


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 30 -33 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : +66(0) 2667 5555 
โทรสาร : +66(0) 2264 5593

เว็บไซต์ของบริษัท : 
www.cpn.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 
0107537002443

ปีที่ก่อตั้ง : 
ปี พ.ศ. 2523

ประเภทธุรกิจ :
พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า รวมทั้งการลงทุนในกองทุน 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

ข้อมูลหลักทรัพย์ :
หุ้นสามัญของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและทำาการซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN” 

ทุนจดทะเบียน : 
2,178,816,000 บาท 

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว : 
2,178,816,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สอบถ�มข้อมูล : 
เลข�นุก�รบริษัท 
โทรศัพท์  : +66(0) 2667 5555 ต่อ 1678 และ 1687 
โทรสาร  : +66(0) 2264 5593 
อีเมลล์  : co.secretary@cpn.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์  : +66(0) 2667 5555 ต่อ 1614 และ 1688 
โทรสาร  : +66(0) 2264 5593 
อีเมลล์  : ir@cpn.co.th
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารและผู้มีอำานาจ
ควบคุมบริษัท
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การบริหารจัดการ
ความยั่งยืน
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จุดเด่นด้านการดำาเนินงาน
และการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัทย่อย

โครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหารงาน
ของ CPN

ปัจจัยความเสี่ยง

สรุปข้อมูลทั่วไป
ของนิติบุคคลที่บริษัท
ถือหุ้น 10% ขึ้นไป

สารจาก
คณะกรรมการบริษัท

โครงการในอนาคต

โครงสร้างเงินทุน

รายชื่อกรรมการ
ในบริษัทย่อย

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผังองค์กร

รายชื่อโครงการศูนย์การค้า
ภายใต้การบริหารของ CPN

รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

โครงสร้างการจัดการ

บุคคลอ้างอิงอื่น

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ค่านิยมองค์กร

การสรรหากรรมการ
และผู้บริหาร

ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



30 32 36 38 42 49
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหารของบริษัท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในปี 2555

เหตุการณ์สำาคัญ
ในรอบปี 2555

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
และอุตสาหกรรมค้าปลีก
ปี 2555

ผลการดำาเนินงาน
ประจำาปี 2555

เซ็นทรัลพัฒนาในวันนี้

150 161 162 163 242
รายการระหว่างกัน รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

82 83 85 99 102 106
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
และบริษัทย่อย

การกำากับดูแลกิจการ การพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร
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ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร



เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า
ที่ทุกคนชื่นชม

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า
ที่ไม่หยุดนิ่ง

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า
ระดับภูมิภาค

เป็นผู้สร้างประสบการณ์
ความสุขที่เหนือกว่า

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค
ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน

และไม่หยุดนิ่ง ในการสร้าง
ประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก



จากผู้บุกเบิกที่สั่งสมความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ สู่การ 
เป็นผู้นำาในธุรกิจศูนย์การค้าชั้นนำาของประเทศไทย เรายังคงมุ่งมั่น  
และก้าวเดินต่อไปเพื่อความสำาเร็จในเวทีระดับสากล ความสำาเร็จที่ 
นำามาซึ่งความสุขและรอยยิ้ม





จากผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ 
อันยาวนานจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย วันนี้เราพร้อมที่จะก้าว 
ออกไปสู่สากล





เรานำานวัตกรรม และรังสรรค์ความแปลกใหม่มาพัฒนาศูนย์การค้า  
เราไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และคู่ค้า  
เพื่อให้เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ในใจ และได้รับการชื่นชมสูงสุด





จากความสำาเรจ็ และผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากสถาบนัชัน้นำาระดับโลก 
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อนำาความสุข ความทันสมัย ความ 
หลากหลาย ทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ใหมเ่หนอืความคาดหมายสำาหรบั 
ทุกคน





ความสำาเร็จของเราเกิดจากความทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ ของทีมงานที่มี 
คุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เช่าพื้นที่ ให้เกิด 
ความไว้วางใจอย่างสูงสุด 
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จุดเด่นด้านการดำาเนินงาน
และการเงินของกลุ่มและบริษัทย่อย

5%

4%

4%

5%

82%
ศูนย์การค้า อาคารสำานักงาน

โรงแรม

ศูนย์อาหาร

รายได้อื่นๆ

หมายเหตุ : ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิเกิดขึ้นเป็นประจำา 
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ศูนย์การค้า อาคารสำานักงาน พิ้นที่เช่าสำานักงาน (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

พิ้นที่เช่าสำานักงาน (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

พิ้นที่เช่าศูนย์การค้า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

พิ้นที่เช่าศูนย์การค้า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)
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(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

รายได้รวม
(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)

กำาไรสุทธิหลังปรับปรุง
(ล้านบาท)

กำาไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น
(บาท)

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
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จุดเด่นด้านการดำาเนินงาน
และการเงินของกลุ่มและบริษัทย่อย

หมายเหตุ
1) ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ, เงินปันผลรับ, ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม, และรายได้ที่มิเกิดขึ้นเป็นประจำา
2) ไม่รวม รายการที่มิเกิดขึ้นเป็นประจำา
3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
5) กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ณ 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 2554 2555

ผลการดำาเนินงานภายใต้การบริหารงานของ CPN

พื้นที่ให้เช่ารวม (ตารางเมตร)  911,764  1,137,549  1,134,976  1,267,306  1,300,998 

> ศูนย์การค้า  761,111  967,430  964,612  1,085,102  1,125,492 

> อาคารสำานักงาน  144,280  163,746  163,991  175,831  169,133 

> โรงแรม(ห้อง)  -    255  557  561  561 

> อาคารสำาหรับพักอาศัย  6,373  6,373  6,373  6,373  6,373 

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

> ศูนย์การค้า 97% 96% 95% 96% 97%

> อาคารสำานักงาน 94% 86% 81% 87% 96%

> โรงแรม  -   68% 50% 45% 76%

> อาคารสำาหรับพักอาศัย 69% 67% 67% 52% 59%

ข้อมูลสำาคัญจากงบกำาไรขาดทุน หน่ว ย : พันบาท

รายได้รวม 1) 9,270,743  11,754,650  11,387,613  12,765,702  17,687,323 

รายได้จากการเช่าและบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม 8,598,631  10,934,257  10,529,901  11,950,730  16,761,773 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม 4,889,596 6,696,678 6,924,476  7,783,446  9,433,399 

กำาไรขั้นต้น2) 4,381,147 5,057,972 4,463,137 4,982,256  8,253,924 

กำาไรสุทธิ 2,185,788 4,951,623 1,124,866 2,058,123  6,188,698 

กำาไรสุทธิหลังปรับปรุง 2) 2,157,858 2,292,460 1,551,950 1,871,108  4,412,862 
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ณ 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 2554 2555

ข้อมูลสำาคัญจากงบดุล หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์รวม  43,783,780  50,895,450  53,869,402  64,059,165  70,283,819 

หนี้สินรวม  28,610,457  31,887,348  34,951,652  43,610,988  44,383,845 

หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย 3)  12,768,404  14,128,862  17,452,337  24,300,067  21,357,620 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  15,173,322  19,008,102  18,917,749  20,448,177  25,899,974 

กำาไรสะสม  10,089,338  14,539,840  14,339,464  15,828,190  21,210,726 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  2,178,816  2,178,816  2,178,816  2,178,816  2,178,816 

จำานวนหุ้น (‘000 หุ้น)  2,178,816  2,178,816  2,178,816  2,178,816  2,178,816 

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มี  0.84  0.74  0.92  1.19  0.82 

ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3) (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น 2) (%)  47.26  43.03  39.19  39.03  46.67 

อัตรากำาไรสุทธิ 2) (%)  22.02  18.74  13.03  14.06  24.05 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)  5.40  10.46  2.15  3.49  9.21 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 4) (%)  15.89  29.85  6.06  10.71  27.31 

กำาไรต่อหุ้น 5) (บาท)  1.00  2.27  0.52  0.94  2.84 

กำาไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น 2)  5) (บาท)  0.99  1.05  0.71  0.86  2.03 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  6.65  8.57  8.48  9.16  11.64 

เงินปันผลต่อหุ้น (จ่ายปีถัดไป) (บาท)  0.33  0.58  0.25  0.37  0.95 



สารจาก 
คณะกรรมการ
บริษัท



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

ในปี 2555 ที่ผ่านมา การดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก การเปิด 
ดำาเนนิการสาขาตา่งๆ เปน็ไปตามแผนงาน 
ท่ีวางไว้ ไม่มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงาน และผลประกอบการ 
อยา่งมนียัสำาคญั ดังเชน่ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา 
ที่ ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุง 
โครงการเซน็ทรลัเวลิด ์และเซน็ทรลัพลาซา  
ลาดพร้าว และแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดย 
รวมจะมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงตาม 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ CPN ก ็
ยังมีผลประกอบการที่โดดเด่น สามารถ 
ขยายสาขาได้ตามแผนกลยุทธ์ และราคา 
หุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้น 117% จากสิ้นปี 2554

พัฒนาศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา CPN ได้เปิดให้บริการ 
ศนูยก์ารคา้ใหม ่2 โครงการ อันประกอบด้วย 
“ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์าน”ี  
ในเดอืนตลุาคม และ “ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั
พลาซา ลำาปาง” ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง 
ทัง้ 2 โครงการไดร้บัการตอบรบัจากรา้นคา้ 
และลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยอัตราการเช่า 
พื้นที่เกินกว่า 95% ณ วันเปิดให้บริการ  
นอกจากนี ้CPN ไดเ้ปดิใหบ้รกิารสว่นขยาย 
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  
โดยมีพื้นท่ีค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่า 25,000  
ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุง ปรับโฉม 
และปรับเปลี่ยนร้านค้าในส่วนของศูนย์ 
การค้าเดิม ทำาให้ศูนย์การค้าดังกล่าวเป็น 
ศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานด้วย 
พืน้ทีโ่ครงการรวมกวา่ 250,000 ตารางเมตร 

ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการและร้านค้าชั้นนำาที่เข้ามา 
เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลาก 
หลายใหแ้กศ่นูยก์ารคา้แหง่นีเ้ชน่กนั นบัเปน็ 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ CPN ในปีที่ 
ผ่านมา

สำาหรับโครงการปัจจุบันอื่นๆ ของ CPN  
ยังคงมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์การค้าภายใต้การ 
บรหิารของ CPN มคีวามครบถว้น ทนัสมยั  
และสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าได้อย่างแท้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับทรัพย์สินได้ในระยะยาว

เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงภายใน 
ประเทศ CPN ได้กำาหนดแผนงานการ 
เปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี 
ขา้งหนา้ ซึง่ภายใตแ้ผนธรุกจิระยะ 5 ป ี(ปี 
2554-2558) CPN มเีปา้หมายทีจ่ะมรีายได ้
เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) 15% ต่อป ี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว CPN ได้ 
วางแผนพฒันาโครงการใหมท่ัง้ในกรงุเทพฯ  
และต่างจังหวัด โดยจะมีโครงการใหม่เปิด 
ใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่งปลีะ 3-4 โครงการ 
สำาหรับโครงการระหว่างการพัฒนาใน 
ประเทศที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไป
แล้ว ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
อุบลราชธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่ ทั้ง 3 โครงการนี้ มีกำาหนดเปิด 
ให้บริการในปี 2556 สำาหรับแผนงานใน 
การขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค 
เอเซยีนัน้ เนือ่งจากเปน็ตลาดใหม ่บรษิทัฯ  
จึงต้องใช้เวลาในการดำาเนินการและความ 
ระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนมากกว่า 
การขยายธุรกิจในประเทศ นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังคงเน้นการเติบโตของรายได้ใน 
ศูนย์การค้าปัจจุบันควบคู่ไปกันกับการ 
ขยายศูนย์การค้าใหม่

CPN ยังครองความเป็นผู้นำาในตลาดใน 
กลุ่มผู้พัฒนาศูนย์การค้า ด้วยพื้นที่ค้าปลีก 
รวมกว่า 1 ล้านตารางเมตรในปัจจุบัน

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

สำาหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีรายได้รวม 19,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
50% จากปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 6,189  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201% จากปีก่อน ผล 
ประกอบการท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจนนี้ ส่วน 
หนึ่งเป็นผลมาจากรายการพิเศษที่มิได้เกิด 
ขึ้นเป็นประจำา อันได้แก่ กำาไรจากการนำา 
อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล  
โกรท (CPNCG) หากไม่นับรวมรายการ 
ดังกล่าวนี้ รายได้รวมและกำาไรสุทธิของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 ก็ 
สามารถเติบโตอย่างโดดเด่นถึง 31% และ  
130% ตามลำาดับ โดยเป็นผลจากการเปิด 
ใหบ้รกิารโครงการใหมแ่ละการเพิม่ขึน้อยา่ง 
ต่อเนื่องของอัตราค่าเช่าพื้นท่ีในโครงการ 
ปัจจุบัน ประกอบกับการควบคุมต้นทุน  
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาเงิน ทุนผ่ านการนำ าอาคาร 
สำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล 
เ วิ ลด์  เ ข้ ากองทุนรวมสิทธิ กา ร เช่ า 
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
โกรท (CPNCG) ได้รับการตอบรับจาก 
นักลงทุนเป็นอย่างดี มีผู้สนใจจองซ้ือ 
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กองทนุเมือ่เสนอขายครัง้แรกเกนิกวา่ 6 เทา่ 
สำาหรับนักลงทุนรายย่อย และ 3.5 เท่า 
สำาหรับนักลงทุนสถาบัน และมีผู้ถือหุ้น 
กวา่ 17,000 ราย มากทีส่ดุในกลุม่ กองทนุรวม 
อสังหาริมทรัพย์ ราคาเม่ือเปิดซื้อขายใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวนัแรกคอื  
13 บาท/หนว่ย เพิม่ขึน้ 26% จากราคาเสนอ 
ขาย 10.30 บาท/หน่วย 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัคงดำารงนโยบายโครงสรา้ง 
เงินทุนที่ระมัดระวัง โดยสัดส่วนหนี้สินที่มี 
ภาระดอกเบ้ียสทุธิตอ่ทนุ ณ สิน้ป ี2555 อยูท่ี ่
0.82 เทา่ ทัง้นีเ้พือ่ความมัน่ใจตอ่ฐานะทาง 
การเงินของ CPN และส่งเสริมให้ CPN  
สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เมื่อพิจารณาผลประกอบการและฐานะ 
การเงินโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 
ประกอบกับศักยภาพในการจัดหาเงินทุน 
ของบริษัทฯ และแผนการลงทุนในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 
2556 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา  
0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่าย 
เงนิปนัผล 33.4% ของกำาไรสทุธใินป ี2555

การบริหารงานอย่างมืออาชีพ

ปี 2555 CPN อยู่ระหว่างดำาเนินการปรับ 
โครงสร้างและกระบวนการทำางานภายใน 

องค์กรให้รองรับและสนับสนุนการขยาย 
ธุรกิจในอนาคต ภายใต้ภารกิจท่ีเรียกว่า 
“Transformation Mission (T-Mission)”  
ภารกิจที่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย คือ การ 
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร 
บคุคล หรอื Human Resources Information 
System (HRIS) สว่นการปรบักระบวนการ 
ทำางานซึง่ดำาเนนิการควบคูไ่ปกบัการพฒันา 
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  
หรือ Enterprise Resource Planning 
(ERP) นัน้ ไดเ้ริม่ตน้แลว้และยงัอยูร่ะหวา่ง 
ดำาเนินการ โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จและ 
ทดสอบการใชง้านจรงิ (soft launch) ภาย 
ในไตรมาส 2 ปี 2556 นี้

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศ วันนี้การบริหารงานและ 
ผลงานของ CPN ได้รับการยอมรับทั้งใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ หลากหลาย 
รางวัลที่ CPN ได้รับในปี 2555 ทั้งในด้าน 
การออกแบบพัฒนาโครงการ การสร้าง     
แบรนด์และการตลาด การบริหารและการ 
เงิน รวมถึงรางวัลด้านบรรษัทภิบาล และ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึง 
ศักยภาพความเป็นผู้นำาด้านการพัฒนา 
ศูนย์การค้าของ CPN และการไม่หยุด 
พฒันาตนเอง อนัจะนำาพา CPN ใหเ้ตบิโต 
อย่างยั่งยืนพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนา 
ศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค  สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 

ประธานกรรมการบริษัท

กอบชัย จิราธิวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสำาเร็จในปีท่ีผ่านมา จะไม่สามารถ 
เกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจของ 
พนกังานและผูบ้รหิาร CPN คณะกรรมการ 
บริษัทจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพนักงาน 
และผูบ้รหิารทกุทา่นทีไ่ดทุ้ม่เทปฏบิตัหินา้ที ่
อย่างเต็มความสามารถ นับเป็นรากฐาน 
แห่งความสำาเร็จ และเป็นส่วนสำาคัญที่ผลัก 
ดันให้ CPN เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง 

และที่สำาคัญ คณะกรรมการบริษัทขอ 
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้เช่าพื้นที่ พันธมิตร 
ทางการคา้ สถาบนัการเงนิ องคก์ารภาครฐั 
และเอกชน สือ่มวลชน และลกูคา้ของ CPN 
ทกุทา่น ทีไ่วว้างใจและใหก้ารสนบัสนนุการ 
ดำาเนินธุรกิจของ CPN ด้วยดีมาโดยตลอด 
คณะกรรมการบริษัทขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น 
ว่า CPN จะมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยหลัก 
คุณธรรมและบรรษัทภิบาลเพื่อประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะมุ่ง 
พัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นเป็น “ผู้พัฒนา 
ศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ท่ีได้รับการ 
ช่ืนชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งใน 
การสรา้งประสบการณแ์หง่ความสขุในระดบั 
โลก” ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
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ด้วยความอาลัย...คุณวันชัย จิราธิวัฒน์

พวกเราชาว CPN ขอไว้อาลัยกับการจากไปของคุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์ คุณวันชัยเป็นผู้ร่วมบุกเบิกสร้างห้างเซ็นทรัลอันเป็นต้นแบบแห่งแรกของห้าง
สรรพสินค้าในประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลให้เป็นผู้นำาในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานกว่า 60 ปี 

ด้วยความสำาเร็จตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เนื่องจากกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจที่
หลากหลายทัง้ธรุกจิหา้งสรรพสนิคา้ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิรา้นอาหาร และธรุกจิคา้ปลกีสนิคา้
หลากหลายประเภท และธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง 
และมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ CPN จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของ CPN 
มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต  
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ผู้ถือหุ้น 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 
4 คน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มี 
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ 
สอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นาย 
จักก์ชัย พานิชพัฒน์ นางสุนันทา ตุลยธัญ 
และนายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ในปี 2555 การประชุมของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 11 ครั้ง กรรมการ 
ตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุก 
คร้ัง การประชุมในบางครั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบ 
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการ 
จากภายนอกอืน่ทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารตามวาระ 
อันควร และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ 
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล 
การดำาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญของ 
ผลการดำาเนินงานและการให้ความเห็นใน 
เรื่องต่างๆ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ 
การเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี  
นโยบายบัญชีที่สำาคัญ รายการทางการเงิน 
ทีม่นัียสำาคญั และจากการพจิารณาขอบเขต 
แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและ 
ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและ 

ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย 
ทัว่ไป มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือ่ถอื 
ได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความ 
สมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
รายงานผลการตรวจสอบของสำานักตรวจ 
สอบภายในและของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับ 
การประเมินระบบการควบคุมภายใน การ 
บรหิารความเสีย่ง และการกำากบัดแูลกจิการ 
ทีด่ ีรวมทัง้การปรบัปรงุการปฏบิตังิานของผู ้
บรหิารตามขอ้เสนอแนะในรายงานดงักลา่ว 
และพิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกับ 
การรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี 
ความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
แผนงานตรวจสอบภายในประจำาปีที่จัด 
ทำาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง  
(Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบัต ิ
งานตามแผนงานดงักลา่ว และการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ 
ภายใน รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารสำานัก 
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่าง 
สม่ำาเสมอ นอกจากนั้น ผลการประเมิน 
คณุภาพของงานตรวจสอบภายใน (Quality  
Assurance Review) จากบริษัทภายนอก 
แหง่หนึง่ทีม่คีวามเปน็อสิระและมคีณุสมบตั ิ

เหมาะสม อยู่ในระดับน่าพอใจ คณะ 
กรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ 
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและ 
เหมาะสม 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งคณะ 
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความ 
สำาคัญเป็นกรณีพิ เศษในการพิจารณา 
รายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายและข้อกำ าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น 
ประจำาทุกไตรมาส และให้สำานักตรวจสอบ 
ภายในติดตามสอบทานความถูกต้องใน 
เบ้ืองต้น รวมท้ังให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน 
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รายการดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ซึ่งคณะ 
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ดพ้จิารณานัน้ เปน็รายการ 
ที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า 
ทัว่ไป มคีวามสมเหตสุมผล เปน็ธรรม และ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
การพิจารณา คัดเลือก และเสนอ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความ 
เป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำาหรับปี  
2555 ซึง่เป็นปีที ่7 ของบรษิทัสอบบญัช ีแต ่
ไดเ้ปลีย่นผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการ 
เงินตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ผลการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็น 
อิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบยัง 
ไดป้ระชมุหารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี 
ฝ่ายจดัการจำานวน 2 ครัง้ เพือ่ขอความเหน็ 
จากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานและ 
การประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2556 นั้น เนื่องจาก 
ในปี 2554 ได้เปรียบเทียบราคาค่าบริการ 
สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึง 
ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิาน ขอบเขต และ 
ปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชี 
สำาหรบัป ี2556 ทีเ่สนอมา โดยมคีวามเหน็ 
ชอบเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัใหแ้ตง่ตัง้ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  
เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
สำาหรับป ี2556 มคีา่ตอบแทนคดิเปน็จำานวน 
เงินรวม 6,010,000 บาท 

ความเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวมจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจ 
สอบ โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นราย 
คณะประจำาป ี2555 เมือ่วนัที ่18 มกราคม 
2556 ใน 2 สว่น คอื สว่นที ่1 การทำาหนา้ที ่
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วน 
ที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ซึง่สว่นที ่2 นี ้แบง่เปน็  
6 ด้าน ได้แก่ (1) การสอบทานให้บริษัทฯ 
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
เพยีงพอ (2) การสอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีาร 
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (3) การสอบ 
ทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(4) การพจิารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบ 
บัญชี (5) การพิจารณารายการที่เก่ียวโยง 
กันและ (6) การจัดทำารายงานของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ 
สอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ 
ครบถ้วน   

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการ 
ดำาเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัท 
รบัทราบอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่การดำาเนนิงานที ่
สำาคัญในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

>> พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
 เหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อ 
 คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 โดยบริษัทฯ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ 
 เสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหา 
 เป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 15  
 กันยายน 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 
 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล 
 เพื่ อ รับการพิ จ า รณาแ ต่ ง ต้ั ง เป็ น 
 กรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจงึเสนอ 
 ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตาม 
 วาระประจำาปี 2555 กลับเข้าดำารง 
 ตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ 
 ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
 กรรมการทุกท่านตามที่เสนอ 

>> พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำา 
 ปี 2555 สำาหรับคณะกรรมการบริษัท 
 และคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่ประกอบ 
 ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ 
 กร รมการสรรหาและกำ าหนด ค่ า 
 ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการ 
 บริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 พิจารณาอนุ มั ติ โดยพิจารณาให้ 
 เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ความสำาเร็จในการปฏบิตังิานทีเ่ชือ่มโยง 
 กบัผลประกอบการ และปจัจยัแวดลอ้ม 

 อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา 
 เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ 
 บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซ่ึงท่ีประชุม 
 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

>> พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการ 
 สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้ 
 มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผน 
 กลยุทธข์องบรษิทัฯ เพือ่รองรบัการขยาย 
 ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

>> พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำาปี 2554  
 และกำาหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการ 
 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ ประจำาปี 2555 โดย 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญม่สีว่นรว่มในการ 
 กำาหนดเปา้หมายและวธิกีารประเมนิผล 
 การปฏิบัติงานของตนเอง

>> พิจารณาติดตามความคืบหน้า และให้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการ 
 ดำาเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
 และการบริหารองค์กร เพื่อรองรับ 
 การขยายตัวของธรุกจิทัง้ในประเทศและ 
 ต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการ 
 พฒันาบคุลากร การสือ่สารนโยบายกบั 
 พนักงาน และการเสริมสร้างความ 
 ผูกพันกับองค์กรของพนักงาน

>> พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดย 
 เห็นว่ากฎบัตรฉบับปัจจุบันยังมีความ 
 เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
 และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหนว่ยงานกำากบั 
 ดูแลต่างๆ 

>> พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ASEAN 
 CG Scorecard ในหมวดความ 
 รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนำา 
 ไปสูก่ารพฒันางานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ปน็ไป 
 ตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับ 
 ธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบ 
แทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ซ่ือสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดคา่ตอบแทน โดยยดึมัน่ในหลกั 
การกำากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอและ 
เหมาะสม เพือ่ประโยชนท์ีส่มดลุและยัง่ยนื 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั 
(มหาชน) ได้กำาหนดเป็นนโยบายอย่าง 
ชัดเจนในการให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การเจริญ 
เติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน โดย 
มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการ 
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงได้ 
กำาหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง
แบบยั่งยืน เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ  
(Key Risk Factors) ทีส่ง่ผลกระทบต่อธรุกจิ 
ใหค้รอบคลมุทกุมติทิัง้ในระดบัองคก์ร และ 
ในระดบัปฏบัิตกิาร เพือ่การจดัการกบัปจัจยั 
เสี่ยงดังกล่าวให้ลดลงในระดับที่องค์กร 
ยอมรับได้หรือได้มีการถ่ายโอนความเสี่ยง 
นั้นอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ 
กำากบัดแูลงานบริหารความเสีย่งเปน็ 2 ระดับ 
ได้แก่ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
ปฏิบัติการ (Operational Risk 
Management Committee) รบัผดิชอบ 
ในการพจิารณากำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
โครงสร้าง และกรอบการจัดวางระบบ 
การบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบใน 
ระดับปฏิบัติการ ทั้งที่สำานักงานใหญ่ 
และศูนย์การคา้แตล่ะแหง่ และนำาเสนอ 
ภาพรวมความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ 
ทีส่ำาคญั วธิกีารจดัการ และประเมนิผล 
การติดตามความเสี่ยงต่างๆ เพื่อ 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงระดับองค์กร โดยจัดให้มีการ 
ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง บริษัทฯ 
ให้ความสำาคัญกับการบริหารความ 
เสีย่งระดบัปฏบิตักิารและมแีผนพฒันา 
ระบบงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคก์ร (Corporate Risk Management 
Committee) รบัผดิชอบในการพจิารณา 
กำาหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์โครงสรา้ง  
และกรอบการจัดวางระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างกว้าง 
ขวางในระดบัองคก์ร และสนบัสนนุการ 
บรหิารงานของผูบ้รหิารระดบัสงู ในการ 
กำาหนดโครงสร้างของการบริหารความ 
เสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงมี 
การสอบทานความเสี่ยง ติดตาม และ 
ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการจัดการความ 
เสีย่งในภาพรวม โดยจดัใหม้กีารประชมุ 
อยา่งนอ้ยปลีะ 4 ครัง้ คณะกรรมการฯ 
ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
องค์กรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทบทวน 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำาคัญโดยมีการทำาแบบ 
สำารวจความเสี่ยงองค์กร (Corporate 
Risk Survey) และจัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัด 
ลำาดบัความสำาคญัของความเสีย่ง (Risk 
Prioritization Workshop) กำาหนด 
เจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) เพือ่ 
ทำาแผนปฏบิตักิารจดัการกบัปจัจยัเสีย่ง 
ให้ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
และในป ี2555 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการฯ 
ได้กำาหนดและวางแผนป้องกันความ 
เสี่ยงไว้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) ได้แก่

>> ความเสี่ยงด้านความพร้อมทางธุรกิจ 
(Business Readiness) เพือ่รองรบักบั 
นโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการ 

ขยายสาขาและรองรับการแข่งขัน 
ภายในประเทศที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ มี 
แผนการขยายธรุกจิในประเทศอยา่งตอ่ 
เนื่องโดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยง 
ดา้นการลงทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพผา่น 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ 
คุม้คา่ของโครงการ การพฒันาบคุลากร 
การวิ เคราะห์ความพร้อมของคู่ค้า 
การบริหารศูนย์การค้าให้คงศักยภาพ 
และประสิทธิภาพในการแข่งขัน

>> ความเสีย่งดา้นการลงทนุในตา่งประเทศ 
(Foreign Investment Risk) บรษิทัฯ ม ี
แผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเติบโต 
ทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารจดัตัง้ 
ทีมงานต่างประเทศ เพื่อศึกษาทิศทาง 
โอกาสและรปูแบบทางธรุกจิทีเ่หมาะสม 
เพื่อให้เกิดการลงทุนที่สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศที่ 
บริษัทฯ จะเข้าไปขยายธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
(Operational Risk) ได้แก่

