 2559 ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
จานวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
•
Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารแนบ 1 - 26

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

16. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง (ไม่มี)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2562 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
•
ปี 2548 - 2555 ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
•
ปี 2538 - 2548 ผูอ้ านวยการ ฝ่ าย Property Acquisition บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (เทสโก้ โลตัส)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
- ไม่มี หลักสูตรอบรมอื่น
•
ห ลั ก สู ต ร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา
•
หลักสูตร Executive Development Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
•
หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program, Berkeley Executive Coaching Institute
•
หลักสูตร Executive Leadership Program - Wharton, NIDA
•
หลักสูตร Shopping Center Management, International Council of Shopping Centers
•
หลักสูตร Professional Development, Design & Construction, International Council of Shopping Centers

เอกสารแนบ 1 - 27

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตาแหน่งที่สาคัญอื่น ๆ
17. นางสุวดี สิงห์งาม อายุ 55 ปี
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี และบริหารสานักงาน
วันที่ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุน้ ในบริษัท
•
ของตนเอง 24,182 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0005)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0011)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2552 - ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและบริหารสานักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การผ่านการอบรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
- ไม่มี หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
•
หลักสูตร ผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบตั ิ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจาประเทศไทย
•
หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
หลักสูตร Employee’s Choice Ambassadors โดยสมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น หลักสูต รอบรมพัฒ นาความรู ้
ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562
•
หลักสูตร Update กฎหมายภาษี อ ากรใหม่ ปี 2562 โดยบริ ษั ท เซ็ น ทรัล พี เ พิ ล ดี เ วลลอปเม้น ท์เ ซ็น เตอร์ จ ากั ด
จานวน 7 ชั่วโมง
•
หลักสูตร Using Excel for Financial Modeling รุ่นที่ 2 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จากัด
จานวน 14 ชั่วโมง
เอกสารแนบ 1 - 28

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท
18. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม อายุ 42 ปี
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ สานักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
•
ของตนเอง 2,293 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0001)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2559 - ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2546 - 2559 ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
ปี 2562 - Company Secretary Forum 1/2019: “Role of the Company Secretary in Board Engagement” รุ่น
ที่ 1/2019
•
ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้กับองค์กร (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) รุ่นที่ 5/2013
•
ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
เอกสารแนบ 1 - 29

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•
•

•
•

เอกสารแนบ 1

ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006 หลักสูตรอบรม/
สัมมนาอื่น
หลักสูตรพืน้ ฐานสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลั ก สู ต ร Corporate Secretary Development Program รุ่ น ที่ 9 โดยคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละกา รบั ญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านเลขานุการบริษัทในปี 2562
•
การสัม มนาวิ ช าการระดับ ชาติ เรื่ อ ง “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ปั จ จัยขับ เคลื่ อ นความสามารถในการแข่ ง ขัน ของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชีแ้ นะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)”
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกั บ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 - 30

หมายเหตุ บริษัทอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
่
รายชือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ั จิราธิวฒ
นายสุทธิชย
ั น์
นายการุณ กิตติสถาพร
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นางโชติกา สวนานนท์
นายวีรวัฒน์ ชุตเิ ชษฐพงศ์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
ั ดิ์ จิราธิวฒ
นายสุทธิศก
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายปรีชา เอกคุณากูล
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิภค
ั จิราธิวฒ
ั น์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นายชนวัฒน์ เอือ
้ วัฒนะสกุล
นางนาถยา จิราธิวฒ
ั น์
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
1

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ลาดับ
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บจ. ซีพเี อ็น คอมเพล็กซ์
บจ. ซีพเี อ็น ระยอง
บจ. ซีพเี อ็น โคราช
บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด ้นซ์ ขอนแก่น
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บจ. เบย์วอเตอร์

บจ. ซีพเี อ็น แอนด์ เอชเคแอล

Porto Worldwide Limited

บริษัทร่วม

บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)

ิ ติก พร็อพเพอร์ต ี้ ดีเวลลอปเมนท์
บจ. ซินเนอร์จส

่
บจ. ฟี โนมินอน ครีเอชัน

่ กรรมการในบริษัทย่อย
รายชือ

บจ. วิมานสุรยิ า

Chipper Global Limited

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.

CPN Ventures Sdn. Bhd.

*

Global Commercial Property Limited

*

Global Retail Development & Investment Limited

บจ. รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิง้

บจ. จีแลนด์ รีท แมเนจเม ้นท์

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล

บจ. พระราม 9 สแควร์

บจ. สเตอร์ลงิ อีควิต ี้

บจ. จี แลนด์ พร็อพเพอร์ต ี้ แมเนจเม ้นท์

บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

บจ. เบ็ล แอสเซทส์

บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์

บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต ี้ แมนเนจเม ้นท์

บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม ้นท์

บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต ี้

บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม ้นท์

*
*

บจ. ซีพเี อ็น วิลเลจ

บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด ้นซ์ แมเนจเมนท์

*

บจ. ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล

*

*

บจ. ดาราฮาร์เบอร์

*

*
*
*
*
*

บจ. ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์

บจ. ซีพเี อ็น เอสเตท

บจ. ซี.เอส. ซิต ี้

์ นิง่ เซ็นเตอร์
บจ. ศีพเี อ็น เลิรน

1

*
*
*
*
*
*

1

*
*
*
*
*
*

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุร ี

บจ. ซีพเี อ็น ซิต ี้

*
*
*

บจ. ซีพเี อ็น โกบอล

*
*

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม ้นท์

บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด ้นซ์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

บจ. ซีพเี อ็น พัทยา

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

*

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

*
*
*
*
*
*

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

*

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต ี้

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. เซ็นทรัลฟู้ ดอเวนิว

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า
กิจการร่วมค ้า

*
*

*

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีล่าสุดมาจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) เท่านัน้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
นายสุทธิชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายการุณ กิตติสถาพร
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นางโชติกา สวนานนท์
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายปรีชา เอกคุณากูล

ตาแหน่งใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 3-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ อายุ 45 ปี
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน
การถือหุน้ ในบริษัท
•
ของตนเอง 364 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
•
คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
•
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
•
ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
•
ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งที่สาคัญ
•
ปี 2562 - ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2561 - ปั จจุบนั หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2558 - 2562 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2554 - 2558 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2551 - 2554 ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การผ่านการอบรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
- ไม่มี หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
•
หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
•
หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
•
หลักสู ตร ความท้า ทายของผู้ตรวจสอบภายในต่ อ การสร้า งมู ลค่ า เพิ่ ม ในภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 3-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

•

•

•
•
•
•
•
•
•

เอกสารแนบ 3

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน: บนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย ร่ว มกั บ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
หลักสูตร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PricewaterhouseCoopers
หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน ในปี 2562
•
หลักสูตร Crafting the Cybersecurity Excellences โดย ISACA
•
หลักสูตร IT Future for Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 3-2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่ม-ี