>> ความเสี่ ย งจากการบ ริหารความ
เปล่ียนแปลงเพื่อรองรับระบบงานใหม่  
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและ 
ติดตั้งระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำา 
แนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP 
(Enterprise Resource Planning) เพือ่ 
รองรับความต้องการที่จำาเป็นทางด้าน 
ธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ครอบคลุมกระบวนการที่สำาคัญของ 
องค์กร รวมท้ังเป็นระบบท่ีต้องสอดคล้อง 
ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น 
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ก า ร เ ติ บ โ ต ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ 
ต่างประเทศ โดยมีการคัดเลือกผู้ค้าที่ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน 
การติดตั้งระบบที่เป็นที่น่าเชื่อถือ

>> ความเสีย่งดา้นการสรรหาบคุลากรและ
ส ร้ า ง ค ว ามผู กพั น ใ ห้ กั บ อ ง ค์ ก ร 
(Engagement) บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะ 
กรรมการพัฒนาบุคลากร (People  
Development Committee) โดยมี 
บทบาทหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย 
เเละกลยทุธด์า้นการบรหิารเเละพฒันา 
ทรัพยากรมนษุยข์ององคก์ร รวมถงึดเูเล 
การบริหารเเละพัฒนาพนักงานในทุก 
ระดบัเพือ่รองรับนโยบายการเตบิโตทาง 
ธุรกิจ และการแข่งขันภายในประเทศ  
เพื่อให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพของ 
บคุลากรทีส่อดคลอ้งตอ่การขยายธรุกจิ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก 
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
(Hazard Risk) ได้แก่

>> ความเสี่ยงด้านอุบัติภัยและภัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์การค้า  
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งทีมงานป้องกัน 
การสูญเสียภายใต้การกำากับดูแลของ 
สำานักส่งเสริมและกำากับดูแลมาตรฐาน 
(สสม.) เพือ่ตระหนกัถงึปจัจยัเสีย่งดา้น 
ความปลอดภัย ทั้งในส่วนของการเกิด 
อัคคีภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ โดยมี 
การกำาหนดเป็นระเบยีบปฏบิตักิาร เพือ่ 
ให้ทุกสาขาปฏิบัติ รวมทั้งทำาแผนเพื่อ 
จำาลองสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ 
กรณีต่างๆ และฝึกซ้อมตามแผนนั้นๆ  
โดยมีการติดตามผลการฝึกซ้อมให้เป็น 
ไปตามที่กำาหนด

>> ความเสีย่งดา้นความไมแ่นน่อนทางการ 
 เมอืงและเหตกุารณร์นุแรงทางการเมอืง  
 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหาร 
 จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ 
 ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ซ่ึง 
 เป็นส่วนหนึ่งของแผนความต่อเนื่อง 
 ทางธุรกิจ (Business Continuity  
 Planning : BCP) โดยบรษิทัฯ คำานงึถงึ 
 การบรรเทาผลกระทบอันอาจเกิดจาก 
 เหตุการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 
 รวมถึงการมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดการ 
 หยุดชะงักทางธุรกิจ

ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk)  
ได้แก่

>> ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนให้
เพยีงพอ เนือ่งจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
เป็นธุรกิจที่ ใ ช้ เงินลงทุนและมีการ 
แขง่ขนัสงูเพือ่ใหบ้รษิทัฯ คงศกัยภาพใน 
การดำาเนินทางธุรกิจ มีการจัดหาแหล่ง 
เงินทุนท่ีเหมาะสมและพอเพียงโดยมี 
ต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย 
พยายามคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนใน 
ระดบัทีต่่ำา ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถ 
ดำารงสภาพคล่องในการดำาเนินการ 
ขยายธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านการ 
เงิน บริษัทฯ จึงดำาเนินการสร้างความ 
ม่ันคงในสถานะทางการเงินและผล 
ประกอบการ บริหารหนี้สินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือทาง 
การเงินระดมทุนหาแหล่งเงินทุนที่ 
เหมาะสม ซึง่ปจัจยัตา่งๆ เหลา่นีจ้ะชว่ย 
เพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัทฯ ในการ 
ขยายธุรกิจและลดความเสี่ยงทางด้าน 

การเงินเพื่อใ ห้ เ กิดความมั่นใจว่า 
ระบบการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการ 
ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ เพื่อให้ 
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงตามลำาดับความ 
สำาคัญ โดยนำาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว 
ไปบริหารจัดการทั้งในระดับกลยุทธ์  
และระดับปฏิบัติการ ให้ครอบคลุม 
แผนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
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รายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดนโยบายให้ 
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณ 
และนโยบายการกำากับดูแลกิจการมา 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลกำากับดูแลแผนงานและ 
สื่อสารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง 
ทั่วถึงทั้งองค์กร ในปี 2555 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลมกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ 
ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตาม 
ลำาดับ การดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2555 
มีดังนี้

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
 โครงการส่งเสริมด้านการกำากับดูแล 
 กิจการ สอดคล้องตามแนวทางของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และหลักการกำากับดูแลกิจการของ 
 Organization for Economic  
 Co-operation and Development 
 (OECD) ใน 5 หมวด ดังนี้ 

 >> สิทธิของผู้ถือหุ้น
 >> การปฏิบัติ ต่อผู้ ถื อหุ้ นอย่ าง 
  เท่าเทียมกัน 
 >> การคำานึ งถึ งบทบาทของผู้ มี 
  ส่วนได้เสีย 
 >> การเปิดเผยข้อมูลและความ 
  โปร่งใส 
 >> ค ว าม รั บผิ ด ชอบขอ งคณะ 
  กรรมการ

โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการทำา 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกัน 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการทำา
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
ผ่ านการจั ดกิ จกรรมผู้ บ ริ หารพบ 

พนักงาน การจัดทำาสื่อการเรียนรู้ทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อให้ 
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณ 
และนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ การ 
จัดทำาสื่อปลูกฝังจริยธรรมและความ 
ซื่อสัตย์สุจริต การประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสและ 
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ตลอด 
จนการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัด 
ให้ มีการสื่อสารจรรยาบรรณและ 
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีป่รบัปรงุ 
ใหม่ในปี 2554 อย่างต่อเนื่อง โดย 
ประชาสมัพนัธผ์า่นหลากหลายชอ่งทาง  
เชน่ อเีมลล ์อนิทราเนต็ วารสารภายใน 
บริษัทฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัด 
ทำา E-learning และการปฐมนิเทศ 
พนักงาน เพื่อให้พนักงานปัจจุบันและ 
พนกังานใหมร่บัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนดให้ 
จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับ 
ดูแลกิจการเป็นส่วนหนึ่งของวินัย โดย 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง 
ลงนามในแบบรับทราบและถือปฏิบัติ 
ตาม 

2. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติ 
 ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ และ 
 นโยบายตา่งๆ ของบรษิทัฯ โดยผลสรปุ 
 จากขอ้มลูทีพ่นกังานกรอกและลงนาม 
 ในแบบประเมินการปฏิ บัติตามฯ 
 สามารถนำามาจัดลำาดับความสำาคัญใน 
 การสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความ 
 เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ  
 จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของ 
 บริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม ตลอดจนติดตามการดำาเนิน 
 โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ 
 ครบถว้นและตอ่เนือ่งทัง้ในดา้นอนรุกัษ ์
 พลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีว 
 อนามัยและความปลอดภัย เช่น  
 โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย  
 และโครงการ CPN อาสา เปน็ตน้ รวมทัง้ 
 ส่งเสริมให้ทุกศูนย์การค้าภายใต้การ 
 บริหารของ CPN มีส่วนร่วมในการ 
 ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำาเนิน 
 งานครอบคลุมในทุกสังคมและชุมชน 
 ทีบ่รษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิอนัจะนำาไปสูก่าร 
 เติบโตทางธุรกิจและสังคมควบคู่กันไป 
 อย่างเข้มแข็ง

4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการจัด 
 ตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาสู่ความ 
 ยั่งยืน (Sustainable Development : 
 SD) เพือ่ดแูลรบัผดิชอบการดำาเนนิงาน 
 ด้าน SD ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู ่
 ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างและ 
 แนวทางการดำาเนนิงานทีเ่หมาะสมกบั 
 องค์กร

5. พิจารณารับทราบและติดตามความ 
 คืบหน้าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
 ASEAN CG Scorecard รวมทั้งดูแล 
 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอ 
 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำาคัญต่อการ 
ดำาเนินงานและการรายงานตามหลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดย 
มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น 
พลงัสำาคญัในการดำาเนนินโยบาย โครงการ  
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และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ความ 
ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับ 
รางวัลจากหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ 
และระดับสากล อาทิ

>> รางวัล SET Awards 2012 ประเภท 
 รายงานบรรษทัภบิาลดเียีย่ม เปน็ครัง้ที ่ 
 3 และนับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่อง 
 เปน็ปทีี ่2 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 
 ประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน 
 ธนาคาร 

>> การประเมินรายงานการกำากับดูแล 
 กิจการบริษทัจดทะเบยีนประจำาป ี2555  
 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่  
 4 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai  
 Institute of Directors Association:  
 IOD) ทัง้นี ้ผลการประเมินดังกลา่วของ 
 บริษทัฯ อยูใ่นระดับ Top Quartile ของ 
 กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 
 (Market Capitalization) ตั้งแต่  
 10,000 ล้านบาทขึ้นไป 

>> รางวลั Corporate Governance Asia 
 Annual Recognition Awards 2012 
 และรางวัล Asian Corporate Director 
 Recognition Awards 2012 จัดโดย 
 วารสาร Corporate Governance Asia 
 ประเทศฮ่องกง

นายนริศ เชยกลิ่น
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
ของบริษัท
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รางวัลแห่ง
ความภูมิใจในปี 
2555



ป ี2555 เปน็อกีปหีนึง่แหง่ความภาคภมูใิจของ CPN รางวลั 
เกียรติยศทั้ง 15 รางวัล จากองค์กรชั้นนำาทั้งในประเทศ 
และนานาชาติ เป็น เพียงก้าวหนึ่ งแห่ งความสำา เร็จ  
CPN เชื่อมั่นว่าการนำานวัตกรรมด้านการพัฒนาและ 
บริหารศูนย์การค้ามาปรับใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศนั้น จะนำาพา CPN ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
และก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค  
ที่ ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคนและไม่หยุดนิ่งใน 
การสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก
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 รางวัลความสำาเร็จด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

 รางวัล “อาคารโดดเดน่ดา้นความปลอดภยั ประเภทอาคารสำานกังาน” แก่ 
 อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์โดย สำานักการโยธา   
 กรุงเทพมหานคร

 รางวัล “Best Hotel Architectural Design-Thailand Property Awards 
 2012” แก่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย Inside Media

 รางวลั “Best Luxury Emerging Hotel-World Luxury Hotel Awards 
 2012” แก่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย World Luxury Hotel Award

 รางวลั” Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development  
 for Thailand (National Awards) ประเภท Commercial Renovation / 
 Redevelopment” แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดย International  
 Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television

 รางวลั” Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development  
 for Thailand (National Awards)  ประเภท Retail Architecture” แก ่ 
 เซ็นทรลัพลาซา เชยีงราย โดย International Property Awards รว่มกบั 
 Bloomberg Television

 รางวัล “BCI Asia Top 10 Developer Awards 2012” แก่ บริษัท 
 เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) โดย บรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่  
 อินฟอร์เมชั่น จำากัด และ FuturArc Journal

 รางวัลความสำาเร็จด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด

 รางวลั “2012 Best-of-The Best VIVA Award Honoree–Marketing”  
 แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย International Council of Shopping Centers 
 (ICSC)

 รางวัลความสำาเร็จด้านการบริหารและการเงิน

 รางวัล “SET Awards 2012 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม   
 (Top Corporate Governance Report Awards)” แก ่บรษิทั เซน็ทรลั- 
 พฒันา จำากดั (มหาชน) โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปน็ครัง้ที ่3 
 ซึ่งนับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
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 รางวัล “Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards  
 2012” แก ่บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) โดย วารสาร Corporate  
 Governance Asia

 รางวัล “Asian Corporate Director Recognition Awards 2012” แก ่
 คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ 
 บริหาร โดยวารสาร Corporate Governance Asia 

 รางวัล “ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมแห่งปี Entrepreneur of the Year”  
 แก่ คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ 
 บริหาร โดย Enterprise Asia

 รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 
 แรงงาน ป ี2555” แก ่บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) โดย กระทรวง 
 แรงงาน

 รางวัล “การจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” แก่ บริษัท 
 เซ็นทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) โดย กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
 กระทรวงแรงงาน

 รางวัลความสำาเร็จด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ASEAN Energy Awards 2012 ประเภท 
 การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่” แก่ ศูนย์การค้า 
 เซ็นทรลัพลาซา รตันาธเิบศร ์โดย ทีป่ระชมุรฐัมนตรดีา้นพลงังานอาเซยีน 

 รางวลั Thailand Energy Awards 2012 โดย กรมพฒันาพลงังานทดแทน 
 และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำานวน 5 รางวัล ดังนี้

  >> ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  
   ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  
   จำากัด (มหาชน)
  >> ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น แก่ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
   เซ็นทรลัพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา 
   บีช

  >> ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภท 
   อาคารใหม่ แก่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
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เหตุการณ์สำาคัญ
ในรอบปี 2555

04
เมษายน
>> เปดิใหบ้ริการสว่นขยายของศนูยก์ารคา้ 
 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยมีพื้นที่ 
 คา้ปลกีเพิม่ขึน้กว่า 25,000 ตารางเมตร 
 พร้อมทั้งปรับปรุง ปรับโฉม และปรับ 
 เปลี่ยนร้านค้าในส่วนของศูนย์การค้า 
 เดิม ทำาให้ศูนย์การค้าดังกล่าวเป็น 
 ศนูยก์ารคา้ทีย่ิง่ใหญใ่นภาคอสีานดว้ย 
 พืน้ทีโ่ครงการรวมกวา่ 250,000 ตาราง 
 เมตร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจาก 
 ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและร้านค้าชั้น 
 นำาที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและ 
 เพิม่ความหลากหลายใหแ้กศ่นูยก์ารคา้ 
 แห่งนี้

>> จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555  
 โดยมีวาระที่สำาคัญ คือ เพื่อพิจารณา 
 อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำาหรับปี  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ 
 ดำาเนินงานปี 2554 ในอัตรา 0.37  
 บาทต่อหุ้น

05
พฤษภาคม
>> ไดร้บัการคงอนัดบัเครดติบรษิทัและหุน้ 
 กู้ไม่มีหลักประกันท่ีระดับ A+ โดย 
 ทริสเรตติ้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ 
 แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการ 
 เติบโตของ CPN 

06-08
มิถุนายน – สิงหาคม
>> ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ระยะยาว  
 5-7 ปี กับสถาบันการเงิน วงเงินรวม 
 3,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความ 
 น่าเช่ือถือและความแข็งแกร่งทางการ 
 เงินของ CPN

>> ออกหุน้กูป้ระเภทไมม่หีลกัประกนัโดย 
 เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นัก 
 ลงทุนสถาบันเป็นวงเงินรวม 1,500  
 ล้านบาท กำาหนดการไถ่ถอน 1.5 ปี  
 และ 5 ปี ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก 
 นักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี
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09
กันยายน
>> นำาอาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
 แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวม 
 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
 คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 
 มูลค่า 4,394 ล้านบาท ซึ่งได้รับการ 
 ตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มีผู้ 
 สนใจจองซือ้กองทนุเมือ่เสนอขายครัง้ 
 แรกเกินกว่า 6 เท่า สำาหรับนักลงทุน 
 รายย่อย และ 3.5 เท่าสำาหรับนัก 
 ลงทุนสถาบัน และมีผู้ถือหุ้นกว่า 
 17,000 ราย มากที่สุดในกลุ่มกองทุน 
 รวมอสังหาริมทรัพย์ ราคาเม่ือเปิดซ้ือขาย 
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 วันแรกคือ 13 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 
 26% จากราคาเสนอขาย 10.30 บาทต่อ 
 หน่วย 

10
ตุลาคม
>> เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
 พลาซา สรุาษฎรธ์าน ีซึง่เปน็ศนูยก์ลาง 
 การค้าของภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่บน 
 ถนนเศรษฐกิจสายใหม่ที่ เชื่อมต่อ 
 ระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน ทำาให้ 
 สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง 
 และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนัก 
 ท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี 
 มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งได ้นอกจาก 
 นี้ โครงการยังรายล้อมด้วยสถานท่ี 
 ท่องเที่ยวที่สำาคัญ สถาบันการศึกษา 
 ระดบัอดุมศกึษา สถานทีร่าชการ และ 
 มีอาณาเขตเชื่อมต่อ 5 จังหวัด ซึ่งถือ 
 เป็นพื้นท่ีการค้าและการท่องเท่ียวท่ี 
 สำาคัญของภาคใต้ 

11
พฤศจิกายน
>> เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
 พลาซา ลำาปาง ซึ่งตั้งอยู่บนทำาเลที่ม ี
 ศักยภาพ ใจกลางเมืองลำาปางบน 
 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ลำาปาง-ลาวที่ 
 เช่ือมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน 
 โครงการยงัรายลอ้มดว้ยสถานทีส่ำาคญั 
 ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา 
 ระดบัอดุมศกึษา วทิยาลยั โรงพยาบาล 
 ธนาคาร อีกทั้งจังหวัดลำาปางยังมี 
 เส้นทางคมนาคมที่ถือเป็นเส้นทาง 
 เศรษฐกิจสายสำาคัญ เชื่อมต่อไทย 
 ลาว จนี และมอีาณาเขตตดิกบัจงัหวดั 
 ที่มีศักยภาพสูงทางภาคเหนือ 7 
 จงัหวดั ใกลก้บัสถานทีท่อ่งเทีย่วสำาคญั 
 ของไทยท้ังโบราณสถานและอุทยาน 
 แห่งชาติ จึงนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ 
 สำาคัญทางภาคเหนืออีกจังหวัดหนึ่ง 
 ของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งจาก 
 ชาวไทยและตา่งชาตเิดนิทางมาตลอด 
 ทั้งปี ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการเติบโต 
 ในด้านกำาลังซื้อเป็นอย่างมาก
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
และอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2555

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2555

ในปี 2555 เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวจาก 
อุทกภัยในปีก่อนจนเข้าสู่ระดับปกติ ภาค 
การผลิตมีการขยายตัวทุกภูมิภาคและ 
สามารถตอบสนองอปุสงคข์องตลาดภายใน 
ประเทศได้อย่างเต็มที่ การขยายตัวของ 
เศรษฐกิจน้ีเป็นผลจากการสนับสนุนทั้ง 
ด้านรายได้และความเชื่อม่ันที่เพิ่มขึ้นของ 
ผู้บรโิภค อยา่งไรกต็าม ภาคการสง่ออกยังคง 
ไม่สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจาก 
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป

ในช่วงไตรมาสแรก เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่าง 
ต่อเนื่องจากการบริโภคที่ เพิ่มขึ้นเพื่อ 
ซ่อมแซมและทดแทนส่วนที่ได้รับความ 
เสียหายจากอุทกภัย และความต้องการที่ 
สะสมมาจากช่วงก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจัย 
สนับสนุนจากมาตรการการช่วยเหลือด้าน 
การเงนิแกผู่ป้ระสบอทุกภยัจากรฐับาลและ 
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ การลงทุนของ 
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูสถาน 
ประกอบการ เคร่ืองจกัร และโรงงาน ตลอด 
จนการลงทุนเพื่อการป้องกันน้ำาท่วม ยัง 
ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว การขยายตวัของอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ก็ได้ทยอยกลับมาผลิตสินค้าและให้บริการ 
ได้ดังเดิม ทำาให้ภาคการผลิตและการส่ง 
ออกมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน 

ในไตรมาสทีส่อง ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค 
และการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 
เนื่องจากการรณรงค์และการกระตุ้นจาก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน การผลิตและการ 
บริโภคภายในประเทศยังคงขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่อง 

ใช้ไฟฟ้า มีการเร่งผลิตเพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาดภายในประเทศ 
และสะสมสนิคา้คงคลงัมากขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่ 
การฟื้นตัวของภาคการส่งออกตามลำาดับ  
อย่างไรก็ตาม การส่งออกเริ่มมีการชะลอ 
ตัวอันเป็นผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศในกลุ่มยูโร 

แม้ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกจะมีการ 
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบจาก 
เศรษฐกิจโลกและการชะลอตัวของการส่ง 
ออกที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงคร่ึงปี 
หลัง ทำาให้ภาพรวมการส่งออกค่อนข้าง 
ซบเซาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
มีเพียงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังขยายตัว 
ได้ดี ธุรกิจส่งออกต่างๆ ต้องปรับตัวโดย 
เริ่มรุกตลาดใหม่ในตะวันออกกลางและ 
อาเซียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต 
เศรษฐกิจยุ โรปและการชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตามตลาดใหม่ๆ  
เหลา่นีย้งัคงทดแทนตลาดเกา่ไดเ้พยีงแคใ่น 
ระดับหนึ่งเท่านั้น ธุรกิจต่างๆ ยังคงต้องใช้ 
เวลาในการดำาเนินกลยุทธ์ทั้งการผลิต การ 
ขาย และการตลาดเพือ่ทีจ่ะสามารถพฒันา 
ความสามารถในการแข่งขันภายในตลาด 
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

สำาหรับภาพรวมการผลิตและการบริโภค 
ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมี 
การเติบโตในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นผลมาจาก 
มาตรการจากภาครัฐ การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา 
และเงินเดือนข้าราชการ ตลอดจนปัจจัย 
ทางด้านการเงินจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ 
ในระดับต่ำาและความสะดวกในการเข้าถึง 
แหล่งเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่ต่างเผชิญปัญหาต้นทุนแรงงาน 
ที่สูงขึ้นและไม่สามารถจะส่งผ่านต้นทุนนี้ 

ไปยังผู้บริโภคได้อย่างเต็มท่ีเนื่องจากการ 
แข่งขันที่รุนแรงในตลาด นอกจากนี้ ธุรกิจ 
ต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากภาคการ 
ทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากวกิฤตเศรษฐกจิในยโุรป 
ส่งผลให้จำานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มา 
ท่องเท่ียวในประเทศไทยลดลง ซึ่งทำาให้ 
ยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการใน 
ประเทศไทยโดยนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ลดลง 
ตามไปด้วย 

ในฝั่งของการลงทุนของภาคเอกชน มีการ 
ชะลอตัวลงหลังจากธุรกิจต่างๆ ได้ทำาการ 
ลงทุนเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหาย 
ไปโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงครึ่ งปีแรก 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการลงทุนเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการผลิตและเพื่อทดแทน 
แรงงานอยา่งตอ่เนือ่ง ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
โดยเฉพาะกลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม 
(Community Mall) มกีารเปดิโครงการใหม ่
อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถ 
ขยายตัวได้อีกตามความต้องการและ 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

ในป ี2555 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ 
เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% จาก 0.1% ในปี 2554 
อันเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำาในปี 2554 
เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
และการฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายใน 
ช่วงต้นปี 2555 ตลอดจนความต้องการที ่
สะสมมาจากช่วงปี 2554 ท่ีมามีผลในปี  
2555 อตุสาหกรรมทีม่กีารขยายตวัคอ่นขา้ง 
ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช ้
ไฟฟ้า และอาหาร อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 
ลดลงจาก 2.4% ในป ี2554 เปน็ 2.2% ใน 
ปี 2555 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจาก  
3.8% ในปี 2554 เป็น 2.9% ในปี 2555 
การลดลงของอตัราเงนิเฟอ้นีเ้ปน็ผลมาจาก 
แนวโนม้ของเศรษฐกจิไทยทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอด 
จนการลงทนุในการฟืน้ฟซูอ่มแซมความเสยี 
หายของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หมด 
ลงอย่างรวดเร็ว

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก
และค้าส่งในปี 2555

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

ปี 2555 ผู้ประกอบการในกลุ่มน้ี ยังคง 
เดนิหนา้พฒันาโครงการใหม่ ทัง้ในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด โดยมีศูนย์การค้าขนาด 
ใหญ่เปิดใหม่ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา สุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา ลำาปาง ศูนย์การค้าเมกะ บางนา 
และการปรับปรุงศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่เชน่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  
นอกจากนีย้งัมโีครงการศนูยก์ารคา้ระหวา่ง 
พัฒนาอีกจำานวนหนึ่งที่มีกำาหนดแล้วเสร็จ 
ภายในปีหน้า อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เอ็มบาสซี ่ศูนย์การคา้ดเิอม็โพเรีย่ม II และ 
ศูนย์การค้าเกตท์เวย์เอกมัย รวมไปถึง 
โครงการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา บางนา และเดอะมอลล์ บางแค

สำาหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ปัจจุบันมีโครงการ 
สำาคญัทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งคอื ศนูยก์ารคา้ 
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ศูนย์การค้า 
พรอมเมนาดา (Promenada) เชียงใหม่  
รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สพุรรณบรุ ี 
เป็นต้น 

จากภาพรวมสภาวะตลาดและการแข่งขัน 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ในปีนี้มีศูนย์การค้า 

ขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่มากมาย ทำาให้ 
โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมีค่อนข้าง 
จำากดัในปจัจบุนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึมุง่ 
แสวงหาโอกาสทางธรุกจิจากแถบชานเมอืง  
รวมถงึตลาดตา่งจงัหวดัทีม่กีำาลงัซือ้มากพอ  
การรุกไปยังตลาดใหม่ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็น 
โอกาสทางธุรกิจที่ดีเนื่องจากในต่างจังหวัด 
โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
นอกเหนือจากไฮเปอร์มาร์เก็ต และมีการ 
เติบโตของกำาลังซ้ืออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
ศูนย์การค้าท่ีมีศักยภาพจะสามารถตอบ 
สนองความต้องการทางด้านรสนิยมและ 
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในท้องถ่ินซ่ึงไฮเปอร์- 
มาร์เก็ตยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่าง 
เพียงพอในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่มี 
ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหาร 
ศนูยก์ารคา้ มคีวามพรอ้มในเรือ่งเงนิทนุ ม ี
เครือข่ายร้านค้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจ และมี 
ความยืดหยุ่นในการปรับร้านค้าให้มีความ 
ทันสมัยอยู่เสมอ จะมีข้อได้เปรียบในการ 
ช่วงชิงความเป็นผู้นำาในการขยายธุรกิจไป 
ยังจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมถึงจะสามารถ 
ครอบครองและสร้างความผูกพันกับตลาด 
ได้ในที่สุด

ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การค้า  
กลยุทธ์ทางการตลาดยังคงเป็นเครื่องมือ 
สำาคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการ 
มีการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการได้นำา 
การตลาดในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการ 
ดึ งดู ดกลุ่ ม เป้ าหมายตลอดจนสร้ า ง 
ประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการที่มีความ 
คาดหวังใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ 
ตลาดเหลา่นีน้อกจากจะชว่ยกระตุน้การเขา้ 
ใชบ้รกิาร (Traffic) และการจบัจา่ยใชส้อย 
แล้ว ยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให ้
กับผู้ใช้บริการซ่ึงสามารถนำาไปสู่การรักษา 

ฐานผู้ใช้บริการ (Customer Retention)  
และการสรา้งความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร 
(Customer Loyalty) ในระยะยาว นอก 
เหนือจากการจัดอีเวนท์เพื่อดึงดูดกลุ่ม 
เป้าหมายให้มาใช้บริการแล้ว ผู้ประกอบ 
การยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 
การขายของร้านค้า (Sale Promotion)  
ควบคูไ่ปกบัการสรา้งพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่ 
ร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ 
เพื่อให้งบประมาณการตลาดที่มจีำากดัใชไ้ป 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือด้าน 
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆ  
และสื่อทางสังคม (Social Media) ถูกนำา 
มาใช้มากขึ้นเพื่อรักษาฐานผู้ใช้บริการและ 
กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย โดยการสื่อสาร 
กับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำาเสมอ และจัดให้มี 
สทิธพิเิศษสำาหรบัผูใ้ชบ้รกิารในโอกาสตา่งๆ 

จากเหตกุารณอ์ทุกภยัในชว่งปลายป ี2554 
ทำาให้ผู้บริโภคได้มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า 
เพิ่มขึ้นในปี 2555 ในหลายๆ หมวด โดย 
เฉพาะสินค้ากึ่งคงทน เช่น เครื่องใช้ในครัว 
เรือน เสื้อผ้า และรองเท้า เพ่ือทดแทน 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ 
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลในทางบวกต่อผู้ประกอบ 
การในกลุ่มนี้ ในช่วงปี 2555–2558 ผู้ 
ประกอบการกลุ่มศูนย์การค้าและห้าง 
สรรพสินค้ามีแผนที่จะขยายสาขาอย่าง 
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนไทย 
กับพม่า ลาว และกัมพูชา เนื่องจากการ 
เปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 จะช่วยขยายโอกาสทางการค้า 
ในบริเวณดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้อง 
เตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับความ 
ต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนและ 
นานาชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาใช้จ่าย 
ในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
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ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะได้รับแรง 
กดดันจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งต่าง 
ชาติซึ่งจะสามารถขยายธุรกกิจเข้ามาใน 
ประเทศไทยไดง้า่ยข้ึน ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ 
ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่า 
นี้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะ 
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้า 
ที่มากขึ้นได้อย่างสูงสุด

กลุ่ม Community Mall 
และ Lifestyle Mall

โครงการในกลุ่มนี้มีการขยายตัวอย่าง 
ตอ่เน่ือง ทัง้ในใจกลางเมอืง ชานเมอืง หรอื 
ปริมณฑล ตามพฤติกรรมผู้บริโภคใน 
ปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายใน 
การเดินทางและการทำากิจกรรมต่างๆ ใน 
ชีวิตประจำาวันในบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
ท่ีพักอาศัยอยู่ โดยแนวทางการพัฒนา 
โครงการประเภทนี้ จะให้ความสำาคัญกับ 
การเลือกทำาเลที่ตั้งที่ใกล้ชิดชุมชน การ 
ออกแบบโดยมุ่งเน้นให้มีความรื่นรมย์น่า 
พกัผ่อนและมเีอกลกัษณส์วยงาม ตลอดจน 
การใช้แม่เหล็กที่หลากหลายในการดึงดูด 
ใหล้กูคา้มาใชบ้รกิาร อาท ิรา้นอาหาร รา้น 
เบเกอรี่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานเสริมความ 
งาม โรงเรียนกวดวิชา ร้านหนังสือ ร้าน 
ขายยา ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมความ 
ต้องการหลักๆ ของผู้ใช้บริการทั้งในแง่ 
การพักผ่อน การจับจ่ายใช้สอย และการ 
พบปะสังสรรค์ 

ในปี 2555 โครงการในกลุ่มนี้ยังคงได้รับ 
กระแสความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ 
ในหลายๆ ธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจค้า 
ปลีก โดยมีการลงทุนจากทั้ งกลุ่มทุน 
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มทุนอื่นๆ ที่มี 
ที่ดินอยู่ โดยจะมีทั้งรูปแบบที่พัฒนาศูนย์ 

การค้าขนาดย่อม (Community Mall)  
อย่างเ ดียวหรือโครงการรูปแบบผสม  
(mixed-use development) การพัฒนา 
ศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่มพรอ้มๆ กบัโครงการ 
ที่พักอาศัยขนาดใหญ่ หรือการพัฒนา 
เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้าง 
ไปแล้ว การพัฒนาศูนย์การค้าในกลุ่มนี้ 
ไม่ต้องอาศัยพื้นที่มากเหมือนไฮเปอร์- 
มาร์เก็ตหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ จึงทำา 
ให้มีโอกาสหาทำาเลที่ตั้งได้ง่ายและใกล้ชิด 
ชมุชนมากกวา่ นอกจากนี ้ศนูยก์ารคา้ขนาด 
ย่อม (Community Mall) ในปัจจุบันยัง 
ครอบคลุมแทบทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
จนถึงพรีเมี่ยมอีกด้วย โครงการสำาคัญท่ี 
เปดิตัวในป ี2555 ไดแ้ก ่เรนฮลิล ์เดอะวอลค์ 
เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดอะพรอ- 
มานาด รามอนิทรา เพยีวเพลส จตจุกัรกรนี 
อินท์-อินเตอร์เซค ท่อนซุงอเวนิว เป็นต้น 
สว่นโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่
ธัญญะปาร์ค ศรีนครินทร์ เสนาเฟสต์ 
เจริญนคร นวมนิทร ์Festival Walk เปน็ตน้ 
กระแสศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม (Community 
Mall) นี้ได้แพร่กระจายไปยังต่างจังหวัด 
อย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการท้องถ่ิน 
ได้ทยอยพัฒนาโครงการลักษณะนี้มากขึ้น   
เรื่อยๆ สำาหรับหัวเมืองสำาคัญที่มีการ 
ขยายการลงทุน ได้แก่ ภูเก็ต นครราชสีมา  
ขอนแก่น และประจวบคีรีขันธ์

ในอนาคตศนูยก์ารคา้กลุม่นีจ้ะยงัมกีารเพิม่ 
จำานวนอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่ 
จะขยายตัวไดอ้กีมาก โดยในป ี2556 คาดวา่ 
ศูนย์การคา้ขนาดยอ่ม (Community Mall) 
จะมีการขยายตัวในแง่ของพื้นที่ขึ้นมาเป็น 
อันดับหนึ่ง แทนที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  

(Hypermarket) ซึง่ทำาใหก้ารแขง่ขนัในกลุม่ 
นีร้นุแรงมากขึน้ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการ 
หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ ่(Hypermarket) ยงั 
เริ่มการปรับรูปแบบ ลดขนาดและเพิ่ม 
ความเปน็ศนูยก์ารคา้มากขึน้ ผูป้ระกอบการ 
ศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม (Community Mall) 
ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเพื่อสร้างความ 
แตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของ 
ผู้บริโภคอย่างลงตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
การปรับปรุงและขยายโครงการ การดึง 
ร้านค้าใหม่เพื่อสร้างความแตกต่าง การมี 
Magnet Shop ประเภทตา่งๆ ทีค่รบถว้นทกุ 
มิติความต้องการของผู้ใช้บริการ การรักษา 
ฐานลูกค้าประจำาและขยายฐานลูกค้าให้ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหาร Facility 
ต่างๆ ท่ีต้องอาศัยความชำานาญในการ 
ดูแลรักษา ภายใต้ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นใน 
อนาคต ทั้งหมดล้วนเป็นความท้าทายของ 
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ 

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) 
และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 

เนือ่งจากขอ้จำากดัทางดา้นกฎหมายผงัเมอืง 
โดยเฉพาะการกำาหนดโซนนิ่งในการขยาย 
สาขาขนาดใหญ่ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต  
ในปี 2555 ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังคง 
มุ่งเน้นกลยุทธ์ Multi Format โดยการ 
พัฒนารูปแบบโครงการที่หลากหลาย ทั้งที่ 
เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว 
รูปแบบผสมผสานระหว่างห้างค้าปลีกและ 
ศูนย์การค้าขนาดย่อม และรูปแบบร้านค้า 
ขนาดเลก็ในลกัษณะใกลเ้คยีงกบัรา้นสะดวก 
ซ้ือ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรุกเข้าสู่ 
ตลาด ในสว่นของกลยทุธเ์พือ่เพิม่ยอดขาย  
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เร่ิมเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการทำาตลาด จากที่เคยมุ่งเน้นแค่ 
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เร่ืองราคาถูก โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม  
และการจัดการตัวสินค้า เป็นการให้ความ 
สำาคัญกับการบริหารจัดการพฤติกรรมการ 
จับจ่ ายใช้สอยของผู้ ใช้บริการโดยใช้ 
โปรแกรมลกูคา้สมัพนัธผ์า่นบตัรสมาชกิและ 
บัตรเครดิตของห้าง มีการแบ่งแยกกลุ่ม 
ของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่มที่ให้ 
ความสำาคัญกับเรื่องราคา กลุ่มที่ต้องการ 
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และ 
กลุ่มที่ให้ความสำาคัญกับการบริการ เพื่อที่ 
จะบริหารลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่าง 
กันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 
ยังมุ่งสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ 
พร้อมท้ังการรับประกนัความพอใจ โดยการ 
สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางสื่อหลัก ทั้ง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Direct Mail 
เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นที่ มีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจาก 
การทำา Benchmark Campaign อย่าง 
เข้มข้น 

นอกเหนือจากกลยุทธ์ดังกล่าว ผู้ประกอบ 
การกลุ่มนี้ยังเร่ิมรุกสู่ตลาดในระดับบนกว่า 
กลุ่มผู้ใช้บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่โดย 
การเปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบ “เอ็กซ์ตร้า” 
ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งในด้านภาพลักษณ์  

คุณภาพของสินค้า และการให้บริการ เพื่อ 
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่ม 
ดังกล่าวที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพระดับ 
พรีเมี่ยม 

โดยภาพรวม ผูป้ระกอบการกลุม่หา้งคา้ปลกี 
ขนาดใหญ ่(Hypermarket) และรา้นคา้ปลกี 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ ไดมุ้ง่เนน้การพฒันารา้นคา้ 
ในขนาดเล็กลงในรูปแบบร้านสะดวกซ้ือก่ึง 
ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือที่เรียกว่า ซูเปอร์คอน 
วีเนียนสโตร์ (Super Convenient Store)  
และร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) 
เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express)  
มนิ ิบิก๊ซ ี(Mini BigC) ทอ็ปส ์เดลี ่(Tops 
Daily) ซพี ีฟูด้ มารเ์กต็ (CP Food Market) 
และแม็กซ์แวลู (Max Value) โดยมีการ 
ขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองท้ังในกรุงเทพฯ และ 
หวัเมืองหลกัตา่งๆ เพือ่รองรบัความตอ้งการ 
ของผู้บริโภคในย่านที่อยู่อาศัย อาคาร 
สำานกังาน คอนโดมเินยีมตามแนวรถไฟฟา้  
และในชุมชนท่ีเกิดใหม่ภายในปีท่ีผ่านมา   
แนวโน้มธุรกิจในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบ 
การกลุ่มนี้จะเริ่มเจาะตลาดหัวเมืองรองใน 
ต่างจังหวัดและมีการขยายสินค้าในกลุ่ม 
อาหารมากขึ้น 
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ผลการดำาเนินงาน
ประจำาปี 2555   

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2555 
ดีขึ้นกว่าปีก่อนจากปัจจัยด้านอุปสงค์ 
ภายในประเทศเป็นหลัก ดัชนีค้าปลีก 
ขยายตัวต่อเน่ืองจากไตรมาสแรกปี 2555  
หลังเหตุการณ์อุทกภัยในไตรมาสสุดท้าย 
ปี 2554 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเพิ่ม 
สูงสดุในรอบ 6 ป ีอตุสาหกรรมคา้ปลกีและ 
ภาคการค้ามีการขยายตัวดีในปี 2555 จาก 
อุปสงค์ภายในประเทศอันเนื่องมาจาก 
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ความสงบทางการเมอืงและการคลายความ 
กังวลในเรื่องการเกิดอุทกภัย

ในปี 2555 บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ 
ตามแผนงาน โดยเปดิใหบ้รกิาร 2 โครงการ 
ใหม่ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา ลำาปาง และมีผลประกอบการตาม 
เป้าหมาย โดยบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับ 
ปี 2555 จำานวน 6,189 ล้านบาท เติบโต 
201% จากปกีอ่น และมรีายไดร้วม 19,463 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อน

งบการเงินประจำาปี 2554 และปี 2555  
ประกอบด้วยรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็น 
ประจำา ดังนี้

ปี 2554 :

>> รายได้อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าจำานวน 187 ล้านบาท ใน 
ไตรมาสที ่4 (ดรูายละเอยีดในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงิน 28 ปี 2554)

ปี 2555 :

>> กำาไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน 1,776 ล้านบาท จากการนำา 
อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวมสิทธิการ 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์- 
เชียล โกรท (CPNCG) โดยบันทึก 
กำาไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า 

การเงนิ 1,602 ลา้นบาทในไตรมาสที ่3 
ป ี2555 และ 174 ลา้นบาท ในไตรมาส 
ที ่4 ป ี2555 (ดรูายละเอยีดในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงิน 35 ปี 2555)

กองทุน CPNCG จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
14 กันยายน 2555 โดยการเช่าอสัง- 
หารมิทรพัยอ์าคารสำานกังาน ด ิออฟ- 
ฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระยะเวลา 
20 ปี ทั้งนี้หน่วยลงทุนมีการซื้อขาย 
อย่างเป็นทางการในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 21  
กนัยายน 2555 ซึง่การลงทนุนี ้แบง่ออก 
เป็น 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปการทำารายการ

ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN  
 คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

จำานวนเงินลงทุน 4,394.4 ล้านบาท

จำานวนหน่วยลงทุน 426,639,000 หน่วย

จำานวนหน่วยของ CPN 106,660,000 หน่วย
 (25% ของจำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด)

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 10.30 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 90% ของกำาไรสุทธิ
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สินทรัพย์ที่ลงทุนส่วนที่ 1

ที่ดิน 2-1-4 (ไร่-งาน-ตารางวา)

อาคารสำานักงาน พื้นที่รวม 116,028 ตร.ม. 
 พื้นที่ให้เช่า 74,605 ตร.ม.
 พื้นที่ให้เช่าของอาคารสำานักงานทั้งหมด ยกเว้น
 >> พื้นที่ค้าปลีก ชั้น B1-B3 ชั้น G และชั้น 3
 >> ชั้น 6 (บางส่วน) ชั้น 7 ชั้น 25 และชั้น 44
  (ซึ่งอยู่ในการลงทุนในส่วน 2)

งานระบบพื้นที่จอดรถ ระบบไฟฟา้ ระบบสขุาภบิาล ระบบปรบัอากาศ ระบบแจง้เหต ุ
 เพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์ และระบบบันได 
 เลื่อน
 สิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำานวน 1,218 คัน

ลงทุนครั้งแรก 14 กันยายน 2555

มูลค่าสินทรัพย ์ 4,370.3 ล้านบาท
 (ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน)

แหล่งเงินทุน 4,394.4 ล้านบาท จากการขายหน่วยลงทุน

สินทรัพย์ที่ลงทุนส่วนที่ 2

พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ให้เช่า 5,961 ตร.ม. (ชั้น 6 (บางส่วน) ชั้น 7
 ชั้น 25 และชั้น 44)

พื้นที่จอดรถ สิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำานวน 53 คัน

ลงทุนครั้งแรก ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2555

มูลค่าสินทรัพย ์ 366.0 ล้านบาท

แหล่งเงินทุน เงินกู้ยืมระยะยาว 370.0 ล้านบาท 
 (~8% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ)
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หากไม่นับรวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็น 
ประจำาดังกล่าว บริษัทฯ จะมีรายได้รวม 
สำาหรบัป ี2555 เตบิโต 39% จากปกีอ่น และ 
มกีำาไรสทุธิเตบิโต 130% จากปกีอ่น โดยไม ่
รวมรายไดจ้ากอาคารสำานกังาน ด ิออฟฟศิ 
เศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์หลงันำาเขา้กองทนุ  
CPNCG ตั้งแต่ 21 กันยายน 2555

การเติบโตของผลการดำาเนินงานประจำาปี  
2555 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสาเหตุ 
หลัก คือ

>> การเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีก
ครัง้ของศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวิลด์ ซึง่รวม 
ส่วนของห้างสรรพสินค้าเซน ในเดือน 
มกราคม 2555 

>> การเปิดให้บริการอกีครัง้ของศนูยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในเดือน 
สิงหาคม 2554 หลังจากการปิดปรับ 
ปรุง ซึ่งมีการดำาเนินการเต็มปีในปี  
2555

>> การเปิดให้บริการอกีครัง้ของศนูยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในเดือน 
พฤษภาคม 2555 หลงัจากการปรบัปรงุ 
และเพิ่มพื้นที่เช่า 25,000 ตารางเมตร

>> กำาไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน 1,776 ล้านบาท จากการนำา 

หน่วย: ล้านบาท

สรุปรายการขายสินทรัพย์ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม
เข้ากองทุน CPNCG (14 กันยายน 2555) (21 ธันวาคม 2555)

ราคาสินทรัพย ์ 4,366 366 4,732

กำาไรสุทธ ิ 1,602 174 1,776

อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุน CPNCG

>> การปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าในทุก
โครงการ โดยเฉพาะที่ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา อุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา พษิณโุลก รวมถงึการเพิม่คา่เชา่ 
จากการต่อสัญญาใหม่ของโครงการท่ี 
เปดิดำาเนนิการในป ี2552 (ศนูยก์ารคา้ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ศูนย์การ 
คา้เซน็ทรลัพลาซา ขอนแกน่ และศนูย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี)

>> การลดลงของส่วนลดที่ให้แก่ร้านค้าใน 
 ทุกโครงการ

>> ความสามารถในการบริหารต้นทุนและ 
 คา่ใชจ้า่ยของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธ-ิ 
 ภาพ 

หากไม่นับรวมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พิษณุโลก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
แกรนด์ พระราม 9 และศูนย์การค้าใหม่ 
ทัง้ 2 โครงการ ทีเ่ปดิในป ี2555 ศนูยก์ารคา้ 
อื่นภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ มี 
อัตราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ียสุทธิเพิ่มขึ้น 14%  
จากปีก่อน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี 
ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 20 
โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล 10 โครงการ และตา่งจงัหวดั 10 
โครงการ) อาคารสำานกังานใหเ้ชา่ 7 อาคาร 
และอาคารทีพ่กัอาศยั 2 โครงการ (รวม 62  
ยูนิต) ซึ่งนับรวมอสังหาริมทรัพย์ที่โอนไป 
ยงักองทนุ CPNRF และกองทนุ CPNCG  
แต่ยังอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ใน 
ฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรม  
2 แห่ง (รวม 561 ห้องพัก) ซึ่งได้ว่าจ้าง 
บริษัทภายนอกท่ีมีความชำานาญให้เป็นผู้ 
บริหารงานแทน

ณ สิ้นปี 2555 อัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์ 
การค้าของบริษัทฯ เฉลี่ย ยังคงอยู่ที่ 97% 
ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีเหตุผลหลัก 
มาจากอัตราการเช่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงของ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และจากศูนย์ 
การค้าโครงการใหม่ ได้แก่ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (เปิด 
ดำาเนินการ ธันวาคม 2554) ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี (เปิดดำาเนิน 
การ ตลุาคม 2555) และศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั 
พลาซา ลำาปาง (เปิดดำาเนินการ ธันวาคม  
2555) อย่างไรก็ดี อัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา มีการ 
ลดลงชัว่คราวระหวา่งการปรบัปรงุโครงการ 
และปรับเปลี่ยนร้านค้า เพื่อเพิ่มตราสินค้า 
ท่ีมีความทันสมัยรวมถึงตราสินค้าแฟชั่น 
จากต่างประเทศ คาดว่าอัตราการเช่าพื้นที่ 
จะกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาสแรกปี 2557
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สำาหรับอาคารสำานักงานของบริษัทฯ นั้น  
มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2555  
อยู่ที่ 96% 

สรุปผลการดำาเนินงานทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภาย 
ใตก้ารบรหิารงานรวม 20 โครงการ อาคาร 
สำานักงานให้เช่า 7 โครงการ อาคารที่พัก 
อาศัย 2 โครงการ และบริษัทฯ ยังเป็น 
เจ้าของโรงแรมอีก 2 แห่ง ซึ่งได้ว่าจ้าง 
บริษัทภายนอกที่มีความชำานาญให้เป็นผู้ 
บริหารงาน

รายได้รวม 

รายได้จากค่าเช่าและบริการ

ในป ี2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากคา่เชา่และ 
บริการ เติบโต 41% จากปีก่อน มาอยู่ที่  
15,325 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

>> รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าใหม่ทั้ง  
 2 โครงการ ท่ีเปิดในปี 2555

>> ค่าเช่าพื้นที่ซึ่งปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 และการลดลงของสว่นลดทีใ่หแ้กร่า้นคา้ 
 ในทุกโครงการ จากศูนย์การค้าเดิม 
 รวมถึงการเพิม่คา่เชา่จากการตอ่สญัญา 
 ใหม่ของโครงการที่เปิดดำาเนินการในปี  
 2552

>> การเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีก 
 คร้ังของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใน 
 เดือนมกราคม 2555 

>> การเปิดให้บรกิารอกีครัง้ของศนูยก์ารคา้ 
 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในเดือน 

 สงิหาคม 2554 หลงัจากการปดิปรบัปรงุ 
 ซึ่งมีการดำาเนินการเต็มปีในปี 2555

>> การเปดิใหบ้รกิารอกีครัง้ของศนูยก์ารคา้ 
 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในเดือน 
 พฤษภาคม 2555 หลงัจากการปรบัปรงุ 
 และเพิ่มพื้นที่เช่า ด้วยอัตราค่าเช่า 
 ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สำาหรบัป ี2555 บรษิทัฯ มรีายไดค้า่อาหาร 
และเครือ่งดืม่เพิม่ขึน้ 15% จากปกีอ่น จาก 
รายได้ท่ีเพิ่มเข้ามาจากศูนย์อาหารใหม่ท่ี 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง 
และผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ของศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา อุดรธานี (หลังจากการปรับปรุง) 
ศูนย์การคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ 
หลกัของบรษิทัฯ โดยในป ี2555 รายไดจ้าก 
ธุรกิจโรงแรมเติบโต 53% จากปีก่อน มา 
อยู่ที่ 712 ล้านบาท จากผลประกอบการที ่
ดีของโรงแรมฮิลตัน พัทยาและรายได้ที่เข้า 
มาเต็มปีของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอน 
เวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี

ต้นทุนรวม

ในปี 2555 บริษัทฯ ประสบกับความท้า- 
ทายในการบริหารต้นทุนเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ 
ต้นทุน 3 ประเภท  ได้แก่ ต้นทุนค่าแรง 
ขัน้ต่ำา คา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืนขัน้ต่ำา และตน้ทนุ 

ค่าสาธารณูปโภคจากค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่ม 
สูงขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไป มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 20-40% แต่ต้นทุนและค่าใช้ 
จ่ายในการดำาเนินงานในปี 2555 อยู่ที่  
12,175 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% จากปกีอ่น 
เป็นผลมาจากความสามารถในการบริหาร 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ได้แก่ ค่าสาธาร- 
ณูปโภค ค่าใช้จ่ายของพนักงาน ค่าเสื่อม 
ราคาและคา่ตดัจำาหนา่ย คา่ซอ่มแซม คา่เบีย้ 
ประกนัภยั และ ภาษโีรงเรอืนของทรพัยส์นิ 
ท่ีครอบครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากราย
ได้ค่าเช่า

สำาหรับปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่า 
และบรกิารจำานวน 8,556 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
21% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

>> ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของศูนย์การค้า 
 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีหลังจากการ 
 ปรับปรุงและขยายพื้นที่ในไตรมาสที่ 2  
 ปี 2555 ดังที่กล่าวในข้างต้น

>> คา่เสือ่มราคาของศนูยก์ารคา้ทีเ่ปดิใหม่ 
 ในปี 2554 รับรู้เต็มปีในปี 2555

>> ต้นทุนการดำาเนินงานของศูนย์การค้า 
 ใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2555

ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ตน้ทนุคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ไดแ้ก ่ตน้ทนุ 
ทางตรงในการประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร  
รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซม 
อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในศูนย์อาหาร
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สำาหรบัป ี2555 บรษิทัฯ มตีน้ทนุคา่อาหาร 
และเคร่ืองดืม่เพิม่ข้ึน 13% จากปกีอ่น ตาม 
การเพิ่มข้ึนของรายได้ค่าอาหารและเครื่อง 
ดื่มตามที่กล่าวในข้างต้น

ต้นทุนจากธุรกิจโรงแรม

สำาหรับปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนจากธุรกิจ 
โรงแรมเพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อน มาอยู่ที่  
269 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนี้ 
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก 
ธุรกิจโรงแรม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ไดแ้ก ่คา่ใช ้
จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหาร ค่า 
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์คา่เครือ่งใชส้ำานกั- 
งาน คา่ทีป่รึกษาตา่งๆ รวมถงึคา่เสือ่มราคา 
และค่าตัดจำาหน่ายอุปกรณ์สำานักงาน

สำาหรับปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
บริหาร เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน บริษัทฯ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ 
ประชาสัมพันธ์ได้ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

หากไม่รวมค่าใช้จ่ายสำาหรับการเปิดตัว 
โครงการใหม่ บรษิัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในปี 2555 คิด 
เป็น 2.3% ของรายได้รวม เทียบกับ 3.5%  
ในป ี2554 และ 4.8% ในป ี2553 แสดงถงึ 
ผลสมัฤทธิข์องการบรหิารคา่ใชจ้า่ยทางการ 
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ

อัตรากำาไรขั้นต้น และอัตรากำาไรจากการ 
ดำาเนินงาน

สำาหรับปี 2555 บริษัทมีอัตราการเติบโต 
ของรายได้รวมสูงถึง 39% ในขณะที่อัตรา 
การเติบโตของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมสูง 
ขึน้เพยีง 19% โดยอตัรากำาไรขัน้ตน้สำาหรบัป ี
2555 เพิม่ขึน้เปน็ 46.7% จาก 39.9% ในป ี 
2554 และอัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 
สำาหรบัป ี2555 เพิม่ขึน้เปน็ 31.6% เพิม่ขึน้ 
จาก 22% จากปกีอ่น แสดงใหเ้หน็ถงึความ 
สามารถในการเพิม่รายได ้และประสทิธภิาพ 
ในการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่าง 
ชัดเจน

กำาไรสุทธิ

สำาหรบัป ี2555 บรษิทัฯ มกีำาไรสทุธเิทา่กบั 
6,189 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 201% จากปกีอ่น 
หากไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เปน็ประจำา  
กำาไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในป ี2555 จะเตบิโต  
130% จากปกีอ่น จากการปรบัขึน้ของคา่เชา่ 
พื้นที่อย่างต่อเนื่องและการบริหารต้นทุน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการระหว่างการพัฒนา

ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ 
ในระยะ 5 ปี ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตรา 
เฉลี่ย (CAGR) 15% ต่อปี เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำาหนด 
แนวทางในการขยายธรุกจิ ประกอบไปดว้ย  
การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อเพิ่มมูลค่า การปรับขึ้นค่าเช่าตามปกติ 
การประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการ 

พฒันาโครงการใหม ่ซึง่ไดก้ำาหนดเปา้หมาย 
ในการขยายพื้นที่ค้าปลีกให้มีการเติบโต 
เฉลี่ย 10% ต่อปี และภายใต้ความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสู่พื้นท่ีท้ังในและ 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีการ 
ศึกษารูปแบบอื่นอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อนำา 
เสนอศูนย์การค้าที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีการ 
ศึกษาตลาดในต่างประเทศด้วยเพ่ือการ 
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำาหรับปี 2555 นี้ บริษัทฯ สามารถขยาย 
ธุรกิจได้ตามแผนงาน โดยเปิดให้บริการ 2 
โครงการใหม่ โดยเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา สรุาษฎรธ์าน ีเมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 
2555 มพีืน้ทีใ่หเ้ชา่รวม 25,100 ตารางเมตร 
(ไมร่วมพืน้ทีส่ว่นหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั)  
และศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ลำาปาง เมือ่ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีพื้นที่ให้ 
เช่ารวม 16,100 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ 
ส่วนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงศูนย์การค้า 
เ ซ็ นทรั ลพลาซา อุ ด รธานี ใน เดื อน 
พฤษภาคม 2555 หลงัจากการปรบัปรงุและ 
เพิ่มพื้นที่เช่า 22,000 ตารางเมตร

ในปี 2556 บริษัทฯ มี 4 โครงการใหม่อยู่ 
ระหวา่งการดำาเนนิการกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่ศนูย ์
การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินเปล่าซึ่งอยู่ 
ระหว่างศึกษาแผนการพัฒนาขั้นละเอียด 
อีก 3 แปลง 
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โครงสร้างทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้เงินลงทุน (CAPEX) ในปี 
2555 ที่ผ่านมา เท่ากับ 9,502 ล้านบาท  
ประกอบด้วยการลงทุนเพื่อปรับปรุงและ 
เพิ่มมูลค่าโครงการที่มีเดิมจำานวน 2,388  
ล้านบาท การซื้อท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ 
ในอนาคตและการพัฒนาโครงการใหม่ 
จำานวน 7,144 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงิน 
เพิ่มประมาณ 8,300 ล้านบาท ประกอบ 
ด้วยหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันจำานวน 
1,500 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงินจำานวน 6,800 ล้าน 
บาท เพื่อใช้ในการจ่ายคืนหุ้นกู้ประเภท 
ไม่มีหลักประกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
สถาบันการเงินจำานวน 7,480 ล้านบาท 
จำานวนเงินส่วนที่เหลือใช้สำาหรับการขยาย 
งานในอนาคต

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มี 
ภาระดอกเบ้ียเท่ากับ 25,565 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่
ในสดัสว่น 87% และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
ในสัดส่วน 13% โดยมีอัตราดอกเบ้ียถัว- 
เฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักอยู่ที่ 4.38% ต่อปี และมี 
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ี 0.82 เท่า ลดลงจาก 
0.88 เท่า ในไตรมาสก่อนและ 1.2 เท่าใน 
ปีก่อน เนื่องจากการจ่ายชำาระหนี้หลังจาก 
นำาอาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุน CPNCG

เงินปันผลจากการดำาเนินงานปี 2555

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งกำาหนดจะจัดขึ้นในเดือน 
เมษายน 2556 ให้มีการจ่ายเงินปันผล 
จำานวน 0.95 บาทต่อหุ้น (จำานวนเงินรวม 
2,070 ล้านบาท) เทียบกับ 0.37 บาทต่อ 