เอกสารแนบ 4-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล
รายงานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการ นโยบายความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็ นผู้
มี ความรู ้แ ละประสบการณ์เ พี ยงพอในการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ นเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล นายการุ ณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็ น กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล
ปี 2562 มีการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าลรวมทั้ง สิ ้น 11 ครัง้ โดยได้หารื อ ร่ว มกับ ฝ่ ายบริห าร สานัก
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากฝ่ ายบริหารอื่ น ๆ ตามวาระ ที่สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็นรวมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้ สิน้ 8 ครัง้ สรุปสาระสาคัญของ ผลการดาเนินงาน และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าลได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส งบการเงินประ จาปี นโยบายบัญชีที่ ส าคัญ
รายงานทางการเงินที่มีนัยสาคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ
ร่วมกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครัง้ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ รวมทัง้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุ งกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ
ที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการดาเนิ นธุรกิจ อย่า งยั่งยืน ในด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การ
บริหารจัดการ แยกขยะ การรีไซเคิลนา้ เป็ นต้น จึงมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้ รับรางวัล Sustainability Excellence Awards
2562 ระดับ Best จากงาน SET Awards 2562
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบ
บัญชี เ กี่ ยวกั บ การประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน สอบทานให้บ ริ ษั ท ฯ มี การบริ ห ารความเสี่ ยงและประเมิ น ความเสี่ ยงให้
ครอบคลุมในทุกมิ ติ โดยเน้นยา้ การใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์เหตุ การณ์ที่อาจกระทบกั บการดาเนินธุ รกิจ ของบริษัทฯ ใน
อนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความสาคัญต่อกระบวนการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน
การต่อต้านการทุจ ริ ตและคอร์รัป ชัน ในปี 2562 มีการพิจารณารับ ทราบการปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรื่องร้อ งเรียนของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้การปฏิ บัติง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ การพิ จ ารณาแนวทางการดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบการดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ ยวกับ
การงดรับของขวัญและการให้ของขวัญ ตลอดจนการประเมินความเข้าใจเรื่องบรรษัทภิบาลของพนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
เป็ นไป ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ที่จัดทาโดย
ใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง โดยการตรวจสอบเป็ น แบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพื่อให้ครอบคลุม
ความเสี่ ยงและการควบคุ ม อย่ า งครบถ้ว น อี กทั้ง การตรวจสอบด้า น Technical IT Audit ที่ มุ่ง เน้น ความเสี่ ยงด้า นความ
ปลอดภัยของระบบ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุม ร่วมกับผู้บ ริหารสานักตรวจสอบภายในโดยไม่ มี ฝ่ าย
จัดการอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ ผลักดันให้สานักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทัง้ ในด้านบุคลากร และส่งเสริมให้พฒ
ั นาระบบการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ ทาเป็ นประจาทุกปี ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า สานักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลที่กาหนดไว้
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลได้ส อบทานการปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ าย
จัดการอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกากับดูแลในเรื่ องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแนวทางของ
หลัก การ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลมี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษ ัท ฯ มี ก ารปฏิ บัติตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความสาคัญเป็ นกรณี พิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ ายจัดการเข้ารายงานเป็ น
ประจาทุกไตรมาส และเน้นย้าให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด รวมทั้งให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน
รายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณา
นั้น เป็ นรายการที่เข้าข่ายเป็ นธุ รกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบัติงานสาหรับปี 2562 ผลการประเมินด้าน
การปฏิบตั ิงาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความเป็ นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารื อร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมจานวน 2 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ปัญหา การทางานร่ วมกับฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผล
การปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริ มาณงานเทียบกับค่าบริ การสอบบัญชี สาหรับปี 2563 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้แต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (ผูส้ อบบัญชี หลัก) เป็ นผูส้ อบบัญชี และแสดงความ
คิ ดเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยประจ าปี 2563 และอนุ มัติค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2563 วงเงิ น ไม่ เ กิ น
8,960,000 บาท และค่า สอบบัญชี สาหรับผูส
้ อบบัญชี รองของบริ ษทั ย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน
823,000 บาท
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจาปี 2562 โดยสรุ ปผลการประเมินภาพรวมใน
วัน ที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่ งแบบประเมิ น ฯ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ วนที่ 1 การท าหน้ า ที่ โ ดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส่ วนที่ 2 การปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สาหรับส่วนที่
2 แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การสอบทานให้บริ ษท
ั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริ ษทั
ฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล 3) การสอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษ ัทฯ
4) การพิ จ ารณาคัด เลื อ กเสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี 5) การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และ 6) การจัด ท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และส่ วนที่ 3 การปฏิบตั ิหน้าที่ในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษทั
เอกสารแนบ 5-4

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและมุ่งเน้นให้บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ 5-5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุน้
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และได้รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ทุกครัง้ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2562 สรุปได้ดงั นี ้
1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 โดยบริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง15 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่ งตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2562 กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
2) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 สาหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติโ ดยพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกั บ หน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปั จจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
3) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจาปี 2561 และกาหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจาปี 2562 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายและ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
4) พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีส่วนร่วมในการพิจ ารณาและ
นาเสนอข้อมูล
5) พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจาปี
2562 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และความรู ค้ วาม
ชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่ ง ตั้ง
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถอันหลากหลาย และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ รวมทั้ง ได้มี การพิ จ ารณาความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้ นของบริ ษั ทฯ เกี่ ยวกั บ มุม มองที่มีต่อ
องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 5-6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

6) พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจาปี 2561 และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็ น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจาปี 2561 อย่างเหมาะสม
7) พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติห น้าที่ข องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนตามหลักการกากั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี
8) กิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และ
การบริหารองค์กร อาทิ แผนงานและผลการดาเนินงานในปี 2562 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และแผนการ
พัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
9) พิจารณารับทราบการปรับ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่ อ งตัวในการ
บริหารงานของบริษัทฯ
10) พิ จ ารณารั บ ทราบเกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและความยั่ ง ยื น ที่ เ กี่ ย วกั บ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
กาหนดโดยสถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones
Sustainability Indices
11) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยในปี
2562 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปั จจุบนั มีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว
12) พิ จ ารณาโครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งนายจ้ า งและลู กจ้ า ง (Employee Joint Investment Program “EJIP”) ของ
บริษัทฯ
13) พิจารณากฎบัตรประธานกรรมการอิสระ และเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5-7