หุ้น (จำานวนเงินรวม 806 ล้านบาท) ในปี  
2554 โดยเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตรา 
การจ่ายเงินปันผลที่ 33.4% ของกำาไรสุทธิ 
สำาหรับปี 2555 ซึ่งคำานวณมาจาก 40% 
ของกำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงานปกต ิและ  
17.2% ของกำาไรจากการให้เช่าภายใต้ 
สัญญาเช่าการเงินจากการนำาอาคาร 
สำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล 
เวิลด์ เข้ากองทุน CPNCG



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย



โครงการศูนย์การค้าชั้นนำา
ในประเทศไทย

โครงการในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

โครงการในต่างจังหวัด

เซ็นทรัลพัฒนา
ในวันนี้ 

จากประสบการณ์นานกว่า 30 ปี ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) หรือ CPN กับการขึ้น
เป็นผู้นำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และก้าวต่อไป
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และ
ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”

ณ วันนี้ CPN ได้พัฒนาและบริหาร
ศนูยก์ารคา้จำานวน 20 ศนูยก์ารคา้ อาคาร
สำานักงาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่งและ
อาคารท่ีพักอาศัยอีก 2 แห่ง โดยในปี 
2555 CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้า 
ใหม ่2 แหง่คอื ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา  
สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลำาปาง 

กลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวของ CPN 
คอื การพฒันาศนูยก์ารคา้ภายใตม้าตรฐาน
ระดับสากล ในทำาเลที่มีศักยภาพทั้งใน
กรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดั ทีส่ามารถ
สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้เป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ CPN ยังมีแผนขยายธุรกิจ
มุ่งสู่ต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
อีกด้วย



50 |          CPN รายงานประจำาปี 255551

ศักยภาพด้านทำาเลที่ตั้ง

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก CPN ตระหนักดีว่าทำาเลที่ตั้งคือสิ่งสำาคัญยิ่งต่อความ
สำาเร็จในอันที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมการค้าปลีก ด้วยประสบการณ์ในการเลือกสรรทำาเลที่ตั้งของศูนย์การค้าแต่ละ
แห่งและความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้ CPN ได้มาซึ่งทำาเลที่มีศักยภาพสูงสุดสำาหรับ
การสร้างศูนย์การค้าและธุรกิจต่อเนื่อง



พื้นที่รวม (GFA) 220,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,300 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 180,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,300 คัน
Hall 2,800 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 62,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 400 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 31,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 3,000 คัน
Hall 2,500 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 86,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 1,000 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 340,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 3,500 คัน
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เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การค้าครบวงจรแห่งแรกที่อยู่คู่กับคนไทย 
มานานกว่า 30 ปี ที่มีความครบครันและทัน 
สมัย มีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่นำา 
เส้นสายและผิวสัมผัสของธรรมชาติในรูปแบบ  
Organic form และนำา Skylight มาใช้ได้ 
อย่างสอดคล้อง เพ่ือให้มีแสงธรรมชาติเกิด 
ความรู้สึกโปร่งสบายรวมถึงการเพิ่มส่ิงอำานวย 
ความสะดวก และนวัตกรรมล่าสุดด้านการ 
บริการมาใช้กับศูนย์การค้า โดยทั้งโครงการ 
ประกอบด้วยโรงแรม อาคารสำานักงาน และ 
ศูนย์การค้าที่รวบรวมด้วย ห้างสรรพสินค้า 
เซน็ทรลั Flagship Store และศนูยร์วมรา้นคา้ 
ทั้ง Inter brand และ local brand

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
ชลบุรี

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา เป็นโครงการที่ 
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย 
ทั้งผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เดินทางไปร่วมการ 
ประชุมสัมมนา ชาวกรุงเทพมหานครที่เดิน 
ทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และนัก 
ทอ่งเทีย่วอีกกวา่สองลา้นคนทีเ่ดนิทางไปเยอืน 
พัทยาในแต่ละปี เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา  
นอกจากจะเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมแบบ 
เขตร้อนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้ว ยัง 
ประกอบด้วยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พร้อมทั้ง
โรงภาพยนตร์จำานวน 6 โรง

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การค้าแห่งนี้สร้างขึ้นตามแนวคิดเพื่อให้ 
เป็นศูนย์การค้าสำาหรับครอบครัวและชุมชน 
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้าน 
คา้ปลกี รา้นอาหาร พรอ้มโรงภาพยนตรข์นาด 
6 โรง และด้วยการจัดให้มีกิจกรรมสำาหรับ 
ครอบครัวและชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ และมี 
บริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงอย่างสะดวก  
เซน็ทรลัพลาซา รามอนิทรา จงึเปน็ศนูยก์ารคา้ 
สำาหรับครอบครัวและชุมชนอย่างสมบูรณ์

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
เชียงใหม่

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็น 
ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ 
ที่สุดในภาคเหนือ รองรับลูกค้าผู้เข้ามาใช้ 
บริการถึง 6 ล้านคนต่อปี ทั้งนักท่องเที่ยวชาว 
ไทยและชาวต่างประเทศ ภายในศูนย์การค้า 
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
โรงภาพยนตร์จำานวน 7 โรง ห้องประชุม 
เอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้า 
หัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาค 
เหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร

เซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกลา้ ศนูยก์ารคา้ครบวงจร 
ทางตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในทำาเล 
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของกำาลงัซือ้ 
หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ สถาบัน 
การศึกษา สำานักงานและชุมชนที่พักอาศัย 
ที่มีกำาลังซื้อและมีการขยายตัวสูง โครงการ 
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคาร 
สำานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์จำานวน 11  
โรง และร้านค้าแฟชั่นชั้นนำาหลากหลายตอบ 
สนองไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตั้งอยู่ในเขต 
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ใกล้สำานักงาน 
ใหญ่ของธนาคารชั้นนำาถึง 5 แห่ง และเป็น 
ศูนย์การค้าครบวงจรที่พร้อมด้วยสถานบันเทิง
เพียงแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบ 
ไปดว้ยรา้นคา้ปลกีหลากหลาย หา้งสรรพสินค้า 
เซ็นทรัล ศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์จำานวน  
9 โรง และศูนย์รวมเครื่องเล่นเกมส์ทันสมัย



พื้นที่รวม (GFA) 450,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 3,250 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 210,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 3,200 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 140,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,200 คัน

เซ็นทรัลพลาซา บางนา
กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งอยู่ทางตะวันออก
ของกรงุเทพมหานคร ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ 
ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยและการค้าขายที่มีการ 
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โครงการประกอบ 
ดว้ยอาคารศนูยก์ารคา้สงู 6 ชัน้ คอนโดมเินยีม 
ทาวเวอร์ และอาคารสำานักงานสูง 37 ชั้น  
นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ สวนน้ำา และ 
ศูนย์รวมเครื่องเล่นเกมส์ทันสมัยไว้บริการ 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เปน็ศนูยก์ารคา้ทีม่ ี
ความโดนเดน่ในเขตกรงุเทพตอนใต ้บนพืน้ทีท่ีม่ ี
การขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว โครงการ 
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ออฟฟิศเมท โฮมเวิร์ค  
บีทูเอส ร้านค้าปลีกครบครัน ศูนย์อาหารและ 
ศนูยร์วมแหง่ความบนัเทงิ ทัง้โบวล์ิง่จำานวน 40 
เลน โรงภาพยนตร์จำานวน 10 โรง นอกจากนี ้
ยังมีสวนพักผ่อนที่ร่มรื่นสำาหรับออกกำาลังกาย 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
นนทบุรี

CPN เข้าซื้อกิจการสยามจัสโก้รัตนาธิเบศร์ 
เมื่อเดือนธันวาคม 2546 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ 
และปรับโฉมให้เป็นศูนย์การค้าเพื่อชุมชนที่มี 
บรรยากาศของความเป็นครอบครัวที่ให้ทั้ง 
ความอบอุ่นสะดวกสบายครบครัน ประกอบ 
ด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง 
มอลล์ โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท พร้อมทั้ง 
โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง เพื่อเพิ่มความหลาก 
หลายให้เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็น 
ศูนย์การค้าสำาหรับครอบครัวอย่างแท้จริง

พื้นที่รวม (GFA) 800,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 7,000 คัน
Hall 2,500 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 310,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 3,300 คัน
Hall 2,500 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 210,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,000 คัน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ขนาด 302 ห้อง

เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร 
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้ภายในประกอบด้วยห้างสรรพ 
สินค้าเซ็น และห้างสรรพสินค้าอิเซตัน โรง- 
ภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ อุทยานการเรียนรู้ 
ทีเค ปาร์ค และ Flagship Store ของร้านค้า 
แบรนดด์งัระดบัสากล รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 
ทีห่ลากหลาย พรอ้มดว้ยอาคารสำานกังาน 45 ชัน้ 
ด้วยทำาเลศักยภาพและความหลากหลายครบ 
ครันทำาให้เซ็นทรัลเวิลด์เป็นศูนย์การค้ายอด 
นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
นนทบุรี 

ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และ 
สมบูรณ์แบบมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกเฉียง 
เหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้าน 
เทคโนโลยดีีไซน์ทีค่ำานึงถึงการออกแบบอาคาร 
ให้ประหยัดพลังงาน โครงการประกอบด้วย 
ศูนย์การค้าขนาด 7 ชั้นและอาคารสำานักงาน 
ขนาด 16 ชัน้ และดว้ยทำาเลศกัยภาพแวดลอ้ม 
ด้วยศูนย์ราชการและสำานักงานต่างๆ ทำาให้ 
โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
เป็นอย่างดี ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย  
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ 
แฟชั่น ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกครบครัน

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ชลบุรี 

ศูนย์การค้าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และ 
ครบครันที่สุดในเอเชีย โครงการประกอบด้วย 
ศูนย์การค้าและโรงแรมที่เป็นศูนย์รวมไลฟ์ 
สไตล์ของชีวิตแห่งความทันสมัยและความ 
สนุกสนานของเมืองท่องเที่ยว โดดเด่นด้วย 
ระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้ 360 องศา 
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัล โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ และ 
ร้านคา้แฟชัน่ชัน้นำา ร้านอาหารนานาชาตแิละ 
รา้นคา้ปลกีทีต่อบสนองไลฟไ์ตลอ์ยา่งครบครนั 
พรอ้มดว้ยลานกจิกรรมบรเิวณหนา้ศนูยก์ารคา้ 
ที่สร้างสีสันและชีวิตชีวาให้แก่ชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศ
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พื้นที่รวม (GFA) 250,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,000 คัน
โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ขนาด  259 ห้อง 
Hall 2,800 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 130,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,040 คัน

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
อุดรธานี 

ศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในตะวัน 
ออกเฉยีงเหนอื เปน็ประตเูชือ่มสูอ่นิโดจนี ทีไ่ด ้
รบัความนยิมทัง้จากชาวไทยและประเทศเพือ่น 
บา้น โดย CPN ไดป้รบัภาพลกัษณศ์นูยก์ารคา้ 
ให้มีความทันสมัย ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 2 เท่า  
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า 
โรบนิสนั ทอ็ปส ์ซเูปอรม์ารเ์กต็  โรงภาพยนตร ์ 
โบว์ลิ่ง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านค้า 
ปลีกครบครัน นอกจากน้ี ยังมีองค์ประกอบ 
ที่ช่วยเสริมศักยภาพความสมบูรณ์พร้อมของ 
โครงการด้วยโรงแรมเซน็ทารา อุดรธานี ทีมี่ห้อง 
พักรองรับจำานวน 259 ห้อง ห้องสัมมนา และ 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ชลบุรี

ศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตลช์อ้ปปิง้คอมเพลก็ซท์ีใ่หญ ่ 
ทันสมัย และสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองชลบุรี   
ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีความ 
โดดเดน่ใหศ้นูยก์ารคา้ไดร้บัแสงธรรมชาติอย่าง 
ทัว่ถึง ศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ย ห้างสรรพสนิค้า 
โรบินสัน โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิต้ี และ 
คาราโอเกะที่ทันสมัยแห่งแรกในเมืองชลบุรี  
ร้านคา้ปลกี ศนูยร์วมแฟชัน่ อาหารและเครือ่ง 
ดื่ม โซนสันทนาการ และสิ่งอำานวยความ 
สะดวกครบครัน
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พื้นที่รวม (GFA)  110,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 1,000 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 100,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 1,400 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 200,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,100 คัน
Hall 2,540 ตร.ม.

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เชียงราย

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งแรก 
ใจกลางเมืองเชียงราย ที่ออกแบบโดยผสาน 
ความทนัสมยักบัศลิปะวฒันธรรมลา้นนาทีท่รง 
คุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ได้อย่างลงตัว และยังเป็นศูนย์การค้า Eco- 
Friendly ครบวงจรแห่งแรกของไทย มีความ 
เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ 
360 องศา ด้วยนวัตกรรมทันสมัยที่ประหยัด 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การค้า 
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ พาวเวอรบ์าย บทีเูอส ซเูปอร-์ 
สปอรต์ โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอรซ์นีเีพลก็ซ ์
และคาราโอเกะ รวมถงึรา้นคา้แฟชัน่ ศนูยร์วม 
ร้านอาหารและร้านค้าชั้นนำาที่มีความหลาก 
หลาย 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
พิษณุโลก

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ที่มี 
ทำาเลที่ตั้งใจกลางศูนย์กลางทางธุรกิจที่เช่ือม 
ต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ รวมไปถึง 
ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน โดดเด่นด้วยการ 
ออกแบบที่นำาจุดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อาทิ เรือนแพ ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์  
และลวดลายผา้ทอทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องจงัหวดั 
พิษณุโลก มาผนวกเข้ากับแนวคิดอันทันสมัย 
สถาปตัยกรรมของภายนอกตวัอาคารได้รบัแรง 
บนัดาลใจจากขบวนเรอืสนิคา้ ทีจ่ะนำาพาธรุกจิ 
มุ่งหน้าสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนและกลมกลืน 
กับธรรมชาติ ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้าง 
สรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
พาวเวอร์บาย บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต โรง- 
ภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอรซ์นีเีพลก็ซ ์และรา้นค้า 
ปลีกชั้นนำา

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ขอนแก่น 

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดดเด่นด้วยการ 
ออกแบบที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
และคำานึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์การค้า 
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรง 
ภาพยนตร์เอส เอฟ ซิตี้ ลานโบว์ลิ่ง ร้านค้า 
ปลกีชัน้นำา แฟชัน่ อาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อม 
ด้วยศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับ 
การเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา หนว่ยงานราชการ 
และการค้าขายของจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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พื้นที่รวม (GFA) 130,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 1,400 คัน
Hall 2,500 ตร.ม.

พื้นที่รวม (GFA) 214,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,400 คัน

พื้นที่รวม (GFA) 111,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ 2,000 คัน

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ทันสมัยที่ใหญ่และครบ 
ครันที่สุดในภาคใต้ The Most Complete 
Lifestyle Shopping Center in the South  
ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์รีสอร์ท ราย 
ล้อมด้วยธรรมชาติ Tropical Architecture  
Design บนพื้นฐานการพัฒนาชุมชนอย่าง 
ยั่งยืน (Sustainable Urban Development) 
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า 
โรบนิสนั ทอ็ปส ์มารเ์กต็ บทีเูอส เพาเวอรบ์าย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ ออฟฟิศเมท และร้านค้า 
ช้ันนำา รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ  
โรงภาพยนตร์เอสเอฟ 7 โรง สวนสนุก Fun Planet 
และ Pet Planet สวนสตัวข์นาดเลก็ทีส่ตัวห์ายาก 
อย่าง Meerkat และ Raccoon 
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กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ One Stop Lifestyle 
Entertainment Shopping Complex ที่ 
ครบครัน ตั้งอยู่บนทำาเลที่มีศักยภาพโดดเด่น 
ที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพ ม ี
ความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ล้ำาสมัยใน 
รปูแบบ Futuristic สะดดุทกุสายตาตามเทรนด์ 
การออกแบบล่าสุดของโลก ทั้งเส้นสาย สีสัน  
และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon 
Effect ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความไม่หยุด 
นิ่งของถนนพระราม 9 ตอบสนองกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ในสไตล์ Work&Play ศูนย์การค้า 
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสันซึ่งเป็น 
Flagship Store ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดใน 
กรงุเทพฯ ทอ็ปส ์มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ ออฟฟิศเมท รวมไปถึง 
โรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาส เอสเอฟเอ็กซ์  
11 โรง และ The Rink Ice Arena ลาน Ice  
Skate ขนาดโอลิมปิก แห่งแรกในประเทศไทย 
และร้านค้าชั้นนำา 

เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง
ลำาปาง

ศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตลช์อ้ปปิง้เซน็เตอรแ์หง่ใหม ่
ล่าสุดของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการ 
ออกแบบลา้นนาทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ปลกตาดว้ย 
แรงบันดาลใจจากการเจาะฉลุผสมผสานกบัรูป 
แบบกราฟฟิกประยุกต์ ศูนย์การค้าประกอบ 
ด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต  
บทีเูอส เพาเวอรบ์าย ซเูปอรส์ปอรต์ ออฟฟศิ- 
เมท และร้านค้าชั้นนำา รวมไปถึงแหล่งบันเทิง 
ครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ 4 โรง  
สวนสนุก Fun Planet ฟาร์มแกะ Hug You 

55



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9



โครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ภายใต้การบริหารงานของ CPN

เซ็นทรัลพลาซา  
ลาดพร้าว

เซ็นทรัลพลาซา  
รามอินทรา

เซ็นทรัลพลาซา 
ปิ่นเกล้า 1)

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ 
พัทยา

ธันวาคม 2525

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี
2571

4,350 

48,140 

100%

291 

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ เอ็กซ์ 

พฤศจิกายน 2536

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2566

634

17,156

100%

80 

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ 
พาวเวอร์ บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต  

มีนาคม 2538

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2567

1,215

57,538

99%

249

โรงภาพยนตร์อีจีวี
เอสบี เฟอร์นิเจอร์
บีทูเอส 

กรกฎาคม 2538

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2558

373

15,226

96%

129

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ 
ซูเปอร์สปอร์ต 

โครงการศูนย์การค้า

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

สิทธิในที่ดิน

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

จำานวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า)

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ 5 
อันดับแรก 3)

มูลค่าเงินลงทุนทั้ง
โครงการ ณ สิ้นปี 2555 2)

หมายเหตุ:
1) 42% ของพืน้ทีศู่นยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกลา้ ไดใ้หเ้ชา่ชว่งแก ่CPNRF ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2552 สิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2567 
 81% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 
 96% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568 
 ผลการดำาเนนิงานของเซน็ทรัลพลาซา ปิน่เกลา้ พระราม 3 และพระราม 2 รวมผลการดำาเนนิงานของสนิทรัพยใ์ห้เช่า/เช่าชว่งแก ่CPNRF 
 ซึ่ง CPN เป็นผู้บริหารโครงการ
2) รวมเงินลงทุนในอาคารสำานักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชำาระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนใน 
 สินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF
3) ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเกิน 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป
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เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 1)

เซ็นทรัลพลาซา 
บางนา

เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 1)

มีนาคม 2539 4)

โครงการซื้อกิจการ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

3,218

75,891

99%

517

ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 
ท็อป มาร์เก็ต
โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
ไอที ซิตี้ 

ตุลาคม 2540

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

1,289

55,245

94%

289

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์
ฟิตเนส เฟิร์ส
ไอที ซิตี้ 

ธันวาคม 2544 4)

โครงการซื้อกิจการ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

4,356

58,112

89%

277

โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
ทอย อาร์ อัส
ไอที ซิตี้  

ธันวาคม 2545

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี
2568

1,013

94,882

100%

341

ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล 
โฮมเวิร์ค
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์และโบว์ล
ท๊อป ซูเปอร์
ออฟฟิศเมท 

โครงการศูนย์การค้า

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

สิทธิในที่ดิน

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

จำานวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า)

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ 5 
อันดับแรก 3)

มูลค่าเงินลงทุนทั้ง
โครงการ ณ สิ้นปี 2555 2)

หมายเหตุ:
1) 42% ของพืน้ทีศู่นยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกลา้ ไดใ้หเ้ชา่ชว่งแก ่CPNRF ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2552 สิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2567 
 81% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 
 96% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568 
 ผลการดำาเนนิงานของเซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกลา้ พระราม 3 และพระราม 2 รวมผลการดำาเนนิงานของสนิทรัพยใ์ห้เช่า/เช่าช่วงแก ่CPNRF 
 ซึ่ง CPN เป็นผู้บริหารโครงการ
2) รวมเงินลงทุนในอาคารสำานักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชำาระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนใน 
 สินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF
3) ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเกิน 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป
4) ปีที่เข้าซื้อกิจการ
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เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร์

เซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช

ธันวาคม 2545 4)

โครงการซื้อกิจการ

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2575

12,614

187,054

96%

441

ห้างสรรพสินค้าเซน
ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน
โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ เวิลด์
เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล์ 
เอสบี ดีไซน์ สแควร์
พาวเวอร์ บาย 

ธันวาคม 2546 4)

โครงการซื้อกิจการ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

2,299

77,238

100%

222

ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 
โฮมเวิร์ค
โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ และ
สไตร์ค โบว์ล
อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์
ท๊อป มาร์เก็ต 

พฤศจิกายน 2551

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

5,252

64,857

93%

346

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟเอ็กซ์ 
ฟิตเนส เฟิร์ส 

มกราคม 2552

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

6,385

57,161

96%

285

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ
เอ็กซ์และสไตร์ค 
โบว์ล
ทอย อาร์ อัส 

เซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี

เมษายน 2552 4)

โครงการซื้อกิจการ 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

4,854

68,806

99%

278

ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 
โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์และโบว์ลิ่ง
สปอร์ต เวิลด์ 
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เซ็นทรัลพลาซา 
พิษณุโลก

เซ็นทรัลพลาซา 
ชลบุรี

เซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น

เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย

ตุลาคม 2554

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

1,568

24,974

99%

152

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์
ท็อปส์ มาร์เก็ต
พาวเวอร์บาย
บีทูเอส
ซูเปอร์สปอร์ต 

พฤษภาคม 2552

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

2,839

40,386

96%

273

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ 
ท็อป มาร์เก็ต
พาวเวอร์ บาย
ฟิตเนส เฟิร์ส
ซุปเปอร์สปอร์ต 

ธันวาคม 2552

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

3,855

50,146

95%

338

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ
ซิตี้ และสไตร์ค โบว์ล
ท็อป มาร์เก็ต
พาวเวอร์ บาย 

มีนาคม 2554

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

1,604

21,459

99%

115

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์
ท็อปส์ มาร์เก็ต
พาวเวอร์บาย 
บีทูเอส
ซูเปอร์สปอร์ต 

โครงการศูนย์การค้า

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

สิทธิในที่ดิน

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

จำานวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า)

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ 5 
อันดับแรก 3)

มูลค่าเงินลงทุนทั้ง
โครงการ ณ สิ้นปี 2555 2)

หมายเหตุ:
2) รวมเงินลงทุนในอาคารสำานักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชำาระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนใน 
 สินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF
3) ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเกิน 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป
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เซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9

เซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์ธานี

เซ็นทรัลพลาซา 
ลำาปาง

ธันวาคม 2554

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2583

5,279

59,505

99%

227

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟเอ็กซ์ ซีนีม่า
ท็อปส์ มาร์เก็ต
พาวเวอร์บาย
บีทูเอส
ซูเปอร์สปอร์ต 

ตุลาคม 2555

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

2,129 

30,104

96%

134

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ 
ท็อป มาร์เก็ต
พาวเวอร์ บาย
ออฟฟิศเมท
บีทูเอส 

พฤศจิกายน 2555

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2584

1,069

21,612

99%

93

โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซิตี้ 
ท็อป มาร์เก็ต
พาวเวอร์ บาย
ซูเปอร์สปอร์ต
บีทูเอส 
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อาคารสำานักงาน 
ลาดพร้าว 

อาคารสำานักงาน 
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 1)

ธันวาคม 2525

โครงการก่อสร้าง 

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2571

16,250

97%

74

โรงเรียนสอนภาษา
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
คลินิค สถาบันความ
งามและสุขภาพ
สำานักงานทั่วไป

มีนาคม 2538

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี
2567

22,426

98%

55 

โรงเรียนสอนภาษา
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
หน่วยงานราชการ 
สำานักงานทั่วไป 

โครงการอาคาร
สำานักงาน

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

สิทธิในที่ดิน

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

จำานวนผู้เช่าพื้นที่ (ห้อง)

ลักษณะธุรกิจของผู้เช่า
พื้นที่ส่วนใหญ่

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

หมายเหตุ:
1) 100% ของพื้นที่อาคารสำานักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ  
 และทาวเวอร์ บ ีให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 
 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2) ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3) 97% ของพื้นท่ีอาคารสำานักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วง 
 แก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 
 2575
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อาคารสำานักงาน 
เซ็นทรัลเวิลด์ 3)

อาคารสำานักงาน บางนา อาคารสำานักงาน 
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 1)

อาคารสำานักงาน 
แจ้งวัฒนะ 

อาคารสำานักงาน  
แกรนด์ พระราม 9 

พฤศจิกายน 2547 

โครงการซื้อกิจการ

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 
2575

82,796

98%

104 

บริษัทข้ามชาติ
ธนาคารและสถาบัน
การเงิน ที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจและกฎหมาย
ธุรกิจสื่อสารและบริการ  

ธันวาคม 2544 2)

โครงการซื้อกิจการ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

10,007

98%

30 

โรงเรียนสอนภาษา 
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
คลินิค สถาบันความ
งามและสุขภาพ 
สำานักงานทั่วไป

มีนาคม 2549

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี
2567

11,334

98%

45 

โรงเรียนสอนภาษา
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
คลินิค สถาบันความ
งามและสุขภาพ
สำานักงานทั่วไป 

มีนาคม 2552

โครงการก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

19,867

85%

45

โรงเรียนสอนภาษา
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
คลินิค สถาบันความ
งามและสุขภาพ
ธุรกิจสื่อสารและบริการ
สำานักงานทั่วไป 

ธันวาคม 2554

โครงการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี
2583

6,454

95%

32

โรงเรียนสอนภาษา
กวดวิชา คอมพิวเตอร์
คลินิค สถาบันความ
งามและสุขภาพ
สำานักงานทั่วไป 
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โรงแรมเซ็นทารา 
อุดรธานี 1)

หลังสวนโคโลเนต

โรงแรมฮิลตัน 
พัทยา 2)

เซ็นทรัล
ซิตี้ เรสซิเดนซ์ 1)

เมษายน 2552 3)

259

70%

ธันวาคม 2541

4,466

63%

พฤศจิกายน 2553

302

80%

ธันวาคม 2544 2)

1,907

50%

โครงการโรงแรม 

โครงการที่พักอาศัย 

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

ปีที่เริ่มดำาเนินการ

จำานวนห้องพักที่เปิดให้
บริการ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

หมายเหตุ:
1) CPN เปน็เจา้ของโครงการและใหบ้รษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 
 จำากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
2) CPN เปน็เจา้ของโครงการและใหบ้รษิทั ฮลิตนั โฮเทล คอรป์อเรชนั 
 จำากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
3) ปีที่เข้าซื้อกิจการ

หมายเหตุ:
1) CPN เป็นเจ้าของห้องชุดจำานวน 12 ยูนิตของโครงการที่พัก 
 อาศัย
2) ปีที่เข้าซื้อกิจการ



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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โครงการในอนาคต

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี

  ที่ตั้ง :

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ตำาบล 
แจระแม อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  ขนาดโครงการ : 

ที่ดินรวมประมาณ 76 ไร่ (CPN เป็น 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) โดยมีพื้นที่
โครงการรวมทั้งสิ้น 140,000 ตารางเมตร  
ซึ่งเป็นพื้นที่ของ CPN จำานวน 118,000 
ตารางเมตร โครงการนี้ประกอบด้วยห้าง 
สรรพสินค้าโรบินสันและผู้เช่าหลัก อาทิ 
ท็อปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทูเอส 
ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
โรงภาพยนตร์ และสวนสนุก ฟันแพลน 
เน็ต ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชั่น 
ธนาคาร ศูนย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหาร 
และเครื่องดื่ม รวมกว่า 250 ร้านค้า โดย 

โครงการมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 1,500 
คัน

  ศักยภาพของโครงการ :

โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง 
ถือเป็นจังหวัดเศรษฐกิจสำาคัญของภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งอยู่บนถนน 
เล่ียงเมืองซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างตัวเมืองกับ 
สนามบิน โครงการยังรายล้อมด้วยสถาน 
ที่สำาคัญ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย โรงพยาบาล 
ธนาคาร ท้ังนี้ จังหวัดอุบลราชธานีเป็น 
ประตูการค้าการท่องเท่ียวสู่อินโดจีน ทั้ง 
ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจาก 
นี้ ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะขยาย 
เสน้ทางการเดนิรถสายระหวา่งประเทศ คอื 
สายอุบลราชธานี-จำาปาสัก คอนพะเพง 
และเสียมราฐ จึงนับเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ 



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

67

สำาคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ เหมาะ 
แก่การลงทุนและพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้อีก 
มากในอนาคต 

  ความคืบหน้าของโครงการ : 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้า 
ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

  กำาหนดการเปิดให้บริการ :

โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนินการได้ 
ในเดือนเมษายน 2556

  เงินลงทุน :

ประมาณ 1,800 ล้านบาท (ไม่รวม 
เงินลงทุนในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า 
โรบินสัน ซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันเป็น 
ผู้รับผิดชอบดำาเนินการก่อสร้าง)
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โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล
เชียงใหม่

  ที่ตั้ง :
ถนนซเูปอร์ไฮเวย์ บรเิวณทางแยก บนถนน 
เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด มีด้านหน้าติดถนน 
2 ด้าน คือ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ และถนน 
เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด 

  ขนาดโครงการ : 
ที่ดินรวมประมาณ 68 ไร่ (CPN เป็น 
เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ) โดยมพีืน้ทีโ่ครงการ 
รวมทัง้ส้ิน 250,000 ตารางเมตร โครงการนี ้
ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ 
ผู้เช่าหลัก อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  
พาวเวอร์บาย บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต  
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์  
โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และสวนสนุก ฟัน 
แพลนเน็ต ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้า 
แฟชั่น ธนาคาร ศูนย์รับบริการต่างๆ ร้าน 
อาหารและเครือ่งดืม่ รวมกวา่ 250 รา้นคา้ 
โดยโครงการมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 
1,500 คัน

  ศักยภาพของโครงการ :
โครงการตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 
เมืองหลวงแห่งภาคเหนือ และถือเป็น 
เมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโต 
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การลงทุน การ 
ท่องเที่ยวที่ ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือรอง 
จากกรุงเทพมหานคร โดยต้ังอยู่บนถนน 
ซูเปอร์ไฮเวย์เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับ 
สนามบิน โครงการยังรายล้อมด้วยสถานที่ 
สำาคัญ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย โรงพยาบาล  
ธนาคาร นอกจากนี ้จงัหวดัเชยีงใหมย่งัเปน็ 

แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทางวัฒนธรรมและ 
ธรรมชาติที่สวยงาม ซ่ึงมีนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมา 
ท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก ที่ช่วยเสริม 
ศักยภาพการเติบโตในด้านกำาลังซื้อเป็น 
อย่างมาก 

  ความคืบหน้าของโครงการ :
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้า
ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

  กำาหนดการเปิดให้บริการ : 
คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนิน 
การได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556

   เงินลงทุน : 
ประมาณ 4,500 ลา้นบาท (ไมร่วมเงนิลงทนุ 
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่ง 
บริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด เป็น 
ผู้รับผิดชอบดำาเนินการก่อสร้าง)

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่

  ที่ตั้ง :
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนน 
กาญจนวนชิย ์ตำาบลคอหงษ ์อำาเภอหาดใหญ ่
จงัหวดัสงขลาดา้นหนา้ตดิทางหลวงแผน่ดนิ 
ดา้นขา้งเชือ่มสูถ่นนโชตวิทิยะกลุ 1 ซึง่เปน็ 
ทางเข้าออกสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก

  ขนาดโครงการ : 
ทีดิ่นรวมประมาณ 50 ไร ่(CPN เปน็เจา้ของ 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน) โดยมีพื้นที่โครงการรวม 
ทั้งสิ้น 250,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ของ CPN จำานวน 210,000 ตารางเมตร 
โครงการนี้ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า 

เซน็ทรลั และผูเ้ชา่หลกั อาท ิทอ็ปส ์มารเ์กต็, 
พาวเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต  
ออฟฟิศเมท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 
สวนสนุก ฟันแพลนเน็ต ลานสเก็ตน้ำาแข็ง 
และห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาดใหญ่  
ผู้ เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟช่ัน  
ธนาคาร ศูนย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหาร 
และเครื่องดื่ม รวมกว่า 250 ร้านค้า โดย 
โครงการมพีืน้ทีจ่อดรถรองรบักวา่ 2,100 คนั 

  ศักยภาพของโครงการ :
โครงการตั้งอยู่บนทำาเลท่ีมีศักยภาพ ใจ 
กลางเมืองหาดใหญ่ ซ่ึงจังหวัดหาดใหญ่ 
ถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่และเป็น 
ศูนย์กลางด้านการค้าและธุรกิจของภาคใต ้
โดยตั้งอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตัว 
เมืองกับสนามบินซึ่งเป็นท่าอากาศยาน 
นานาชาติขนาดใหญ่ที่มีเที่ยวบินมากเป็น 
ลำาดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นประตูนำา 
ไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำาลังซื้อมหาศาล 
นอกจากนี้ ยังรายล้อมด้วยสถานที่สำาคัญ 
ต่ า งๆ มหาวิ ทยาลั ยและวิ ทยาลั ย  
โรงพยาบาล ธนาคาร ซึ่งถือเป็นเมือง 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำาคัญอีก 
จังหวัดหนึ่งของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยว 
ท้ั งชาวไทยและต่ า งชาติ เดินทางมา 
ท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก อีกทั้งโครงการ 
ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนี เซีย- 
มาเลเซีย-ไทย ซ่ึงช่วยเสริมศักยภาพการ 
เติบโตในด้านกำาลังซ้ือเป็นอย่างมากและ 
พัฒนาให้เติบโตขึ้นได้อีกมากในอนาคต 
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  ความคืบหน้าของโครงการ :
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้า 
ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

  กำาหนดการเปิดให้บริการ : 
คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนิน 
การได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556

  เงินลงทุน : 
ประมาณ 5,200 ลา้นบาท (ไม่รวมเงนิลงทนุ 
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่ง 
บริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด เป็น 
ผู้รับผิดชอบดำาเนินการก่อสร้าง)

โครงการเซ็นทรัลเวสท์เกต 

  ที่ตั้ง :
บรเิวณแยกบางใหญ่ ตำาบลเสาธงหนิ อำาเภอ 
บางใหญ ่จงัหวดันนทบรีุ มีด้านหน้าติดถนน 
2 ด้าน คือถนนรัตนาธิเบศร์ และถนน 
กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นถนนวงแหวนฝั่ง 
ตะวันตก 

  ขนาดโครงการ : 
ที่ดินรวมประมาณ 98 ไร่ (CPN เป็น 
เจ้าของสิทธิการเช่าที่ ดิน) โดยมีพื้นที่ 
โครงการรวมทั้งสิ้น 330,000 ตารางเมตร  
โครงการมีลักษณะเป็นศูนย์การค้ารูปแบบ  
Super Regional Mall เป็นไลฟ์สไตล์ 
คอมเพล็กซ์ และเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
คอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยที่สุด ประกอบด้วย 
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล และผูเ้ชา่หลกั อาท ิ
ท็อปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทูเอส  
ซเูปอร์สปอร์ต โฮมเวริค์ เปน็ตน้ นอกจากนี ้
จะเป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์ชั้นนำา 

กว่า 1,000 ร้านค้า และเป็นแหล่งรวมร้าน 
อาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตอบสนองทุกไลฟ์ 
สไตล์ โดยโครงการมีพื้นท่ีจอดรถรองรับ 
กว่า 2,000 คัน

  ศักยภาพของโครงการ :
โครงการเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่และ 
ต้ังอยู่บนทำาเลที่มีศักยภาพสูง มีระบบ 
คมนาคมท่ีสมบูรณ์ของภาครัฐท่ีเช่ือมต่อ 
ทกุเสน้ทางไวด้ว้ยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนั 
ตก ซึง่จดุตดัถนนกาญจนาภเิษก ขนาด 12 
เลน และถนนรัตนาธิเบศร์ ขนาด 10 เลน 
ทีร่องรบัรถยนตไ์ดถ้งึ 85 ลา้นคนัตอ่ป ีมแีนว 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่- 
บางซือ่) ตดัผา่นบรเิวณโครงการ มทีางเดนิ 
ลอยฟา้ หรอืสกายวอลก์เชือ่มตรงจากสถาน ี
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 13 ล้านคน 
รวมถึงเส้นทางในอนาคต ทางหลวงพิเศษ 
หมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ที่ 
เชื่อมต่อท่าเรือทวายและทะเลอันดามัน 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน AEC ในปี 2558 และรับกำาลัง 
ซือ้และอตัราของการเตบิโตดา้นตา่งๆ หลงั 
จากเปดิ AEC อกีทัง้ในอนาคตยงัมโีครงการ 
ทางดว่นขัน้ที ่3 เชือ่มวงแหวนตะวนัตกและ 
มอเตอร์เวย์ ชลบุรี และจะเป็นศูนย์กลาง 
แหล่งที่อยู่อาศัยในอนาคต 

  ความคืบหน้าของโครงการ :
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้า 
ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

  กำาหนดการเปิดให้บริการ : 
คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนิน 
การได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

  เงินลงทุน : 
ประมาณ 6,500 ลา้นบาท (ไมร่วมเงนิลงทนุ 
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่ง 
บริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด เป็น
ผู้รับผิดชอบดำาเนินการก่อสร้าง)

โครงการในต่างประเทศ

ในระยะเวลา 5 ปทีีผ่า่นมา CPN ไดพ้จิารณา 
และศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทุน 
ไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งความสนใจไปยัง 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและ 
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ด้วยเล็ง 
เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเพื่อเป็นการ 
กระจายความเสีย่งในการลงทนุ อยา่งไรกด็ ี
CPN ไดต้ระหนกัถงึความแตกตา่งของภาวะ 
ตลาด สภาวะการแข่งขัน และความเสี่ยง 
ของการทำาธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้ง 
คณะทำางานพเิศษเพือ่ศกึษาในรายละเอยีด 
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการ 
ประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ 
เกดิขึน้ในแตล่ะประเทศที ่CPN ไดใ้หค้วาม 
สนใจ เพื่อให้การลงทุนในต่างประเทศเป็น 
ไปอย่างระมัดระวังและตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและ 
ยั่งยืน



วิสัยทัศน์

ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้
รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุด
นิ่ง ในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุข
ในระดับโลก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

พันธกิจ

 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม 
 (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders)
 “เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและ 
 เหนือความคาดหมายของทุกคน”

 >> เป็นศูนย์การค้าที่นักลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน ให้กับ 
  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร

 >> เปน็ศนูยก์ารคา้ทีล่กูคา้เลอืก โดยสรา้งประสบการณแ์หง่ความสขุใหก้บัลกูคา้

 >> เป็นศูนย์การค้าที่ผู้เช่า คู่ค้าเลือก โดยสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจควบคู่กับ 
  การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 

 >> เปน็ศนูยก์ารคา้ทีพ่นกังานเลอืก โดยใหโ้อกาสทีส่ดใสในหนา้ทีก่ารงาน และ 
  สร้างสังคมการทำางานที่มีความรักความผูกพันกัน

 >> เป็นศูนย์การค้าที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มีความ 
  โดดเด่นเป็นที่ภูมิใจของชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
  ชุมชน

 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง 
 (Dynamic Retail Developer)
 “เป็นผูพ้ฒันาศนูยก์ารคา้ทีไ่มห่ยดุนิง่ในการพฒันาศนูยก์ารคา้รปูแบบใหม ่มรีา้น 
 ค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

 CPN ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทายที่สำาคัญ ลูกค้าม ี
 ความคาดหวังทีส่งูขึน้ มคีวามตอ้งการทีซ่บัซอ้นมากขึน้ เขา้ถงึสารสนเทศไดง้า่ย 
 ข้ึน ความไม่หยุดนิ่งของ CPN จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การ 
 บริหารของ CPN มีความทันสมัยที่สุด และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตท่ี 
 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบ 
 ใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ท่ีมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้าเข้า 
 มาอยูใ่นศนูยก์ารคา้อยา่งตอ่เนือ่ง การนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการอำานวย 
 ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และ 
 สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนการผสานพลังกับบริษัทในเครือ 
 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจสูง 
 สุดกับผู้ใช้บริการ
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 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค 
 (Regional Retail Developer)
 “เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำาในระดับภูมิภาคและเป็น 
 ที่จับตามองในตลาด”

 CPN มุ่งม่ันที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดับ 
 ภูมิภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้พัฒนา 
 ศูนย์การคา้ทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัและมโีครงการทีป่ระสบความสำาเรจ็อยา่งรวดเรว็ในภมูภิาค 
 น้ี CPN ไดร้ะบตุลาดทีจ่ะขยายธรุกจิไปอยา่งชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ 
 มกีลยุทธ์ มแีผนธรุกจิ และแผนการสรา้งพนัธมติรทีส่ามารถตอบสนองกบัโอกาส 
 ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อ 
 เน่ืองเพือ่ใหม้ศีกัยภาพ และความพรอ้มทีจ่ะสามารถดำาเนนิธรุกจิในตา่งประเทศ 
 ได้ตามเป้าหมาย

 เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า 
 (World-Class Rewarding Experience)
 “เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสุขในการ  
 Shopping ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในทุกตลาดที่เปิดดำาเนินการ”

 CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้า 
 เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทุกคน ดังนั้น ทุก 
 องค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคำานึงถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ 
 คัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ  
 การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกให้มีความครบครัน CPN เช่ือว่ามาตรฐานที่สูง 
 และเปน็สากลจะเปน็สิง่ทีท่ำาใหอ้งคก์รเปน็ผูน้ำาในตลาดได ้ความเปน็ระดบัสากล/ 
 ระดับโลก (World–Class) จงึเปน็สิง่ที ่CPN มุง่มัน่มาตลอดและเชือ่มัน่วา่การ 
 สร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับสากลจะเป็นสิ่งที่ทำาให้ CPN ก้าวขึ้น 
 เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านการพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
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กลยุทธ์
ในการดำาเนินธุรกิจ  

CPN มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องและย่ังยืน โดยการสร้างการเติบโต
ทางการเงิน (Financial Growth) ควบคู่
ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
ในทุกมิติ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมและสุดความสามารถเพื่อ
จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างม่ันคง
และยั่งยืนร่วมกัน และเพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลวุสิยัทศันแ์ละพนัธกจิไดอ้ยา่ง
แท้จริง โดยกลยุทธ์หลักของบริษัทมีอยู่ 4 
ด้าน ดังนี้

	 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การค้าในประเทศ	(Mall	Development	Strategy)	

 CPN มุง่เนน้การขยายสาขาทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง จากทัง้ 
 การปรบัปรงุศนูยก์ารคา้ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัและการมองหาโอกาสใหม่ๆ  ในพืน้ทีท่ีม่ ี
 ศักยภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมกับโอกาสและความท้าทาย 
 จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การพัฒนาและปรับปรุง 
 ศูนย์การค้านั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารโครงการให้ได้ผลตอบแทน 
 ที่ดี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย

 >> การพฒันาศนูยก์ารคา้ทีม่ศีกัยภาพผา่นการศกึษาวจิยัตลาด เพือ่เลอืกตลาด 
  ทีม่ศีกัยภาพ การเลอืกทำาเลทีต่ัง้ทีด่กีำาหนดรปูแบบของศนูย ์(Mall Format) 
  ทีเ่หมาะสมกบัตลาด และสดัสว่นรา้นคา้ (Merchandising Mix) ทีเ่หมาะสม 
  ตอบสนองลูกค้าและเหนือกว่าคู่แข่ง 

 >> การพัฒนากระบวนการพัฒนาศูนย์การค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
  ตั้งแต่การศึกษาโครงการ สรรหาที่ดิน ออกแบบ ก่อสร้าง การติดต่อร้านค้า  
  การตลาด จนกระทั่งเปิดศูนย์การค้าได้ตามเวลาที่กำาหนด และได้คุณภาพ 
  ตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการใหม่ได้หลายโครงการในเวลา 
  เดียวกันและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามกำาหนดเวลาและงบประมาณท่ีวางไว้ 
 
 >> การปรับปรุงการพัฒนาศูนย์การค้าให้มีความเป็นมาตรฐานในเรื่องการ 
  ออกแบบ การกอ่สรา้ง เพือ่ลดระยะเวลาการกอ่สรา้ง ลดตน้ทนุการกอ่สรา้ง 
  ภายใต้คุณภาพที่กำาหนด ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

	 กลยุทธ์การบริหารศูนย์การค้า	(Mall	Management	Strategy)

 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศูนย์การค้าที่มีอยู่โดยการเสริมความแข็งแกร่งทั้ง 
 มติดิา้นรา้นคา้ การตลาด และการบรหิารศนูยฯ์ เพือ่ผลกัดนัใหก้ารคา้ขายในศนูยฯ์ 
 มีการเติบโตและค่าเช่าพื้นที่สามารถเติบโตควบคู่กันไปได้ ตลอดจนการควบคุม 
 เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน การบริหารศูนย์การค้าเน้นการบริหารจัดการ  
 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของร้านค้าและลูกค้าอย่างแท้จริง

 >> ความครบถว้นและหลากหลายของรา้นคา้ (Merchandising Mix) โดยการ 
  วเิคราะหข์อ้มลูตลาดและขอ้มลูลกูคา้อยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ปรบัรา้นคา้ภายใน 
  ศนูยก์ารคา้ใหมอ่ยา่งเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการสรรหารา้นคา้ใหม่ๆ  จากทัง้ใน 
  ประเทศและตา่งประเทศเพือ่ยกระดบัใหศ้นูยก์ารคา้มคีวามทนัสมยัและสรา้ง 
  ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าตลอดเวลา
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 >> การทำาการตลาด (Marketing Strategy) ที่มุ่งเน้นดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้ 
  เข้ามาใช้บริการ ผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า และสร้างสรรค์ประสบการณ ์
  ที่ดีกับลูกค้าโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างคุณค่าที่เหนือกว่า โดย 
  อาศัยข้อมูลจากการวิจัยตลาด และทำางานร่วมกับห้างสรรพสินค้า บริษัทใน 
  เครือเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งดำาเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม 
  ที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Event) ซึ่งทั้งหมดนี ้
  จะมีการสื่อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 >> การบริการและการบริหารสิ่งอำานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้าให้มี 
  คุณภาพมาตรฐาน (Quality and Services Excellence) อาทิ ห้องน้ำา  
  ลานจอดรถ เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ฯลฯ โดยมุง่เนน้พฒันาบคุลากร และ 
  ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนำาเทคโนโลย ี
  ใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และลดต้นทุนในการดำาเนิน 
  ธุรกิจ

		 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	

 มุ่งเน้นการสร้างรากฐานความยั่งยืนขององค์กรให้เข้มแข็ง ผ่านการพัฒนา 
 กระบวนการบริหารภายในสู่ความเป็นสากล การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง 
 คนดีมีความผูกพันต่อองค์กร และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
 ชุมชนรอบข้างบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

 >> การพฒันากระบวนการบรหิารภายในสูค่วามเปน็เลศิ โดยนำาระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการบริหารคุณภาพ ที่มุ่งตอบสนองกับความต้องการทาง 
  ธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกพัฒนาให้มีความพร้อม 
  สามารถรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยบริษัทฯ มีการพัฒนา 
  กระบวนการทำางานและนำาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
  มาสนับสนุนการบริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร 
  ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ (Thailand Quality Award : TQA)  

 >> การพัฒนาทุนบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพควบคู่กับการเป็นคนดี ให้มี 
  ความพรอ้มและเพยีงพอกบัการเตบิโตขององคก์รในอนาคตผา่นกลยทุธก์าร 
  บริหารคนเก่ง ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรควบคู่ 
  ไปกับการเสรมิสรา้งความเปน็ผูน้ำา โดยอาศยัเครือ่งมอืการพฒันาแบบบรูณา- 
  การผา่นศนูยก์ารเรยีนรู ้CPN หรอื CPN Academy การพฒันาเสน้ทางการ 
  เติบโตทางอาชีพ การพัฒนาระบบประเมินผลพนักงาน ตลอดจนการสร้าง 
  ความรักความผูกพันกับองค์กรให้เกิดกับพนักงาน  ในส่วนของการพัฒนา 
  องค์กรมุ่งส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล การพัฒนา 
  ภาพลักษณ์องค์กรในการเป็นนายจ้างที่ดี (Employer Branding) และการ 
  สื่อสารภายในองค์กรที่ดี
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 >> การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR Strategy) โดยเน้นที่  
  3 ส่วนหลัก คือ CPN Green Experience  CPN อาสา  CPN เพาะกล้า 
  ปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน การมีจิตสาธารณะสร้างสรรค ์
  โครงการเพือ่ชมุชนโดยรอบ และการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บักลุม่ทีด่อ้ยโอกาส  
  และห่างไกล

	 กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ	(Regional	Strategy)

 ในส่วนของกลยุทธ์การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้ทำาการศึกษา 
 โอกาสและวเิคราะหเ์พือ่การลงทนุในภมูภิาคตา่งๆ โดยเนน้ทีภ่มูภิาคเอเชยีเปน็ 
 หลกั เพือ่สรา้งศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัให ้CPN กา้วสูก่ารเปน็ 
 ผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค ดังวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ โดย CPN มุ่งเน้นการ 
 คัดเลือกพันธมิตรในต่างประเทศที่มีจุดแข็งซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกจิของ CPN 
 ได้อย่างสูงสุดในประเทศนั้นๆ

 ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มองโอกาสในส่วนของการ 
 ปรับปรุงศูนย์การค้าท่ีมีอยู่แล้วและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในพื้นที่ที่มี 
 ศกัยภาพ โดยอาจมกีารรว่มทนุกบัพนัธมติรในตา่งประเทศเพือ่ใหส้ามารถบกุเบกิ 
 ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการ 
 แข่งขันในประเทศนั้นๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น  

 การลงทุนในต่างประเทศได้ผ่านกระบวนการศึกษาประเทศเป้าหมายในหลาก 
 หลายมติ ิทัง้ในแงป่จัจยัทางดา้นเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง กฏหมายและขอ้บงัคบั 
 ตลอดจนตลาดค้าปลีกโดยรวม เพื่อคัดกรองตลาดที่มีทั้งศักยภาพ โอกาสทาง 
 ธุรกิจ และความเหมาะสมต่อธุรกิจของ CPN นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ที่อยู ่
 ในแผนไดถ้กูนำามาประเมนิความเปน็ไปไดอ้ยา่งรอบคอบเพือ่การตดัสนิใจลงทนุ 
 อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

	 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์กร	
	 (Organization	Excellence	Strategy)

 บริษัทต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ 
 ประสทิธผิลสงูสดุเพือ่รองรบักบัการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของ CPN ทัง้ในและตา่ง 
 ประเทศ โดยทัง้นีไ้ดม้ลีงทนุเพือ่การพฒันาระบบการจดัการทัง้ในสว่นของระบบ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมไปถึง 
 การปรับปรุงขั้นตอนและระบบการบริหารจัดการในกระบวนการหลักต่างๆ ของ 
 บริษัท เพื่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ค่านิยมองค์กร  

จากเป้าหมายทางธุรกิจที่ท้าทาย และการพัฒนาปรับปรุงภายในองค์กรเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ของบริษัทในระยะยาว CPN ยังคงมุ่งมั่น 
ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยม “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อม่ัน สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน” ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อผลักดันและสร้างสรรค์ 
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย

“ทุ่มเทเพื่อ 
สร้างสรรค์ 
ประสบการณ์แห่ง 
ความพึงพอใจ”

CPN มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความ 
คิดริเริ่ม จุดประกายสร้างสรรค์ 
แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม 
ใหม่ๆ ในเชิงบวก เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการทำางานและผลงาน 
ท่ี ดี ขึ้ น  ให้ โ ดด เด่ นและ มี  
เอกลักษณ์ อาจเป็นความคิด 
ที่แปลก แตกต่าง แต่สามารถ 
นำามาพัฒนาและประยุกต์ให้ 
เกิดผลประโยชน์ และสร้าง 
ความประทับใจ

“ทุ่มเท
เพื่อความเชื่อมั่น
ศรัทธา”

CPN ยึดมั่นในการสร้างความ 
ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของ 
ผูอ่ื้น โดยแสดงถงึการมวีฒุภิาวะ 
ความนา่เชือ่ถอื ความเทีย่งตรง  
ความยุติธรรม การร่วมคิดร่วม 
ทำาและความรบัผดิชอบ รวมถงึ 
กระทำาการใดๆ โดยคิดถึงผล 
ประโยชน์ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
และองค์กรโดยรวม

“ทุ่มเท
เพื่อความเป็นเลิศ”

CPN มุ่งเน้นให้บุคลากรทุก 
ส่วนทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จ  
สามารถผลักดันให้เกิดผลงาน 
ตามเป้าหมายที่กำาหนด โดยใส่ 
ใจและตระหนกัถงึทกุประเดน็ที ่
เกีย่วขอ้งกบัคณุภาพงาน แสดง 
ถงึความเปน็มอือาชพีและรูจ้รงิ 
ในงานทีท่ำา ใสใ่จตอ่การพฒันา 
ตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่เพิม่ 
คุณค่าและสนับสนุนให้องค์กร 
ประสบผลสำาเร็จตามทิศทาง 
และกลยุทธ์ที่มุ่งหวัง

“ทุ่มเท
เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกัน
ของพันธมิตร”

CPN เน้นย้ำาให้บุคลากรสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดย 
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  
สนับสนุน ให้ข้อมูล และมี 
ส่วนร่วมในการทำางานกับทีม 
หรอืบคุคลตา่งๆ ทัง้ภายในและ 
ภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 
ด้ วยความเต็มใจ มีความ 
สามารถในการบริหารจัดการ 
ความขัดแย้งและแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยเคารพและให้เกียรติผู้อื่น 
เสมอ เพื่อสร้างและดำารงรักษา 
สัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย



77

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

CPN กอ่ตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2523 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหาร 
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง 
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 
ปัจจุบันมีทุนท่ีออกและชำาระแล้วทั้งสิ้น 
2,178,816,000 บาท โดยมบีรษิทั เซน็ทรลั 
โฮลดิง้ จำากดั และบคุคลในตระกลูจริาธิวัฒน์ 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของ CPN 
ประกอบดว้ยธรุกจิพฒันาศนูยก์ารคา้ขนาด 
ใหญ่และธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่ 
คา้ปลกีภายในศูนยก์ารคา้ ปจัจบุนั CPN ม ี
โครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงาน 
รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ โดยแบ่งเป็น 
โครงการทีเ่ปน็ของ CPN 17 โครงการ และ 
โครงการที่ CPN ให้เช่าช่วงแก่กองทุนรวม 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท (“CPNRF”) 3 โครงการ นอกจากนี ้
ยังประกอบธุรกิจพัฒนา บริหารและให้เช่า 
พื้นที่อาคารสำานักงาน อาคารที่พักอาศัย 
และธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุน 
เพือ่เพิม่ประโยชนจ์ากการใชท้ีด่นิ การขยาย 
ฐานรายได ้และสนบัสนนุธรุกจิศนูยก์ารคา้ 
ให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ยัง 
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน  
อาท ิการใหบ้รกิารสวนน้ำา สวนพกัผอ่น และ 
ศูนย์อาหาร ภายในศนูยก์ารคา้บางโครงการ 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้า 
มาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั้นจะ 
พิจารณาจากความเหมาะสมของทำาเลที่ตั้ง 
และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เป็นสำาคัญ 

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
การแบ่งธุรกิจตามแหล่งที่มาของรายได้
สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซ่ึงเป็นท่ีมาของรายได้มากกว่า 79% ของ 
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้านั้นประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที ่
ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความ 
ปลอดภัย และรายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า 
จำานวน 17 โครงการ นอกจากนี้ CPN ยังมีรายได้จากการเป็นผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNRF จำานวน 3 โครงการ และรายได้ส่วนแบ่งกำาไร 
จากเงินลงทุนใน CPNRF 

จากข้อมูลประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 CPN มีส่วน 
แบ่งทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 22% 

การพฒันาโครงการศนูยก์ารคา้ของ CPN จะเริม่ตัง้แตก่ารจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม 
ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
การควบคมุการออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง การบรหิารงานขาย ตลอดจน 
เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าหลังจากที่ศูนย์การค้าเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการให้ 
บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการด้าน 
การรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า 

อาคารสำานักงาน

ธรุกจิอาคารสำานกังาน เปน็การพฒันาอาคารสำานกังานใหเ้ชา่ในบรเิวณโครงการ 
ศนูยก์ารคา้ เนือ่งจากมอีปุสงคท์ีส่ง่เสรมิกนักบัธรุกจิศนูยก์ารคา้และเปน็การเพิม่ 
มลูคา่ใหก้บัโครงการจากการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิผนืเดยีวกนัไดอ้ยา่งคุม้คา่ รวม 
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ ในการตัดสินใจที่จะพัฒนา 
อาคารสำานักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้าใดนั้นจะพิจารณาจากความ 
เหมาะสมของทำาเลทีต่ัง้ อปุสงคแ์ละอปุทานของพืน้ทีอ่าคารสำานกังานในบรเิวณ 
นั้นๆ เป็นสำาคัญ ซ่ึงรายได้จากธุรกิจอาคารสำานักงานนั้น ประกอบไปด้วย  
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน รายได้ค่าเช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีกภายใน 
อาคารสำานักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