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการ นโยบายความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุน้
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย ให้กับผู้
มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ โดยกาหนดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ระดับองค์กร ระดับหน่วย
ธุรกิจ และระดับปฏิบตั ิการ พร้อมทัง้ ผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้เป็ นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งความเสี่ยงสาคัญ
(Key Risks) ขององค์กรจะถูกกาหนดกลยุทธ์การจัดการที่ เหมาะสม เพื่อกากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมไตรมาสละครัง้ รวม 4 ครัง้ มีผลดาเนินงาน
ที่สาคัญ ดังนี ้
1) กากับให้มีการทบทวนความเสี่ยงสาคัญระดับองค์กรประจาปี โดยพิจารณาจากปั จจัยภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อ ม และด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการแข่ งขัน ที่ รุน แรงและการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ
ผู้บ ริ โ ภค ประกอบกั บ ปั จ จัยภายในต่ า ง ๆ ขององค์กร เพื่ อ กาหนดความเสี่ ยงขององค์ก ร (Risk Universe) ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งทั้ ง 5 ด้า น ได้แ ก่ ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial
Risk) และความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย จากภั ย อั น ตราย ( Hazard Risk) และได้ ส ารวจความเห็ น ของ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินและกาหนดความเสี่ยงส าคัญ
ระดับองค์กรประจาปี 2562 ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อปั จจัยความเสี่ยง (หน้า
80)
2) กากั บ ให้มี การทบทวนและติ ดตามความเสี่ ยงเกิ ดใหม่ (Emerging Risk) ที่ อ าจมี ผลกระทบอย่ า งมี นัยสาคัญต่อ
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้ติดตามและให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการ
ความเสี่ยงเกิดใหม่ของปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย
• ความเสี่ยงด้านการบริหารงานในการทาธุรกิจใหม่ หรือทาธุรกิจในสภาพแวดล้อมและการแข่งขันที่แตกต่า งจาก
เดิม เพื่อสร้างการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัทฯ จึงมองหาโอกาสทางธุ รกิจใหม่ ๆ นอกจากการสร้า งและ
ปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดิม โดยมีการควบรวมและซือ้ กิจการเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจ บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างการบริหารงาน การสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ และการปรับเปลี่ยน
ด้านนโยบายและ กระบวนการทางาน เป็ นต้น

เอกสารแนบ 5-8

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

• ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการทาธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากรได้ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
Functional Course ของฝ่ ายงานต่ า ง ๆ ให้รองรับ และจั ด Sharing เกี่ ยวกั บ ด้า น Digital เพื่ อ ให้ความรู ้แ ก่
พนักงาน 2) ด้านการปรับรู ปแบบและวิธีการทางาน ได้นาหลักการ Agile และ OKRs มาพัฒนาใช้ในหลาย ๆ
ส่ ว นของการท างาน 3) ด้า นการปรับ เปลี่ ยนสู่ Digital HR ได้น าเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ด้า น Digital มา
ประยุกต์ใช้ กับงานด้าน HR ทัง้ การรับสมัครงาน การพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติงานสวัสดิการ เป็ นต้น
• ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้กาหนดความเสี่ยงเกิดใหม่เพิ่มขึน้ หนึ่งความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงจากกฎหมาย
คุม้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากการที่ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งจะมีผล บังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทางานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ การได้มา การจัดเก็บ การนาไปใช้การโอนย้าย และการทาลาย
ข้อมูล เป็ นต้น เพื่อกาหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ ทัง้ การปรับวิธีปฏิบตั ิงาน การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวก่อน
วันมีผลบังคับใช้
3) พิจารณาเห็นชอบการจัดทาทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) กาหนดตัวชีว้ ดั ความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk
Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4) ติดตามสถานะของความเสี่ ยงสาคัญและพิ จารณาแผนจัดการความเสี่ ยงที่ กาหนด (Risk Response Plan) ของ
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
5) ติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับสาขา โดยมีการทบทวนความเสี่ยงของสาขา ระบุความเสี่ยงสาคัญระดับ สาขา
และจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงในทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
6) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริ หารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ การดาเนินธุ รกิ จและการปฏิบัติง านใน
ปั จจุบนั เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี ที่ผ่านมา การบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงด้านต่า ง ๆ อย่างครอบคลุม มีการติดตามความเสี่ยงที่สาคัญ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งช่วยส่งเสริ มให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจที่กาหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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