การพฒันาอาคารสำานกังานของ CPN เริม่จากการวเิคราะหค์วามเปน็ไปไดข้อง 
โครงการ การควบคมุออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง การบรหิารงานขายและ 
การเป็นผู้บริหารอาคารสำานักงานหลังจากที่อาคารสำานักงานเปิดให้บริการแล้ว  
รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการ 
ให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสำานักงาน



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ



ปจัจบุนั CPN มอีาคารสำานกังานภายใตก้ารบรหิารในบรเิวณโครงการศนูยก์ารคา้ 
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ อาคารสำานักงาน ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลเวิลด ์
(อาคารสำานกังาน ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด)์ เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ 
และเซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 (โดยแบง่เปน็โครงการที ่CPN เปน็เจา้ของ 
4 โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับ CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสำานักงาน 
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ 
โครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คืออาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส  
แอท เซน็ทรลัเวลิด)์ โดยกลุม่ผูเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารสำานกังานทีต่ัง้อยูภ่ายในโครงการ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา  
เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ และเซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 สว่นใหญจ่ะ 
ประกอบธรุกจิทีไ่ดร้บัผลประโยชนส์นบัสนนุจากธรุกจิศนูยก์ารคา้ อาท ิโรงเรยีน 
กวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัท 
หลกัทรพัย ์เปน็ตน้ สำาหรบัอาคารสำานกังาน ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ 
ซ่ึงเป็นอาคารสำานักงาน เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นั้น  
ผูเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นใหญจ่ะเปน็บรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทัชัน้นำาทัง้ในและตา่งประเทศ 
ซึ่งมาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริมกันกับ 
ธรุกจิศนูยก์ารคา้ และเปน็ธรุกจิทีเ่พิม่มลูคา่ใหก้บัโครงการดว้ยการใชท้ีด่นิใหเ้กดิ 
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการ 
พจิารณาลงทนุทีส่ำาคญัประกอบดว้ย ทำาเลทีต่ัง้ของโครงการ อปุสงค ์อปุทาน และ 
สภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้นๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งนี้  
ธรุกจิโรงแรมประกอบดว้ยหอ้งพกั หอ้งสมัมนาและศนูยป์ระชมุ เพือ่รองรบัการ 
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting  
Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้า 
และจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ปัจจุบัน CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจำานวน  
2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ซึ่งมีขนาด 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรม 
เจรญิศร ีแกรนด ์รอยลั ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของโครงการเจรญิศรคีอมเพลก็ซท์ี ่CPN 
ไดเ้ขา้ซือ้กจิการในเดอืนเมษายน ป ี2552) และโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่มขีนาด 
302 หอ้ง (ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัโครงการศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา  
บชี เริม่เปดิใหบ้รกิารในเดอืนพฤศจกิายน 2553) ทัง้นี ้CPN ไดว้า่จา้งใหบ้รษิทั 
ทีม่คีวามชำานาญดา้นการบรหิารโรงแรม คอื บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั พลาซา จำากดั 
(มหาชน) และบรษิทั ฮลิตนั โฮเตล็ คอรป์อเรชัน่ เปน็ผูบ้รหิารโรงแรมเซน็ทารา 
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อุดรธานี และโรงแรมฮิลตันพัทยา ตามลำาดับ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด

อาคารสำาหรับพักอาศัย

ปัจจุบัน CPN มีโครงการที่พักอาศัยภายใต้การบริหารงาน 2 โครงการ คือ 
โครงการหลังสวน โคโลเนต ซ่ึงให้บริการในรูปแบบของอพาร์ทเมนท์พร้อม 
เฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ขนาด 50 ยูนิต นอกจากนั้น ยังให้บริการท่ีพักอาศัย 
ประเภทห้องชุดให้เช่าจำานวน 12 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ 
คอนโดมิเนียมซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
บางนา

สวนน้ำา	และสวนพักผ่อน

ธุรกิจสวนน้ำาและสวนพักผ่อน จัดเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็น 
ธรุกจิหลกัของ CPN เพือ่ใหศ้นูยก์ารคา้มคีวามหลากหลายขององคป์ระกอบและ 
การให้บริการ วัตถุประสงค์ของการสร้างสวนน้ำาและสวนพักผ่อนขึ้นในบริเวณ 
โครงการศูนย์การค้านั้น นอกจากจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์ 
การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการตอบแทนความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและ 
ตอบแทนชมุชนในบรเิวณใกลเ้คยีง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเพยีงพอของทีด่นิและพืน้ที ่
ภายในโครงการนัน้ๆ ปจัจบุนั CPN ไดเ้ปดิใหบ้รกิารสวนน้ำาภายใตช้ือ่ “สวนน้ำา 
ลีโอแลนด์” บริเวณชั้น 6 ของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และ 
สวนพักผ่อนภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล พาร์ค” ซึ่งเป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เปิด 
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่ง 
ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นนำา 

ศูนย์อาหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยเสริมให้ 
ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้คือ เพื่อลูกค้าที่มา 
ใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที ่
หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผล 
ตอบแทนจากรายไดจ้ากการจำาหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ในบรเิวณศนูยอ์าหาร 
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โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ	CPN

CPN เป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์การค้า อาคารสำานักงาน โรงแรม อาคารที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว • •
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา •
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา •
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  •    •
หลังสวนโคโลเนต    •
เซ็นทรัลพลาซา บางนา • •  • •
เซ็นทรัลเวิลด์ •   
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร ์ •    •
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ • •   •
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช •  •  •
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธาน ี •  •  •
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี •    •
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น •    •
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย •    •
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก •    •
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 • •
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธาน ี •    •
เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง •    •

CPN เป็นผู้บริหาร ศูนย์การค้า อาคารสำานักงาน โรงแรม อาคารที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 1) • •   •
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2) •    •
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 3) •    •
เซ็นทรัลเวิลด์ 4)  •

หมายเหตุ
1)  42% ของพื้นที่ศูนย์การค้าและ 100% ของพื้นที่อาคารสำานักงาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
2) 81% ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้งๆ ละ 30 ปี) 
3) 96% ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
4) 97% ของพื้นที่อาคารสำานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575
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บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5

บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส

บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ บจ. เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์

บจ. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

บจ. อยุธยาเกษตรธานี

บจ. เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอร์วิส พระราม 3 2)

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา บีช

บจ. ซีพีเอ็น ซิตี้

บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บจ. หลังสวนเรียลตี้

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์

บจ. ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์

บจ. โรงแรมซีพีเอ็น พัทยา บีช

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 3)

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล

บจ. เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว

27.80%

99.94%

99.99%

99.99%

99.93%

93.30%

99.99%

78.15%

90.00%

99.99%

39.00%

99.99%

99.99%

12.00%

11.85%

99.99%

75.00%
24.99%

60.99%

99.99%

10.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99% 99.99%

25.00% 100.00% 100.00%1)

หมายเหตุ : 1) สัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าของ ไม่รวมผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าหนี้
 2) จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ 2 สิงหาคม 2553 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชี
 3) บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 4) ชำาระทุนครบเต็มตามจำานวนแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

ทางตรง
12.00%

Global Retail Development & Investment Limited.

Central (Shanghai) Management 
Consulting Co.,Ltd.

Global Commercial Property Limited.

100.00%

100.00%4)
100.00%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ

ทางอ้อม
3.00%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท
และบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจ/ดำาเนินการโดย % ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
  การถือหุ้น จำานวน % จำานวน % จำานวน % จำานวน % จำานวน %

ศูนย์การค้า   14,505 79.10% 10,062 75.60% 9,142 76.70% 9,254 75.70% 7,244 73.90%
> บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                      
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%                    
> บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%                    
> บจ. ซีพีเอ็น พัทยา บีช 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100.00%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น 78.13%                    > บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 99.99%
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ 93.30%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%                    

อาคารสำานักงาน   794 4.30% 767 5.80% 655 5.50% 898 7.30% 868 8.90%
> บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                      
> บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100.00%                    

โรงแรม   712 3.90% 465 3.50% 157 1.30% 116 1.00% - -
> บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100.00%                    > บจ. โรงแรมซีพีเอ็น พัทยา บีช 99.99%

อาคารสำาหรับพักอาศัย   18 0.10% 18 0.10% 20 0.20% 21 0.20% 24 0.20%
> บจ. หลังสวนเรียลตี้ 99.99%                    
> บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%                    

สวนน้ำาและสวนพักผ่อน   8 0.00% 6 0.00% 6 0.10% 5 0.00% 7 0.10%
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%                    
> บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%                    

ศูนย์อาหาร   725 4.00% 632 4.70% 550 4.60% 639 5.20% 456 4.70%
> บจ. เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%                    
> บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%                    
> บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100.00%                    > บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

ดอกเบี้ยรับ   78 0.40% 48 0.40% 49 0.40% 27 0.20% 167 1.70%
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   584 3.20% 498 3.70% 475 4.00% 451 3.70% 362 3.70%
อื่นๆ   925 5.00% 815 6.10% 858 7.20% 820 6.70% 972 7.20%

รวมรายได้ *   18,349 100% 13,311 100% 11,912 100% 12,231 100% 9,800 100%

หมายเหตุ : *ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำา

หน่วย : ล้านบาท



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



การกำากับดูแลกิจการ

การกำากบัดแูลกจิการทีด่เีปน็กลไกสำาคญัใน 
การเชือ่มโยงความสมัพนัธแ์ละผลประโยชน ์
ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นใหเ้ปน็ไป 
อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นถึง 
ความสำาคัญดังกล่าวจึงได้กำาหนดนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทมาต้ังแต่ปี 
2547 และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็น 
สากลอยู่เสมอ โดยยึดกรอบแนวทางการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย ฉบบัป ี2549 และหลกัการ 
กำากับดูแลกิจการของ Organization for 
Economic Co-ope r a t i on and  
Development (OECD) 

จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการของ CPN ได้รับการทบทวนเป็น 
ประจำาทุกปีและอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริษัท โดยมีปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
29 กันยายน 2554 ซึ่งได้นำาแนวปฏิบัติที่ดี 
ของหน่วยงานในระดับสากล เช่น United 
Nation Global Compact (UNGC) และ 
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 
26000 มาปรับใช้ให้เข้ากับแนวปฏิบัติของ 
บริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน CPN 
ทกุคนไดร้บัทราบจรรยาบรรณและนโยบาย 
การกำากบัดแูลกจิการและถอืปฏบิตัเิปน็สว่น 
หนึ่งของวินัย โดยให้ทุกคนลงนามในแบบ 
รับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ เพือ่เปน็ 
การแสดงถึงเจตนารมณร์ว่มกนัในการยดึถอื 
ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั นอกจากนี ้CPN 
ยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนใน 
องค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและ 
แนวทางปฏิบัติที่ดีผ่านการปฐมนิเทศ 
พนักงานใหม่ อีเมลล์ อินทราเน็ต วารสาร 
ภายในบรษิทัฯ แผน่ปา้ยประชาสมัพนัธ ์การ 

จัดทำาสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ตลอดจนเวบ็ไซตแ์ละการจดั 
กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความ 
ตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในป ี2555 CPN ไดจ้ดัทำาสือ่การเรยีนรูท้าง 
อิเลก็ทรอนกิส ์(E-learning) เพือ่เสรมิสรา้ง 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกำากับดูแล 
กจิการและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ 
ใหแ้กบ่คุลากรในองคก์ร โดยผูเ้รยีนสามารถ 
ใช้ระบบได้ตลอดเวลาทั้ งจากสถานที่ 
ทำางานและสถานที่อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ต โดยเปิดให้ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกคนเริ่ ม เ รี ยนรู้ เ ม่ือ เดือน 
มกราคม 2556 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง CPN 
แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
(Rights of Shareholders)

CPN ให้ความสำาคัญในการดูแลและรักษา 
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

>> มโีครงสรา้งระหวา่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย
บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้น 
ร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มี 
โครงสรา้งการถอืหุน้แบบปริามดิในกลุม่ 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าได้รับ 
ผลตอบแทนครบถ้วน 

>> ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น 
ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือ 

หุ้นต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการ 
ปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
อยา่งเทา่เทยีมกนั ไดแ้ก ่สทิธใินการซือ้ 
ขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูล 
ขา่วสารทีถ่กูตอ้งชดัเจน สทิธใินการเขา้ 
ร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้า 
ทำารายการที่สำาคัญ สิทธิในการแต่งตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิใน 
การกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะ 
กรรมการบรษิทั สทิธใินการแตง่ตัง้หรอื 
ถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่า 
สอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง 
กำาไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและ 
รับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ  
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย 
พื้นฐานของบริษัทฯ 

>> เผยแพรส่ารสนเทศ รายละเอยีดการใช้
สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความ 
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะ 
เวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกใน 
การใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำาการ 
ใดๆ ที่เป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าถึง 
สารสนเทศของบรษิทัฯ หรอืปดิกัน้การ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of  
Shareholders)

CPN ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิโดย 
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้



86 |          CPN รายงานประจำาปี 255587

>> มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่อง
การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน 
และเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษทัฯ เพือ่ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
โดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียด 
เปดิเผยไวใ้นหวัขอ้การกำากบัดแูลการใช้ 
ข้อมูลภายใน หน้า 97

>> นำาเสนอรายละเอียดของรายการที่
เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อน 
นำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัทและผูถื้อหุน้ (กรณถีงึเกณฑ)์ ทกุ 
ครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่ 
สำาคญัอย่างครบถว้นและเปน็ไปตามกฎ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ำาหนด รายละเอียด 
เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำากับดูแลด้าน 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หนา้ 97

>> ดำาเนินการตามหลักการและแนวทาง 
 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด 
 มีดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555

CPN ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
กัน โดยนำาหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ 
อยา่งเปน็รปูธรรมในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
ทกุคร้ัง ตัง้แตก่อ่นการประชมุ วันประชมุ และ 
หลังการประชุม 

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  
2555 จดัขึน้ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2555 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนั 

เซน็เตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา 
ลาดพร้าว เลขที ่1693 ถนนพหลโยธนิ แขวง 
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มี 
ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ 
ฉันทะรวมจำานวน 1,038 ราย คิดเป็น 
79.05% ของจำานวนหุน้ทัง้หมด มกีรรมการ 
บรษิทัเขา้รว่มประชมุ 11 คน จากกรรมการ 
ทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 91.67% โดย 
ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปร ะ ธ าน เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม 
ประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน 
ทั้งนี้ รายละเอียดการดำาเนินการประชุม 
มีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

>> ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 
กรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 
กันยายน 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 
รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำาถาม 
เกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการ 
บริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม  
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับ 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ใน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

>> จัดทำาจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555  
CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 
วันที่ 21 มีนาคม 2555 ล่วงหน้าก่อน 
วันประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่ง 
จดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 21 วนั เพือ่ให ้
ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวัน 
ประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวัน 
ประชุมอย่างเพียงพอ 

>> ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความ 
เห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระ 
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ย

 1. วาระการแตง่ตัง้กรรมการ ไดใ้หข้อ้มลู
ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ 
ชือ่ อาย ุประเภทกรรมการ ตำาแหนง่ 
ในบริษัท การศึกษา การอบรม 
หลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ ์การ 
ดำารงตำาแหน่งในกิจการอ่ืนและ 
กิจการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ จำานวนปีท่ีดำารงตำาแหน่ง 
และการเข้าร่วมประชุมในฐานะ 
กรรมการชดุตา่งๆ ในปทีีผ่า่นมา การ 
ถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ 
เช่น การทำารายการที่อาจเกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

 2. วาระการพจิารณาคา่ตอบแทน มกีาร
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบันโยบาย จำานวนเงนิ 
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และรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม 
ตำ าแหน่ งและภาระหน้ าที่ ของ 
กรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

 3. วาระการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและ 
สำานักงานสอบบัญชี ความเป็น 
อิสระของผู้สอบบัญชี จำานวนปีที่ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บรษิทัฯ การพจิารณาความเหมาะสม 
ของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบ 
บัญชีแยกจากค่าบริการอื่น 

 4. วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
จำานวนเงนิทีข่ออนมุตั ิเปรยีบเทยีบ 
กับจำานวนเงินที่จ่ายในปีก่อน 

>> ไมม่กีารแจกเอกสารทีม่ขีอ้มลูสำาคญัใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวม 
ทั้ ง ไ ม่ เ พิ่ ม ว า ร ะกา รประชุ มห รือ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำาคัญโดยไม่แจ้ง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

>> อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดย 
การจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลง 
คะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการ 
มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไป 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก.  
แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ CPN ยังมีรายชื่อพร้อม 
ประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบ 

ฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2555 มผีูถ้อืหุน้จำานวน 
รวม 539 ราย มอบอำานาจใหก้รรมการ 
อิสระเป็นผู้รับมอบอำานาจในการออก 
เสยีงแทน โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

 > มอบอำานาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล   
  ประธานกรรมการตรวจสอบ จำานวน 
  356 ราย

 > มอบอำานาจใหน้ายการณุ กติตสิถาพร 
  กรรมการตรวจสอบ จำานวน 183 ราย 

วันประชุมผู้ถือหุ้น

>> กำาหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียน
ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 2 ชัว่โมง โดย 
ได้นำาระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด 
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับ 
คะแนน เพือ่ความถกูตอ้ง รวดเรว็ และ 
เชื่อถือได้ของข้อมูล

>> กำาหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม
เป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

>> กอ่นเริม่การประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้
ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 
ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ 

>> นำาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยจดัทำาบตัรลง 
คะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อ 
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่ 
เห็นสมควร

>> ในการสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะ
วาระ จะมีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้น 
ในทีป่ระชมุรบัทราบทกุวาระตามลำาดบั 

>> ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับ
วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตาม 
ข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดเ้ชญิตวัแทนจาก บรษิทั 
เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำากดั เขา้ 
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผู้สังเกตการณ์

>> ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
ภายหลงัจากเริม่การประชมุไปแลว้ โดย 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ 
วาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

>> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิด
เห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมี 
ประธานกรรมการบริษัท ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
สรรหาและกำ าหนดค่ าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อ 
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

>> นำาส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวัน 
ประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 
ในทันที 

>> ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทาง 
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืตดิตอ่ขอรบัใน 
รปูแบบแผน่ VCD ไดท้ีส่ำานกัเลขานกุาร 
บริษัท
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>> จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ 
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใน 14 วนั 
นับจากวันประชุม และนำาส่งสำาเนา 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในเวลา 
ที่กำาหนด

>> เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถาม 
ความพงึพอใจในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2555 CPN ได้รับคะแนนประเมิน 
คณุภาพการจดัประชมุผู้ถอืหุน้ 100 คะแนน 
เตม็ ภายใตโ้ครงการประเมินคุณภาพ AGM 
ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย ร่วมกบั 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท 
จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
คณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนตา่งๆ ในการจดั 
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วัน 
ประชุม และภายหลังวันประชุม

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Roles of Stakeholders)

CPN ให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก 
ฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง 
ยัง่ยืน โดยกำาหนดเปน็นโยบายและบทบาท 
ต่อผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ไ ว้ อย่ า งชั ด เ จนใน  
“จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมี 
รายละเอียดการดำาเนินงานดังนี้ 

>> ผู้ถือหุ้น : สร้างการเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ 

รับผลตอบแทนที่ยั่ งยืน โดยมีผล 
ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับ 
ขอ้มลูทีจ่ำาเปน็โดยเทา่เทยีมกนั เปดิเผย 
ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
โปรง่ใส เปน็ธรรม ซึง่รายละเอยีดตา่งๆ 
ไดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้สทิธขิองผูถ้อืหุน้และ 
การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั

>> ร้านค้าและลูกค้า : สร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ 
ความปลอดภยัตอ่สขุภาพ อนามยั ชวีติ 
และทรพัยส์นิ ปฏบิตัติอ่ลกูคา้อยา่งเปน็ 
ธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
การบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำาผลที่ได้มา 
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่าง 
ต่อเนื่อง ตัวอย่างการดำาเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับร้านค้าและลูกค้ามีดังต่อไปนี้

 1. การบริหารจัดการและการให้บริการ
รา้นคา้ใหไ้ดม้าตรฐานซึง่อยูใ่นความ 
ดูแลของสำานักส่งเสริมและกำากับ 
ดูแลมาตรฐาน (สสม.) โดยมีการ 
ดำาเนนิการเพือ่ปรบัปรงุนโยบายและ 
กระบวนการทำางานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในทุกสาขา การประชาสัมพันธ์ 
บรกิารตา่งๆ ที ่CPN มบีรกิารใหล้กูคา้ 
ทราบ เป็นต้น

 2. การพัฒนาบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีใน
การให้บริการและมีการประเมินผล 
การใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที ่การเดนิ 
เยี่ยมร้านค้าของเจ้าหน้าท่ีร้านค้า 
สมัพนัธเ์พือ่รบังานบรกิาร รบัปญัหา 

และขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ จากรา้นคา้ใน 
แต่ละวัน รวมท้ังการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
ลูกค้าสัมพันธ์เดินอยู่ตามจุดต่างๆ 
ภายในศนูยก์ารคา้ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
สามารถสอบถามหรือสามารถ 
แนะนำาผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ 
ต้องไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 3. การประชุมร่วมกับร้านค้า เพื่อ
สื่อสารแผนการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ และเมือ่ CPN 
จะเปิดศูนย์การค้าใหม่หรือศูนย์ 
การค้าที่ปรับปรุง จะมีการประชุม 
รว่มกบัรา้นคา้เพือ่รบัทราบนโยบาย 
แนวปฏิบัติต่างๆ และวางแผนการ 
ตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให้ผู้เช่าได้แสดงความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดี 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 4. การวางแผนการให้บริการร่วมกับ
ร้านค้าเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้า 
มีความพร้อมในการดำาเนินธุรกิจ 
เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าใน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเปิดตัว 
รา้นคา้ การเปดิตวัสนิคา้ใหม ่การจดั 
กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า 
ร่วมกับศูนย์การค้า เป็นต้น

 5. การจดัใหม้กีารสำารวจความพงึพอใจ
ด้านการบริการร้านค้าและลูกค้า 
อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีเพือ่ทราบความ 
ต้องการของร้านค้าและลูกค้าอย่าง 
แท้จริง และนำามาปรับปรุงในส่วน 
ของการบริการเพื่อการให้บริการที่ 
เป็นเลิศของ CPN
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 6. การมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพือ่ใหล้กูคา้สามารถรบัทราบขอ้มลู 
ต่างๆ ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้อง 
เรียนได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อ 
โดยตรงกบัเจา้หนา้ทีร่า้นคา้สมัพนัธ์ 
แต่ละสาขา ตู้ I-Box เว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ หรือ CPN Call Center 
0-2635-1111 เป็นต้น

 7. การจัดทำา Focus Group เพือ่ทราบ
ความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้เช่า  
และนำามาประเมินเพื่อการพัฒนา 
และปรบัปรงุการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้

 8. การให้ความสำาคัญกับการจัดทำาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ  
โดยจะไมน่ำาภาพหรอืเนือ้หาทีก่อ่ให้ 
เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกใน 
สังคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมา 
ใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย 
ของบริษัทฯ

 9. การดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่
ภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สนิ 
ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัฯ ให ้
มคีวามปลอดภยัตอ่สขุภาพ อนามยั  
ชีวิต และทรัพย์สิน

>> คู่ค้า : ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอ
ภาคและคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืน 
กับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกัน 
และกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการ 
กำาหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่าง 
ชัดเจน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกัน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

>> เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
เงิน ไม่นำาเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุม 
ให้มีการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียให้ 
กบัเจา้หนีเ้งนิกูย้มืทกุประเภทอยา่งครบ 
ถ้วนตามกำาหนดเวลา และปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่าง 
ครบถ้วน รวมไปถึงการบริหารงานเพื่อ 
ใหเ้จา้หนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงนิ และ 
ความสามารถในการชำาระหนี้ท่ีดีของ 
บริษัทฯ

>> พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ท้ังใน 
ด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย 
การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการ 
ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการ 
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรพัยส์นิของพนกังาน เปดิรบัฟงัความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน  
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ 
ด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 
การพฒันาองคก์รและหวัขอ้การบรหิาร 
ทรพัยากรมนษุย ์หนา้ 99 และหนา้ 102 
ตามลำาดบั นอกจากนี ้CPN สนบัสนนุ 
การหารือและความร่วมมือระหว่าง 
บริษัทฯ กับพนักงานหรือตัวแทน 
พนักงานในการนำาเสนอข้อมูลแก่ผู้มี 
อำานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ  
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ 
ทำางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

>> คู่แข่งทางการค้า : ดำาเนินธุรกิจภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรอืไมเ่หมาะสม และไมก่ระทำาการใดๆ 
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของผู้อ่ืน หรือคู่แข่งทางการค้า มุ่ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้าน 
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพ 
รวม เพือ่สรา้งความเข้มแขง็ให้แกธ่รุกจิ 
และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน

การจัดตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็น 
หนึง่ในความรว่มมอืระหวา่ง CPN และ 
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดย 
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ แ ล ก เ ปลี่ ย น 
ประสบการณ์และแนวทางการดำาเนิน 
ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี  
2555 สมาชิกของสมาคมได้ร่วมหารือ 
ในประเด็นที่สำาคัญดังนี้

 1. การสร้างมาตรฐานและมลูคา่เพิม่ให้
แก่ธุรกิจศูนย์อาหารในศูนย์การค้า 

 2. การหามาตรการลดปัญหาจราจร
บรเิวณศนูยก์ารคา้ เชน่ การดำาเนนิ 
โครงการที่จอดรถอัจฉริยะ 

 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมูลข่าวสารในแวดวงธุรกิจศูนย์ 
การค้า เช่น ความคุ้มครองจากการ 
ทำาประกันภัยประเภทต่างๆ การ 
กำาหนดมาตรฐานความปลอดภยัใน 
ศูนย์การค้า เป็นต้น

 4. กา ร ร่ วมกั นจั ดกิ จ ก ร รมความ
รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การสร้าง 
ห้องสมุด การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 
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มินิมาราธอน การรับบริจาคสิ่งของ 
ภายในศูนย์การค้า การรณรงค์ลด 
การใช้พลังงาน เป็นต้น

 5. การจดักจิกรรมกระชบัความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกของสมาคม

>> สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการ 
ปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย 
กำาหนด เช่น คิดค้นหรือนำานวัตกรรม 
อาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับ 
ศูนย์การค้าและอาคารสำานักงาน ตลอดจน 
ดูแลป้องกันมิให้การดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์ 
สังคม ทั้ งในส่วนของการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการ 
ศึกษา การประหยัดพลังงาน และการ 
รกัษาสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี ้CPN ยงั 
ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารและ 
เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็น 
เครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และถ่ายทอดความรู้รวมท้ังประสบการณ์ 
ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้  
สามารถดูรายละเอียดการดำาเนินงาน 
ได้ในหัวข้อการบริหารจัดการความ 
ยั่งยืน หน้า 107

>> ภาครฐั : ใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนนุ
นโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งมั่น 
ดำาเนินโครงการที่ เป็นประโยชน์ต่อ 
สาธารณะ ไมว่า่จะเปน็นโยบายทีไ่ดร้บั 

มอบหมายจากภาครฐัหรอืเปน็โครงการ 
ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

>> องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนๆ ในสังคม :
ยกระดับความร่วมมือและแลกเปล่ียน 
ข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ 
ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย 
คำานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

CPN ดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากร 
ปฏิบั ติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อ 
กำาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง 
ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า 
สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า 
และท รัพย์ สิ นทา งปัญญาด้ านอื่ นที่ 
กฎหมายกำาหนด อาทเิชน่ การใชโ้ปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่าน 
การตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย 
เทคโนโลยสีารสนเทศเทา่นัน้ การสง่เสรมิให ้
พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ 
ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิด 
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพ 
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็น 
พื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของ  
CPN ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ 
และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
ดำาเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ 
ปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำาหนดตามกฎหมาย 

เช่น การปฏิบัติตามหลักสากลโดยให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินในการ 
ปรับปรุงหลังคาของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา ลำาปาง เพื่อความปลอดภัยใน 
การบนิ การใหค้วามสำาคญัตอ่โครงสรา้งและ 
ความมั่นคงของอาคารสำานักงาน เป็นต้น

CPN สนับสนุนและเคารพการปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ  
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิสทิธิ 
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ 
แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช ้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความ 
เ คา รพนับถื อและปฏิบั ติ ต่ อผู้ มี ส่ วน 
ได้ เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน 
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ 
เลอืกปฏบิตั ิไมแ่บง่แยกถิน่กำาเนดิ เชือ้ชาต ิ 
เพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะ 
ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้า 
ระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิ 
มนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ 
บรษิทัยอ่ย ผูร้ว่มทนุ คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการ 
ละเมดิสทิธอินัเกดิจากการดำาเนนิธรุกจิของ 
บริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ 
ไม่ต่ำากว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 

CPN ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม 
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต้ังแต่ 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงจัดโดย 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
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(IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้า 
นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนัน้ คณะ 
กรรมการบริษัทไดม้กีารกำาหนดนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่นและ 
สื่อสารไปสู่ระดับผู้บริหารและพนักงาน มี 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การส่งผู้แทนเข้า 
ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น: รวมพลัง 
เปลีย่นประเทศไทย” จดัโดยศนูยภ์าคเีครอื 
ขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 
2555 

ศูนย์การคา้ภายใตก้ารบรหิารงานของ CPN 
หลายแห่งมีการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน  
“Stop Corruption” อาท ิศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั 
พลาซา อดุรธาน ีศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
ขอนแก่น เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
มีช่องทางที่สะดวกในการแจ้งเบาะแสเกี่ยว 
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น

CPN มชีอ่งทางการสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี 
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือ 
รอ้งเรยีนกรณเีกีย่วกบัการทจุรติ และมแีนว 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำานัล 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง 
รับรอง หรือคา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิขอบเขตจำากดัซึง่ 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และ 
แนวปฏบิตัดิา้นการจดัซือ้จดัจา้ง การใหเ้งนิ 
บริจาคที่ต้องดำาเนินไปอย่างโปร่งใส เป็น 
ธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบและขัน้ตอนปฏบิตัิ 
ที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายข้างต้นและ 
นโยบายท่ีสำาคัญอ่ืนๆ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณ 

และนโยบายการกำ า กั บดู แลกิ จ กา ร 
ส่วนการดำาเนินงานเก่ียวกับการปฏิบัติต่อ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีเปดิเผยไวใ้นหวัขอ้การบรหิาร 
จัดการความยั่งยืน หน้า 107

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

CPN มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
และสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้อง 
เรียน พร้อมท้ังกำาหนดหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจ 
สอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้ 
วางใจและเช่ือมั่นในกระบวนการสอบสวน 
ที่เป็นธรรม

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย  
หรือพบเห็นการกระทำาที่สงสัยว่ามีการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อม 
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะ 
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่าย 
จัดการจะดำาเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและ 
มีการรายงานสรุปประเด็นสำาคัญให้คณะ 
กรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สำาหรับ 
ช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน)
 ชั้น 30 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท  
 เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนน 
 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555  
 ต่อ 1200
 อีเมลล์: whistleblower@cpn.co.th

 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 ตู้ ปณ.99
 ปณฝ. ประตูน้ำา กรุงเทพฯ 10409

สำาหรับผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ 
เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้าง 
ทำางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครอง 
สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำาหนดราย 
ละเอยีดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 
ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2555 CPN ไม่มีข้อพิพาทใดๆ 
ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

CPN ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มี 
ความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทัว่ถงึ และ 
ทันเวลา ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยทัง้ในประเทศและตา่ง 
ประเทศมขีอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเพยีงพอตอ่ 
การตดัสนิใจอยา่งสม่ำาเสมอ ซึง่ขอ้มลูทีเ่ปดิ 
เผยประกอบด้วย

>> ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำาคัญ
และเป็นปัจจุบัน โดยเปิดเผยผ่าน 
หลายชอ่งทางการสือ่สาร เชน่ เวบ็ไซต ์
ของบริษัทฯ ระบบการแจ้งข่าวผ่าน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ 
แถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส 
การแถลงแผนงานในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ รายงานประจำาปี เป็นต้น

>> แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ
56-1) รายงานประจำาป ี(แบบ 56-2) 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้น 
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รายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะ 
กรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ สารสนเทศ 
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล จรรยาบรรณ 
และนโยบายการกำากับดูแลกิจการ  
กิจกรรมและแผนการดำาเนินงานต่างๆ 
ของบริษัทฯ เป็นต้น

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล 

CPN กำาหนดผูม้หีนา้ทีใ่นการเปดิเผยขอ้มลู 
ที่สำาคัญด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบ 
ด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการ 
บริษัท ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการ 
เงินและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวม 
ทั้งผู้บริหารระดับสูงในสายงานการตลาด 
และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ 
ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
บทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

CPN จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี  
2549 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อ 
ซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  
รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน  
นกัวเิคราะห์ ผู้ถือหุ้น บคุคลทัว่ไป สว่นงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์จะทำางานใกล้ชิดกับ 
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำาหนดนโยบายและ 
แผนงานประจำาไตรมาสและประจำาป ีรวมถงึ 
วางแนวทางในการปฏิบัติงานและการ 
พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้เทียบ 
เท่ากับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาระดับ 
ภูมิภาค รวมถึงการนำาเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
นักวิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ปีละ 2 ครั้ง 

CPN มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ และ 
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 

1. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ
56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 
56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 
สำาคัญ อาทิ ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจ 
ปจัจยัความเสีย่ง โครงสรา้งเงนิทนุและ 
การจัดการ การทำารายการระหว่างกัน  
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำากับ 
ดแูลกจิการ ผลการดำาเนนิงาน โครงการ 
ในอนาคต และฐานะการเงิน เป็นต้น                                                                                                                             

2. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ (Management Discussion and 
Analysis หรอื MD&A) ประจำาไตรมาส 
และประจำาปี ซ่ึงแสดงรายละเอียดผล 
การดำาเนินงานด้านการปฏิบัติการและ 
การเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคำา 
อธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
โดยคำานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ 
การเปลีย่นแปลงของผลการดำาเนนิงาน 
รวมถึงรายงานความคืบหน้าของ 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาและ 
ปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลต่อ 
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน 
ในอนาคต เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทนุ 
ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจลงทุนและการติดตามผล 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
www.cpn.co.th ในหัวข้อ “ข้อมูลนัก 
ลงทุน” หรือ “Investor Relations”  
เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กน่กัลงทนุ 
และผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูล 
บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการ 

ปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันและทันต่อ 
เหตกุารณอ์ยูเ่สมอ ซึง่สว่นงานนกัลงทนุ 
สมัพนัธไ์ดจ้ดัทำาและเปดิเผยขอ้มลูผา่น 
ทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์  
อาท ิขอ้มลูทางการเงนิ คำาอธบิายและ 
การวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (MD&A) 
โครงสร้างการถือหุ้น การกำากับดูแล 
กจิการ ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ 
ของบริษัทฯ สารสนเทศต่างๆ ที่แจ้ง 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ELCID) แบบแสดงรายการข้อมูล 
ประจำาป ีรายงานประจำาป ีหนงัสอืเชญิ 
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น เอกสารข่าวและภาพข่าว 
(Press Release) ข่าวสาร และปฏิทิน 
ทางการเงนิสำาหรบันกัลงทนุ (IR Event  
and Calendar) ข้อมูลโครงการภายใต ้
การบริหารงานในปัจจุบันและโครงการ 
ท่ีเปิดให้บริการใหม่ (New Project 
Fact Sheet) รวมถึงเอกสารที่ผู้บริหาร 
ระดับสูงนำาเสนอระหว่างการพบปะ 
นักลงทุน (Roadshow) ทั้งในและต่าง 
ประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม 
เวบ็ไซตก์วา่ 10,540 คนตอ่เดอืน มกีาร 
เข้าเยี่ยมชมข้อมูลในหน้าเว็บไซต์โดย 
เฉลีย่กวา่ 569,984 ครัง้ตอ่เดอืน เพิม่ขึน้ 
128% จากปีก่อน และมีผู้สนใจลง 
ทะเบียนรับข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์จาก 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์กว่า 3,247 
คน 

กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประจำา
ไตรมาส

CPN ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย ในการดำาเนนิกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีน 
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พบนักลงทุน (Opportunity Day) เป็น 
ประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง 
ได้แถลงผลการดำาเนินงานและผลการ 
ปฏิบัติงานประจำาไตรมาส ชี้แจงความ 
เคลือ่นไหวของธรุกจิ อาท ิโครงการทีข่ยาย 
ตัว โครงการใหม่ในอนาคต แนวโน้มของ 
ธุรกิจ รวมถึงวิธีการรับมือกับผลกระทบทั้ง 
ทางบวกและทางลบทีอ่าจเกดิขึน้จากปจัจยั 
ภายในและปจัจัยภายนอก และเปน็โอกาส 
ให้บริษัทฯ ไดพ้บปะและตอบขอ้ซกัถามจาก 
นกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ และผูถ้อืหุน้โดยตรง  
ในรอบปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนและผู้ที่สนใจ 
เขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่วเฉลีย่ 80-100 คน 
ต่อไตรมาส พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสด 
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (Web Lived) ซึ่งมีสถิติเข้า 
ชมผ่านเว็บไซต์โดยเฉลี่ย 458 คนต่อ 
ไตรมาส ซึ่งผู้เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่ง 
คำาถามเข้ามาได้โดยจะปรากฏบนหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งไว้ด้านหน้าของผู้ 
บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซัก 
ถามต่างๆ ได้ในห้องประชุมนั้นทันที  
นอกจากนี ้CPN ไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึภาพ 
และเสียงตลอดการดำาเนินกิจกรรมในรูป 
แบบของ Webcast เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์อง 
CPN ภายหลงัการประชมุ เพือ่ใหน้กัลงทนุ 
ที่พลาดการเข้าร่วมงานได้รับทราบการ 
แถลงผลการดำาเนินงานของบริษัทราย 
ไตรมาสอย่างทั่วถึง

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

CPN ดำาเนนิกจิกรรมพบปะนกัลงทนุหลาก 
หลายรูปแบบเป็นประจำาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ 
ให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุน 
สัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูล 
ผลการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทาง 

การเตบิโต รวมถงึสรปุเหตกุารณส์ำาคญัๆ ที ่
เกิดขึ้นในรอบปี และตอบข้อซักถาม ซึ่งใน 
ปี 2555 มีการดำาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การเดินทางพบปะนักลงทุน หรือ  
 Roadshow แบ่งเป็น

 >> การเดินทางพบปะนักลงทุนต่าง 
  ประเทศ รวม 14 ครั้ง
 >> การเดินทางพบปะนักลงทุนใน 
  ประเทศ รวม 7 ครั้ง

2. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนราย
ย่อย และนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารและ 
นกัลงทนุสมัพนัธโ์ดยผา่นการนดัหมาย 
เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company  
Visit) รวม 138 ครั้ง

3. การเยี่ยมชมโครงการโดยการนัดหมาย
ล่วงหน้าจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัย ์(Site Visit) ในปทีีผ่า่นมา  
CPN ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นำานัก 
ลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ 
เยีย่มชมการปฏบิตังิานของศนูยก์ารคา้ 
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ พร้อม 
ทัง้รบัฟงัการบรรยายขอ้มลูจากผูบ้รหิาร  
เพือ่ใหน้กัลงทนุไดเ้ขา้ใจถงึลกัษณะการ 
ประกอบธุรกิจของ CPN รวม 19 ครั้ง

4. การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน 
 (Conference Call) รวม 14 ครั้ง

5. การสื่อสารข้อมูลผ่านทางอีเมลล์และ 
 โทรศัพท์ เฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อวัน

CPN มุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
จะเปน็สือ่กลางสำาคญัในการใหข้อ้มลู ชีแ้จง  
ตอบข้อซักถาม รวมถึงการรับฟังและแลก 

เปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่ สนใจ 
สามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลของ  
CPN เพิ่มเติมได้ที่

คุณอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) 
ช้ัน 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนน 
พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 
ต่อ 1614 และ 1688  
โทรสาร: +66(0) 2264-5593 
อีเมลล์: ir@cpn.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Board Responsibilities)

คณะกรรมการมีส่วนสำาคัญในการกำาหนด 
ทิศทางการเติบโตของ CPN ผ่านการ 
กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
แผนกลยทุธป์ระจำาป ีรวมทัง้การกำากบัดแูล 
และตดิตามความคบืหนา้การดำาเนนิงานใน 
ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลัก 
บรรษัทภิบาลอย่างสม่ำาเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย กรรมการ 
อิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน 
คดิเปน็สดัสว่นกรรมการอสิระเกนิกวา่ 1 ใน 
3 ของคณะกรรมการทั้งหมด รายชื่อและ 
ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารและผูม้อีำานาจ 
ควบคมุของบรษิทั หนา้ 243 โดยกรรมการ 
อิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ 
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ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำาหนด สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลเปน็ประโยชน ์
ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำากับดูแลองค์กรเป็นไป 
อย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี CPN จัดให ้
มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ 
บรหิาร และคณะกรรมการจดัการ ตลอดจน 
เลขานุการบริษัท มบีทบาทหนา้ทีส่นบัสนนุ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 134

ความหลากหลายในโครงสร้างของ 
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุใหโ้ครงสรา้ง 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรง 
คุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลาก 
หลาย มปีระสบการณ ์ความรูค้วามเชีย่วชาญ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ ยึดมั่น 
ในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำากัด 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทาง 
วิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ 

บทบาทของประธานกรรมการ

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจาก 
ผู้ถือหุ้นที่มิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไร 
กต็าม จากการพจิารณาของคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผ่านความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความ 
เหน็วา่ โครงสรา้งดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 
กับลักษณะการประกอบธุรกิจของ CPN 
และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำาเนิน 
ธุรกิจของ CPN ประสบความสำาเร็จและ 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมา 
ยาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึง 
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
มาโดยตลอด

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบใน 
ฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
บริษัท ประธานกรรมการได้ยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการอยู่เสมอ เพือ่เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ  
ทัง้น้ี ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอื 
การประชุมผู้ถือหุ้นที่ประธานกรรมการ 
มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระใด  
ประธานกรรมการจะไม่อยู่ในที่ประชุมและ 
งดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ โดยมอบหมายให ้
กรรมการทา่นอืน่ปฏบิตัหินา้ทีป่ระธานในที ่
ประชุมแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็น 
ผู้กำาหนดวาระการประชุมและควบคุมดูแล 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำาเนิน
ไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการ 
ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ 
แนะอย่างเต็มท่ีในเชิงสร้างสรรค์และเป็น 
อิสระ 

นโยบายการจำากัดจำานวนบริษัทฯ  
และจำานวนวาระในการดำารงตำาแหน่ง 
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

>> กรรมการบรษิทัดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั โดย 
ไม่มีขอ้ยกเวน้ ทัง้นี ้ในปจัจบุนักรรมการ 
CPN ทุกท่านมีการดำารงตำาแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

>> กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 2 วาระ และสามารถ 
ต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำารง 
ตำาแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ป ี
มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่4 มนีาคม 2556 
โดยไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งคณะกรรมการ 
พิจารณาแล้ว เ ห็นว่ าการกำ าหนด 
นโยบายวาระการดำารงตำาแหน่งของ 
กรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของ 
กรรมการ เนือ่งจากในการสรรหาบคุคล 
ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมอาจตอ้งใชร้ะยะ 
เวลาดำาเนินการ

>> กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นได้ แต่ 
ตอ้งไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การปฏบิตัหินา้ที ่
กรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทัฯ และ 
กิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภท 
เดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไป 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  
ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการใน CPN และ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นรวม 2 บริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ

>> คณะกรรมการร่วมกนักำาหนดวนัประชมุ
คณะกรรมการล่วงหน้าไว้ท้ังปี อย่าง 
น้อยปีละ 6 ครั้ง โดยในปี 2555 CPN  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 
6 ครัง้ เปน็วาระการประชมุตามปกตทิัง้ 
6 ครัง้ ซึง่ประกอบดว้ยวาระเพือ่พจิารณา 
36 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ 40 เรื่อง
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>> ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท จะร่วมกัน 
พิจารณากำาหนดวาระการประชุมก่อน 
การประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และ 
เปดิโอกาสใหก้รรมการทกุทา่นสามารถ 
เสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็น 
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ 
พิจารณาความเหมาะสมของวาระดัง 
กล่าว

>> เลขานกุารบรษิทัจดัสง่เอกสารประกอบ
การประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผย 
เป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มี 
เวลาพจิารณาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 
พรอ้มกบัจดหมายเชญิประชมุ โดยระบ ุ
วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ  
เวน้แตใ่นกรณจีำาเปน็รบีดว่น เพือ่รกัษา 
สิ ท ธิ ห รื อป ร ะโ ยชน์ ขอ งบ ริ ษั ท ฯ 
เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม 
โดยวธิอีืน่ และกำาหนดวนัประชมุใหเ้รว็ 
กว่านั้นก็ได้

>> ในระหว่างการประชุม ประธานในที่
ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
ในการอภิปรายประเด็นที่ สำ าคัญ 
อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้ 
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง 
รอบคอบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทและ 
ฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจด 
บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

>> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีจะไมอ่ยูใ่น 
ที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น  

>> เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำาคัญหรือที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้มีส่วน 
ได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญ ฝ่ายจัดการจะ 
นำ า รายละ เ อียดมา เสนอใ ห้คณะ 
กรรมการพิจารณาให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  
เหตกุารณอ์ทุกภยัในป ี2554 เหตกุารณ ์
ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2553  
เป็นต้น

>> เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชมุ ตลอดจนขอ้มลูหรอืเอกสาร 
ทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเกบ็ไวอ้ยา่งครบถว้นใน 
ทีป่ลอดภยั โดยมกีารจดัเกบ็ในรปูแบบ 
ไฟลอ์เิลก็ทรอนกิสค์วบคูก่บัการจดัเกบ็ 
เอกสารต้นฉบับ

>> ในกรณีท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมและ
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจาก 
ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เลขานกุารบรษิทัจะ 
เป็นผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสาร 
การชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้ 
คณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

>> เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการ
ดำาเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ เพื่อให้คณะ 
กรรมการได้พิจารณารับทราบอย่าง 
ต่อเนื่องทุกเดือน

>> คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการ
ประชมุรว่มกนัอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ ซึง่ 
ในปี 2555 มีการจัดประชุม 3 ครั้ง ใน 
เดือนกุมภาพันธ์ กันยายน และ 
พฤศจิกายน เพื่อหารือเก่ียวกับแผน 
กลยุทธ์และการทำารายการท่ีเก่ียวโยง 
กันของบริษัทฯ โดยมีการสรุปประเด็น 

การพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็น 
ประโยชนเ์พือ่ใหค้ณะกรรมการและฝา่ย 
จดัการไดร้บัทราบและนำาไปพัฒนาการ 
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

>> คณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสทิธภิาพการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัททั้งคณะทุกครั้งที่มีการประชุม  
เพื่อนำาผลที่ ได้จากการประเมินมา 
ปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ 
กรรมการและการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น  
ซึง่ผลประเมนิประสทิธภิาพการประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2555 
เท่ากับ 94.49%  

>> คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำาคัญ ตลอดจน 
ขา่วสารความเคลือ่นไหวดา้นการกำากบั 
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให ้
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
หลกัเกณฑ ์และแนวปฏบิตัทิีด่แีละเปน็ 
ปัจจุบัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
CPN เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยนำาแนวทาง 
การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ  
ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนสำาคัญในการ 
พฒันาการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการดำาเนนิงาน 
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เกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบ 
ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับ
 คะแนนความเห็นหรือระดับการ 
 ดำาเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่ 

 >> โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ 
  กรรมการ
 >> บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
  ของคณะกรรมการ
 >> การประชุมคณะกรรมการ
 >> การทำาหน้าที่ของกรรมการ
 >> ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 >> การพฒันาตนเองของกรรมการและ 
  การพัฒนาผู้บริหาร

 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น 
 ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจ 
 เป็นกรณีพิเศษสำาหรับการปฏิบัติงาน 
 ของคณะกรรมการหรือการดำาเนินงาน 
 ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ 
กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองใน 
ทุกส้ินปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงาน 
สรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็น 
ประจำาทุกปี

ทั้งนี้ คะแนนประเมินตนเองของคณะ 
กรรมการโดยรวมในปี 2555 เท่ากับ 
94.01% นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มี 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียม 
ยทุธศาสตร์และทรัพยากรมนษุยเ์พือ่รองรบั 
การขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียน การ 

กำาหนดและจัดทำาแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
เป็นต้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO

หลักเกณฑ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO 
แบง่เปน็ 2 หมวด ตามแนวทางการประเมนิ 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ประกอบด้วย

 หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน  
 ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 
 หัวข้อ ได้แก่ 

 >> ความเป็นผู้นำา
 >> การกำาหนดกลยุทธ์
 >> การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 >> การวางแผนและผลปฏิบัติทางการ 
  เงิน
 >> ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
 >> ความสัมพันธ์กับภายนอก
 >> การบริหารงานและความสัมพันธ์
  กับบุคลากร
 >> การสืบทอดตำาแหน่ง
 >> ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 >> คุณลักษณะส่วนตัว

 หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบ 
 ดว้ยจดุแขง็และประเดน็ที ่CEO ควรได ้
 รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะ 
 กรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่ม 
 เติมในหมวดนี้

ขั้นตอน

CEO มสีว่นรว่มในการกำาหนดเปา้หมายใน 
การปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบ 
เปา้หมายทีไ่ดร้บัการอนมุตัใินแตล่ะป ีหลงั 

จากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัด 
ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน 
ประเมิน CEO รวมทั้งจัดส่งแบบประเมิน 
ดงักลา่วให ้CEO ประเมนิตนเองเพ่ือนำาผล 
การประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป 

ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัจะเปน็ผูร้วบรวมและ 
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและคณะ 
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำาหนด 
ค่าตอบแทนของ CEO ตามลำาดับ

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้คณะ 
กรรมการได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ในฐานะ 
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์และ 
ประสานงานเพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บั 
กรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรม 
และสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ โดยรายละเอยีด 
เก่ียวกับการอบรมสัมมนาของกรรมการ 
แตล่ะทา่นสามารถดรูายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารและผูม้อีำานาจ 
ควบคุมของบริษัท หน้า 243

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

CPN ดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถงึประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลในการดำาเนนิงาน ความนา่ 
เช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทาง 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบ 
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
เป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินงาน ควบคู่ 
ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตามกลไกดังกล่าวแก่บุคลากร 
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ทุกระดับของบริษัทฯ ผ่านสายการบังคับ 
บัญชาและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
ของบริษัทฯ

CPN จัดให้มีการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคมุภายในโดยฝา่ยจดัการ 
ที่เกี่ยวข้องและสำานักตรวจสอบภายในเป็น 
ประจำาทุกปี ประกอบด้วยการประเมินใน 
5 ส่วน ดังนี้

>> ส่วนที่ 1 การควบคุมด้านองค์กรและ 
 สภาพแวดล้อม 
>> ส่วนที่ 2 การควบคุมด้านบริหารความ 
 เสี่ยง 
>> สว่นที ่3 การควบคมุดา้นการปฏบิตังิาน 
 ของฝ่ายบริหาร 
>> ส่วนที่  4 การควบคุมด้ านระบบ 
 สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
>> ส่วนที่ 5 การควบคุมด้านระบบการ 
 ติดตามและประเมินผล 

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ 
สอบทานผลการประเมนิความเพยีงพอของ 
ระบบการควบคุมภายในและรายงานให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

ท้ังน้ี ปัจจบัุนผูบ้รหิารสงูสดุสำานกัตรวจสอบ 
ภายในของ CPN คือ นางสาวสุวรรณี  
วัชโรดมประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส สำานัก 
ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ 
ดำารงตำาแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำากับดูแลให้มีการกำาหนด 
นโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ 
ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้กดิความเสมอภาคและ 
ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกัน 

มิให้กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องซ้ือ 
ขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ 
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

>> การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน : 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี 
สาระสำาคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสาร 
สนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติ 
ตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ 
ขอ้มลูภายในทีบ่รษิทัฯ กำาหนดไวอ้ยา่ง 
เคร่งครัด

>> ก า ร ถื อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  : 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อ 
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน  
หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน 
ช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิด 
เผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณี 
ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ 
นิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ 
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้อง 
จัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลัก 
ทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ 
หน่วยงานกำากับดูแลให้รับทราบตาม 
เกณฑ์ที่กำาหนด

ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใด 
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการ 
ดู แลการใช้ ข้ อมู ลภายในที่ กล่ า ว 

ขา้งตน้นี ้ถอืเปน็ความผดิทางวนิยัตาม 
ระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตาม 
กฎหมาย

>> การรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ : เลขานุการบริษัทรวบรวม 
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ 
และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การกำากับดูแลด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความซือ่สตัย ์สจุรติ เปดิกวา้ง โปรง่ใส และ 
เปน็ธรรม โดยกำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร  
และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที ่
แขง่ขนักบับรษิทัฯ หลกีเลีย่งการทำารายการ 
ที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะ 
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มี 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ 
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่ 
กฎหมาย หรอืหนว่ยงานกำากบัดแูลกำาหนด 
ไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องทำารายการที่ 
เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตาม 
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการที่คณะ 
กรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใส 
และเปน็ธรรม เปรยีบเสมอืนการทำารายการ 
กับบุคคลภายนอก และคำานึงถึงประโยชน์ 
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะ 
ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตน 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ใน 
กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันที่ไม่เป็น 
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ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการ 
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให ้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งผา่น 
การสอบทานและให้ความเห็นจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบ กอ่นนำาเสนอขออนมุตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

>> การรายงานการทำารายการที่เกี่ยวโยง
กัน : กรรมการและผู้บ ริหารต้อง 
ตอบแบบชี้แจงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ในรอบปีบัญชส้ิีนสดุ วนัที ่31 ธนัวาคม  
เป็นประจำาทุกปี เพื่อแสดงถึงความ 
โปร่ งใสและมีความรอบคอบและ 
ระมัดระวังในการทำาธุรกรรมที่เกี่ยว 
โยงกนัในรอบป ีโดยมเีลขานกุารบรษิทั 
เป็นผู้จัดส่งแบบชี้แจงรายการและ 
รวบรวมข้อมูล

>> การ เปิด เผยข้อมูลส่ วน ได้ เสี ยของ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง : 
มกีารรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนันบั 
จากวนัเข้าดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัฯ และ 
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกปีสำ าหรับกรณีที่ ระหว่ างปี 
กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้องจำาเป็นต้องเข้าทำา 
ธรุกรรมใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้ 
บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา 
ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของ 
กรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อ 
ความโปร่งใสในการเข้าทำาธุรกรรมนั้น

>> ก า ร ร า ย ง า น ก า ร มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  : 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าท่ี 
รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและ 
ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็น 
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ 
เงือ่นไขและวธิกีารตามทีค่ณะกรรมการ 
กำากับตลาดทุนกำาหนด ซ่ึงเลขานุการ 
บรษิทัมหีนา้ทีร่วบรวมและจดัสง่สำาเนา 
รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธาน 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจ 
สอบทราบ ภายใน 7 วนัทำาการ นบัแต ่
วันที่ได้รับรายงาน

ทั้งนี้ ในปี 2555 CPN ไม่ได้รับข้อร้อง 
เรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำาความผิดของ 
กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการใชข้อ้มลู 
ภายในในทางมิชอบ
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การพัฒนาองค์กร    

ตลอดปี 2555 CPN เร่งพัฒนาองค์กรเพื่อ 
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งการปรับ 
โครงสร้างและกระบวนการทำางานของสาย 
งานหลักที่มุ่งเน้นการตอบสนองความพึง 
พอใจของลูกค้า การพัฒนากระบวนการ 
ทำางานและระบบสารสนเทศของบริษัทฯ การ 
กำากบัมาตรฐานดา้นการบรหิารศนูยก์ารคา้ 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึง 
การดูแลความผูกพันของพนักงานต่อ 
องค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ 
สนับสนุนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น 
“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้ 
รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุด 
นิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุข 
ในระดับโลก” 

การปรับโครงสร้างองค์กร
(Organizational	Realignment)

บริษัทฯ ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร  
กระบวนการทำางาน และบทบาทของส่วน 
งานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้าง 
ต่อเนื่องจากปี 2554 โดยมีการติดตามผล 
ของการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เพื่อตรวจ 
สอบการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นว่ามีการ 
ทำางานที่สอดประสานกัน และสามารถยก 
ระดับการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นอย่าง 
แท้จริง และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานที่ 
ออกแบบใหมส่ามารถรองรบัการเตบิโตของ 
บริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CPN ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารศูนย์การค้าในระดับสากล 
มาประเมินระบบบริหารจัดการขององค์กร  
เพือ่สะท้อนจดุแขง็และโอกาสในการพฒันา 
องค์กรท่ีสำาคัญ แล้วนำามากำาหนดเป็น 
โครงการพัฒนาองค์กรต่อไป

การพัฒนากระบวนการทำางานและ
สารสนเทศของบริษัทฯ	
(Development	of	Corporate
Infrastructure	through	ERP	and
HRIS)

CPN ปรับองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) เพื่อติดอาวุธในการทำางานให้มี 
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลดการทำางานซ้ำาๆ ที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม 
(Non-value Added Task) เพื่อให้ 
พนักงานได้มีเวลาและมีโอกาสแสดงความ 
สามารถ พฒันาการทำางาน และสรา้งสรรค ์
สิ่งใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

โครงการ ERP มี ทีม ท่ีปรึกษา ซ่ึงมี 
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบให้กับ 
บริษัทชั้นนำามาทำางานร่วมกับทีมงานที่ 
เชีย่วชาญในกระบวนการทำางานดา้นตา่งๆ 
ของบรษิทัฯ จงึเปน็การผนวกองคค์วามรูก้าร 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ CPN และของ 
ระบบมาตรฐานสากล (Best Practice) เขา้ 
ด้วยกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังดำาเนินการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร 
บุคคล (HRIS) ต่อเนื่องจากปี 2554 โดย 
เริ่มเปิดบริการให้พนักงานท้ังองค์กรได้ใช้ 
งานในส่วนการปรับปรุงเวลา การลาหยุด 
งาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนของการ 
สรรหา การเบิกจ่ายสวัสดิการ และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเม่ือระบบ 
เสร็จสมบูรณ์ พนักงานจะสามารถใช้งาน 
ระบบในลักษณะ self-service เช่น การ 
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง การ 
ตรวจสอบเวลาการทำางาน การขออนุมัติ 

การลาและคา่ใชจ้า่ยสวสัดกิารผา่นระบบได ้
ด้วยตนเอง 

การกำากับมาตรฐานด้านการบริหาร
ศูนย์การค้าตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ	(TQA)	

เพือ่ใหศ้นูยก์ารคา้ทกุแหง่ภายใตก้ารบรหิาร 
ของ CPN มีแนวทางการบริหารจัดการ 
ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิบรษิทัฯ 
ได้พัฒนาระบบการวัดและติดตามผลการ 
บรหิารงานศนูยก์ารคา้ทีเ่ปน็มาตรฐาน รวม 
ทัง้มกีารตรวจประเมนิภายในองคก์ร โดยให ้
ความสำาคัญกับประเด็นหลักในการบริหาร 
เช่น การกำาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของ 
ศูนย์การค้า การสื่อสารภายในศูนย์การค้า  
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาผู้นำาและ 
บุคลากร การจัดการความรู้ การปรับปรุง 
งานและกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น    
นอกจากนั้นยังคงไว้ซ่ึงกิจกรรมพื้นฐานที่มี 
ประโยชนต์อ่การพฒันาองคก์รและบคุลากร 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งโครงการ Dream  
Team กิจกรรมแบ่งปันความรู้ และระบบ 
มาตรฐานสากล

จากความตั้งใจจริงในการบริหารงานตาม 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของทุกส่วน 
งานในองค์กร ส่งผลให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รับรางวัล 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand  
Quality Class: TQC) ประจำาป ี2555 ตอ่ 
เนื่องเป็นปีที่สาม โดยรางวัลอันทรงเกียรต ิ
นี้ถือเป็นเครื่องยืนยันระบบการบริหาร 
ศูนย์การค้าของ CPN ท่ีมุ่งสู่มาตรฐาน 
ระดับสากล ซึ่งความรู้ ประสบการณ์ และ 
ระบบการทำางานท่ีดีได้ขยายผลไปยังทุก 
ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ  
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CPN เพื่อการยกระดับการบริหารจัดการ 
ของศูนย์การค้าให้เป็นที่ยอมรับและสร้าง 
ประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้าและ 
สังคมได้อย่างยั่งยืน

การสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้และนวัตกรรม		

“CPN	ยิ่งให้ยิ่งรู้”
เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ทั้งในระดับบริหารและพนักงาน CPN จึง
เริ่มจัด CPN Executive Sharing ในปี 
2555 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับฟัง 
มุมมอง ความรู้ รวมถึงแนวโน้มทาง 
เศรษฐกิจ สังคม การตลาดที่จำาเป็นรวมทั้ง 
สนับสนุนให้หน่วยงานจัดกิจกรรมแบ่งปัน 
ความรู้ระหว่างกัน และเพื่อให้การจัด 
กิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีการจัด 
อบรมภายในเพื่อพัฒนาผู้อำานวยความรู้  
(Facilitator) ใหเ้ขา้ใจบทบาทและมทีกัษะ 
ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น มีการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศภายในองค์กรเพื่อใช้จัดเก็บ 
ความรู้ของศูนย์การค้า โดยเริ่มจากศูนย์ 
ตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อดีและสิ่งที่ต้อง 
ปรับปรุง ก่อนที่จะวางแผนขยายผลต่อไป

“Dream	Team”
นอกจากการสง่เสริมความคดิสรา้งสรรคร์าย 
บุคคลแล้ว CPN ยังส่งเสริมกระบวนการ 
คิดร่วมกันระหว่างกลุ่มคนทำางาน ภายใต้ 
กรอบความคิดแบบ PDCA (Plan-Do- 
Check-Act) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะฝึกให้ 
พนักงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น 
ระบบ โครงการ “Dream Team” ได้ริเริ่ม 
ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 และดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี จนในปี 2555 
CPN มีกลุ่ม Dream Team กว่า 120 

กลุม่กระจายอยูท่ัว่ทกุสาขาทัว่ประเทศ เพือ่ 
ช่วยกันพัฒนางานภายในหน่วยงานให้มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การบริหารจัดการศูนย์การค้า
ตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008

ISO 9001:2008 เป็นมาตรฐานระบบ 
บริหารงานด้านคุณภาพขององค์กร ที่  
CPN นำามาปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการ 
และผูเ้ชา่พืน้ทีเ่กดิความพงึพอใจสงูสดุ โดย 
ISO 9001:2008 เป็นกระบวนการบริหาร 
งานที่มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
และมีการพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อ 
เนื่อง 

ในป ี2555 CPN ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิาร 
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 สำาหรบั 
ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ ในเครอื ไดแ้ก ่เซน็ทรลั- 
พลาซา ลาดพรา้ว เซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกลา้ 
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เซน็ทรลัพลาซา 
บางนา เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 เซน็ทรลั- 
พลาซา รามอนิทรา เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม ่
แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา เซ็นทรัลเวิลด์  
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล- 
เฟสตวิลั พทัยา บชี เซน็ทรลัพลาซา ชลบรุ ี
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และเซ็นทรัล- 
พลาซา ขอนแก่น ทำาให้ CPN มีศูนย์ฯ 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตาม 
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จำานวน 15 
โครงการ นอกจากนี ้โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
การนำามาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปใชใ้น 
การบริหารและจะมีการขอการรับรองเพิ่ม 
อีก 3 โครงการ ในปี 2556 คือ เซ็นทรัล- 
พลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์  
พระราม 9 และเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน	ISO	14001:2004

ISO 14001:2004 เปน็มาตรฐานระบบการ 
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดย CPN ตระหนกั 
ถึงความสำาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จึงได้นำามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อ 
ให้การพัฒนาทางธุรกิจดำาเนินควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานจึง 
มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดมลภาวะและ 
จัดให้มีการพัฒนาระบบดูแลสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 CPN ได้ขยายระบบการจัด 
การสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001:2004 จาก 4 โครงการที่ได้รับการ 
รับรองแล้ว คือ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา 
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซน็ทรลั เซน็เตอร ์ 
พัทยา ไปยังอีก 2 โครงการ คือ เซ็นทรัล 
พลาซา รัตนาธิเบศร์ และเซ็นทรัลพลาซา  
พระราม 2 ทำาให้ CPN มีศูนย์การค้าที่ 
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จำานวน 6 
โครงการ นอกจากนี ้โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
การนำามาตรฐาน ISO 14001:2004 ไปใช้ 
ในการบริหารและจะมีการขอการรับรอง 
เพิม่อกี 9 โครงการ ในป ี2556 คอื เซน็ทรลั 
พลาซา ขอนแกน่ เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัล- 
พลาซา ลาดพรา้ว เซน็ทรลัพลาซา อดุรธาน ี 
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซา 
แจง้วฒันะ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
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การดูแลความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร	

การส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และหลัก 
บรรษัทภิบาล

บริษัทดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมี 
จริยธรรมและคุณธรรม จึงส่งเสริมให้ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ 
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 6 ประการ 
“ซื่อสัตย์สุจริต เปิดกว้างโปร่งใส ให้ความ 
เป็นธรรม ให้ความเสมอภาค ยึดมั่นคำา 
สัญญา และใส่ใจดูแลสังคม” ควบคู่ไปกับ 
การปลูกฝังค่านิยมองค์กร คือ สร้างสรรค์ 
ด้วยความเชื่อมั่น สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน 
ผา่นนโยบาย แนวทางในการปฏิบติังาน และ 
กจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิตา่งๆ อาท ิการเนน้ 
เรื่องหลักบรรษัทภิบาลและค่านิยมองค์กร 
ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม ่การกำาหนด 
ให้วาระการประชุมเร่ืองบรรษัทภิบาลเป็น 
หนึง่ในหวัขอ้การประชมุประจำาเดือน การจดั 
กิจกรรม “CPN อาสา” เพื่อให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการตอบแทนสิ่งที่ดีต่อชุมชน 
และสังคม (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การ 
บริหารจัดการความยั่งยืน”) รวมถึงการ 
สำารวจความคิดเห็นของพนักงาน (Employee  
Opinion Survey หรือ EOS) การแสดง 
ความคิดเห็นของพนักงานผ่าน ตู้ปณ.99  
และกลอ่งรับฟงัความคดิเหน็ (idea-BOX)  
การรับฟังเสียงของเพื่อนพนักงาน (Voice  
of Internal Customer หรือ VoIC) อีก 
ทั้งมีการให้รางวัล “คนดี คน CPN” แก่ 
พนักงานท่ีปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
ความเอาจริงเอาจังในด้านการดำาเนินงาน 

ตามหลักบรรษัทภิบาลของทั้งระดับบริหาร 
และพนักงานนี้ส่งผลให้ CPN ได้รับการ 
ประเมินผลการรายงานการกำากับดูแล 
กิจการในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

คณะทำางานดูแลความสุขของบุคลากร 
(People Team) 

นอกเหนือจากการพัฒนาสวัสดิการ สิทธิ 
ประโยชน์ และนโยบายด้านบุคลากรแล้ว 
บรษิทัฯ ไดพ้ฒันากลุม่คนทีม่คีวามเอาใจใส ่
ต่อเพ่ือนร่วมงานเป็น “คณะทำางานดูแล 
ความสุขของบุคลากร” ประจำาในแต่ละ 
ศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จัดทำารายงานผล 
สำารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ 
พนักงานที่มีต่อองค์กรให้กับคณะทำางานฯ 
เพื่อนำาไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน 
การยกระดับความพึงพอใจที่เหมาะสม 
กับกลุ่มคนและสภาพการณ์ของแต่ละ 
ศูนย์การค้าได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมพนักงาน

เพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ใ ห้ กับ 
พนักงาน บริษัทสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ 
สำาหรบัคน CPN ตลอดทัง้ป ีและมรีปูแบบ 
ที่หลากหลาย ให้พนักงานได้เลือกเข้าร่วม 
กิจกรรมตามความชอบ ทั้งงานเลี้ยง 
สังสรรค์ปีใหม่ ปาร์ตี้วันเกิด กิจกรรม 
Family Day กจิกรรม Sports Day ชมรม 
ฟุตบอล กิจกรรม CPN อาสา และอื่นๆ   
อีกทั้งยังมีสิทธิประโยชน์สำาหรับพนักงาน 
ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ 
รับทราบตลอดเวลา 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

CPN ตระหนกัดวีา่ CPN เปน็สงัคมย่อยของ 
“สังคม” ใหญ่ และเมื่อบุคลากรของสังคม 
ย่อยมีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเอง 
บุคลากรเหล่านี้จะพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่ง 
ดีๆ ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า องค์กร และมีส่วน 
สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ 
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริการพนักงาน	 
และการเป็น	Business	Partner

CPN ได้ตระหนักถึงการก้าวไปข้างหน้า 
อย่างมั่นคงร่วมกับพนักงาน จึงได้ให้ความ 
สำาคัญกับสวัสดิการของพนักงาน ซึ่ง CPN  
มีสวัสดิการที่เหนือกว่าตลาดแรงงานโดย 
ทั่วไป ทั้งค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ 
การศกึษาทัง้บตุร และตวัพนกังานทีม่คีวาม
ประสงคจ์ะศกึษาตอ่ เงนิชว่ยเหลอืการสมรส 
เงนิชว่ยเหลอืกรณีทำาศพบคุคลในครอบครวั   
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับ 
พนักงาน รวมถึงการให้คำาปรึกษาแก่ 
พนกังานในทกุๆ ดา้น ทัง้เรือ่งงานและเรือ่ง 
สว่นตวั เพือ่ใหพ้นกังานได้รับแนวทางในการ 
แก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะในดา้นตา่งๆ  
ได้ครอบคลุมมากข้ึน อันจะส่งผลอันดีแก่ 
ทั้งตัวพนักงานและธุรกิจต่อไปในอนาคต

การนำา	HR	Software	มาใช้ในการ 
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ในปี 2555 CPN ได้เล็งเห็นถึงประโยชน ์
ของการนำา HR Software มาใช้ในการ 
บริหารงาน จึงได้ปรับระบบ HR ที่ใช้อยู่ 
เดิมเป็นระบบ HRIS (Human Resource  
Information System) ที่มีความสมบูรณ์ 
แบบมากขึ้น โดยพนักงานสามารถดำาเนิน 

การแบบ Self Service ทั้งเรื่องการ 
ตรวจสอบประวตักิารทำางาน การดำาเนนิการ 
เรื่องการลา ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 
ท้ั งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติต่ างๆ  
ทำาให้พนักงานบริหารเวลาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการประมวล 
ผลคา่จา้งและเงนิเดอืนทีม่คีวามรวดเรว็และ
แม่นยำา เพื่อรองรับการขยายตัวของ CPN 
ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลด้านการพนักงาน
จำานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สาขา / ปี 2551 2552 2553 2554 2555

สำานักงานใหญ ่1) 588 635 655 725 896
ลาดพร้าว 183 178 187 154 158
รามอินทรา 50 53 51 52 48
ปิ่นเกล้า 146 141 138 127 123
พัทยาเซ็นเตอร์ 96 89 91 87 84
พระราม 3 107 106 103 101 97
เชียงใหม่ 143 142 142 146 124
บางนา 183 179 179 168 155
พระราม 2 142 141 142 139 116
เซ็นทรัลเวิลด์ 387 396 375 356 327
รัตนาธิเบศร์ 96 96 99 100 95
แจ้งวัฒนะ - 127 129 135 127
พัทยาบีช - 149 155 155 152
อุดรธานี - 121 124 129 114
ชลบุรี - 100 99 97 91
ขอนแก่น - 110 111 108 108
เชียงราย - - 43 88 84
พิษณุโลก - - - 78 74
พระราม 9 - - - 110 118
สุราษฏร์ธานี - - - - 76
ลำาปาง - - - - 60
อุบลราชธานี - - - - 47
รวม 2,121 2,763 2,823 3,055 3,274

 หมายเหตุ : 1) นับรวมพนักงานในโครงการหลังสวน โคโลเนต
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เพื่อตอบสนองการเติบโตทางธุรกิจทั้งใน 
และตา่งประเทศ รวมถงึการกา้วไปสูเ่วทกีาร 
แข่งขันระดับสากล 

CPN จึงมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับกระบวน 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ 
มั่นใจว่าบุคลากรที่คัดเลือกมีประสบการณ์  
ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัลกัษณะ 
ธุรกิจและ Competency ที่องค์กรวางไว้  
และสามารถปฏิบัติงานในตำาแหน่งที่ได้ 
รับมอบหมายได้ นอกเหนือจากคุณสมบัติ 
เฉพาะบุคคลแล้ว CPN ยังคำานึงถึง 
ศักยภาพในการท่ีจะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ 
กบัธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื ตรงตามคา่นยิมของ 
องค์กร (Core Values) ที่ว่า “สร้างสรรค์ 
ด้วยความเชื่อมั่น สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน” 

ภายใตแ้นวคดิของการเจรญิเตบิโตไปพรอ้ม 
กัน CPN ได้สานโครงการผู้บริหารฝึกหัด 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำานโยบายการ 
ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวหน้าใน 
อาชีพ การสรรหาผู้บริหารจากภายในเป็น 
โครงการที่ให้โอกาสกับพนักงานได้พัฒนา 
ตนเองและสามารถที่จะเติบโตได้ในองค์กร 
นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ 
ขยายธุรกิจออกไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วทุก 
ภูมิภาคในประเทศไทย CPN สนับสนุน 
ให้พนักงานได้มีโอกาสขอโอนย้ายกลับไป 
ยังภูมิลำาเนาของตน ซ่ึงโครงการดังกล่าว 
เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุข 
ในการทำางาน อกีทัง้เปน็การใหพ้นกังานได ้
ร่วมปณิธานกับ CPN ในการนำาพาความ 
เจริญและการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค  
ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกฝ่ายบริหาร 
ทุนมนุษย์จะมีการพิจารณาร่วมกับหน่วย 

48%

39%

52%

50%

22%

18%

11%

แยกตามเพศ

แยกตามอายุ

แยกตามอายุงาน

ชาย 1,556 คน

18-30 ปี 1,292 คน

หญิง 1,718 คน

45-60 ปี 348 คน

31-45 ปี 1,634 คน

5-10 ปี 735 คน

3-5 ปี 584 คน

35%
4 เดือน - 3 ปี 

1,133 คน

7%
0-4 เดือน 227 คน

18%
10 ปีขึ้นไป 595 คน
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งานต้นสังกัดเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไป 
อย่างโปร่งใสตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี  
(Good Corporate Governance)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาล 
ที่ดี (Good Corporate Governance) 
และการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ CPN ได้มีการ 
พัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานอยา่ง 
ต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาระบบตัว 
ชี้วัด KPIs มาใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และนำาไปสู่ความ 
เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  
นอกเหนือจากตัวชี้วัดแล้ว ยังได้มีการใช้ 
แนวทางใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา 
ได้มีโอกาสนำาเสนอผลงานของทีมงาน 
อย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการประชุมเพื่อ 
สรุปผลงาน (Performance Calibration)  
ซึ่งจะทำาให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัต ิ
งานโปร่งใส เป็นธรรม และยุติธรรมยิ่งขึ้น

บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์	 
(Compensation	&	Benefits)

ในส่วนของการบริหารค่าตอบแทนและผล 
ประโยชนน์ัน้กเ็ปน็อกีสว่นทีอ่งคก์รใหค้วาม 
สำาคญัเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากเปน็อกีหนึง่ 
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงกับพนักงานว่าจะอยู่ 
กับองค์กรต่อหรือไม่ ดังนั้น ในปีที่ผ่านมา 
ส่วนงานด้านการบริหารค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชนจ์งึไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันา 
ระบบโครงสร้างต่างๆ ให้สามารถแข่งขัน 
ในตลาดแรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ 
ประเมินค่างาน (Job Evaluation) ของ  

Hay Group ซึ่งเป็นวิธีการที่บริษัทชั้นนำา 
ทั่วโลกนำาไปใช้ การปรับปรุงโครงสร้างเงิน 
เดือนให้สามารถเป็นผู้นำาในตลาดแรงงาน  
หรือระบบตอบแทนแก่ผู้มีความสามารถ 
(Talent) ตลอดจนมีการทบทวนในสิ่งท่ี 
องค์กรได้ให้กับพนักงานอยู่แล้วว่ายังเข้า 
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ 
งานทุกด้านท่ีส่วนงานการบริหารค่าตอบ 
แทนและผลประโยชน์ทำาในปีที่ผา่นมาล้วน 
แต่สนับสนุนให้ CPN เป็นผู้นำาในด้าน 
Property Retails ตามแผนธุรกิจท่ีได้ 
กำาหนดไว้อย่างแท้จริง 

การบริหารจัดการพนักงานที่ม ี
ศักยภาพสูง

CPN ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการดแูล 
รักษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานใน 
ระดบัดแีละมศีกัยภาพสงูซึง่เปน็กำาลงัสำาคญั 
ในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต จึงได้จัด 
ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปของ 
สาขาและระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไปของ 
สำานักงานใหญ่ท่ีมีผลการประเมินท้ังด้าน 
ผลการปฏิบัติงานและด้านศักยภาพผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างต่อเนื่อง CPN  
จะกำาหนดให้ได้รับการดูแลผ่านโครงการ  
Leadership Development Program ที่ 
มุง่เนน้ใหพ้นกังานในโครงการมคีณุลกัษณะ 
ของผู้นำาตาม CPN Leadership DNA ที่ 
กลั่นกรองมาจากวิสัยทัศน์ขององค์กร โดย 
ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผน 
กิจกรรมการพัฒนาและเรียนรู้ผ่านแผน 
พัฒนารายบุคคล (IDP: Individual  
Development Plan) และมีแผนกพัฒนา 
บุคลากรเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าเป็น 

รายไตรมาสเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุม  
Ex-Com เป็นระยะตามกำาหนด สำาหรับ 
โปรแกรมการพัฒนาอื่นๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะ 
สำาหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได ้
มีการร่วมมือกับ Academy Team ได้แก่ 
Executive Coaching สำาหรับผู้บริหาร 
ระดับสูง หลักสูตร Leaders as Coach  
สำาหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง หลกัสตูร People 
& Task Management สำาหรับผู้บริหาร 
ระดับต้น และการจัดให้มี Knowledge  
Sharing ในหวัขอ้ IDP Driven Mechanism 
สำาหรับผู้บริหารระดับต้นที่สำานักงานใหญ่  
รวมถึงการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชนต์ามหลกั Performance-based 
Pay เพื่อรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ให้อยู่กับ 
องค์กรและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้ใน 
ระยะยาวก่อนเข้าสู่กระบวนการวางแผน 
ผูส้บืทอดตำาแหนง่งาน (Succession Plan)

สำาหรับพนักงานที่ศูนย์การค้าซึ่งเป็น Key 
Function ของธุรกิจ CPN ยังคงมุ่งสาน 
ต่อการติดตามแผน IDP เป็นรายไตรมาส 
และจัดให้มีการประชุมกลุ่ม (Group  
Feedback) เพื่อรายงานความคืบหน้าใน 
การพัฒนาของพนักงานเป็นภาพรวมใน 
แต่ละศูนย์การค้า ควบคู่ไปกับการกำาหนด 
หัวข้อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ที่มุ่ ง เน้น 
ผู้บังคับบัญชาในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) แก่พนักงาน ให้ได้รับทราบ 
ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาตนเองตาม 
Function งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ 
ใหค้ำาแนะนำาเรือ่งการใช ้IDP เปน็ชอ่งทาง 
ในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เช่น OJT (On  
the Job Training) การฝึกอบรม การเป็น 
โค้ชหรือฝึกเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน 
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ของตนเอง เป็นต้น ซึ่งจะทำาให้พนักงาน 
ได้สะสมทักษะการสอนงานและเป็นการ 
วางพื้นฐานที่ดีของการเติบโตในหน้าที่การ 
งานต่อไป 

นอกจากนี ้ยงัไดมี้การทบทวน Competency 
Model ซึง่จะใชเ้ปน็แกนหลกัในการพฒันา 
บุคลากรของ CPN ในระยะยาว ทั้งส่วนที่ 
เป็นพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กรและ 
คณุลกัษณะผูน้ำาตาม Five CPN Leadership 
DNA โดยกำาหนดระดับพฤติกรรมตามขั้น 
ของ Career Stage เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 
นำาไปใช้ในระบบงาน HR ด้านอื่นๆ อาทิ 
เชน่ การสรรหาและคัดเลอืก การพฒันาหลกั 
สตูรในการฝกึอบรมตามระดบัตำาแหนง่งาน 
การประเมินศักยภาพ การบริหารผลการ 
ปฏิบตังิาน และการวางระบบความกา้วหนา้ 
ในอาชีพ
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การพัฒนาบุคลากร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ผู้พัฒนา 
และบริหารศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค  
ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และ 
ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่ง 
ความสุขในระดับโลก” CPN เล็งเห็นถึง 
ความสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความ 
สามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง เพราะบุคลากรที่มีความสามารถ 
ถือเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ 
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

CPN จึงได้จัดตั้ง CPN Academy ตั้งแต ่
ปลายป ี2554 และเริม่พฒันากรอบแนวคดิ 
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยกำาหนดกลุม่ความรูท้ีบ่คุลากรควรไดร้บั 
การพัฒนาออกเป็น กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน 
กลุม่หลกัสตูรตามสายอาชพี กลุม่หลกัสตูร 
พฒันาภาวะผูน้ำา และกลุม่หลกัสตูรบรหิาร 
ธุรกจิ โดยกำาหนดหลกัสตูรสำาหรบัพนกังาน 
แต่ละระดับ โดยได้พัฒนาหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจสำาหรับระดับจัดการร่วมกับจุฬา- 
ลงกรณม์หาวทิยาลยั เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบั 
กลางและสงูไดม้มุมองดา้นการบรหิารธรุกจิ 
คิดพัฒนางานเชิงกลยุทธ์ และเพิ่มพูน 
ความรู้จากประสบการณ์ของคณาจารย์ที่ม ี
คุณภาพ และพัฒนา On-boarding Program 

ในส่วนของการปฐมนิเทศ ให้ผู้เข้ามาเป็น 
สมาชิกใหม่ขององค์กรได้รู้จักความเป็นมา 
ค่านยิม กระบวนการทำางานหลกั ในเบือ้งตน้  
และเพื่อให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการ 
เรียนรู้ เรื่องพื้นฐานขององค์กร CPN  
Academy กำาหนดแผนในการพัฒนาสื่อ 
e - l e a r n i n g  ที่ เ ห ม า ะ สมสำ า ห รั บ 
สถานการณ์ของบริษัทฯ เพิ่มเติม ได้แก่  
จรรยาบรรณของคน CPN การเรียนรู้ 
ตนเองด้วย DISC การจัดการข้าม 
วฒันธรรม รูจ้กัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเป็นทีมให้กับ 
หน่วยงานที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
และปรบัสายการบงัคบับญัชา บรษิทัฯ ไดจ้ดั 
กิจกรรมสร้างความเป็นทีมให้กับสายงาน 
ต่างๆ รวมถึงทีมงานของศูนย์การค้าที่เปิด 
ใหม่ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงาน ทั้ง 
ผู้บริหารระดับสูงสุดและพนักงานทุกคนได้ 
เรยีนรูก้นัในมมุมองอืน่ นอกเหนอืจากการ 
ปฏบิตังิานประจำา อกีทัง้ไดร้บัทราบทศิทาง 
ขององค์กรและสายงานที่ชัดเจน
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การบริหารจัดการความยั่งยืน

CPN ไดพ้ฒันาแนวทางและนโยบายตามหลกับรรษทัภบิาลจากจดุเริม่ตน้ เพือ่สรา้งความ 
เชือ่มัน่ศรทัธาในคณุคา่ขององคก์ร สูก่ารตอบสนองตอ่พนัธกจิทีมุ่ง่มัน่จะพฒันาสูก่ารเปน็ 
ผู้ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดทั้งจากชุมชนและสังคม และนำาสู่การกำาหนดแนวทางการดำาเนิน 
ธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าอย่าง 
เปน็รูปธรรม พร้อมทัง้เริม่นำาแนวทางการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืควบคูก่บัการพฒันาชมุชน 
และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในแนวทางดำาเนินงานในอนาคตอันใกล้

รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาสู่ความย่ังยืนในส่วนน้ี 
มีการจัดทำาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแสดงถึงผล 
การดำาเนนิงานของ CPN ในดา้นเศรษฐกจิ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา  
ซึ่งได้จัดทำารายงานให้สอดคล้องตามดัชนี 
ชี้วัดของ Global Reporting Initiatives 
(GRI: G3) เป็นบางส่วนเท่านั้น โดยมุ่ง 
หมายเพื่อใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการทบทวน 
กระบวนการภายในองค์กร ขอบเขตของ 
รายงานจะรวมถึงผลประกอบการของ 18  
ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ  
CPN ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
สุราษฎร์ธานี และลำาปาง

 หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำา 
 สามารถส่งมาได้ที่ 
 e-mail: jasaowanee@cpn.co.th

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความ 
ยั่งยืน

ในปี 2555 นั้น CPN ได้มีการปรับปรุง 
โครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขต 
ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ดังนี้

>> คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน คือ คณะกรรมการจัดการบริษัท  
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 9 ท่าน 
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน  
เพ่ือกำาหนดนโยบายและแนวทางการ 
ดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมบูรณาการร่วมกัน

>> คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน มีรอง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน 
เพื่อกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ 
แผนงาน รวมทั้งติดตามผลการดำาเนิน 
งานด้านบรรษัทภิบาล การแสดงความ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคม และการผลกัดนัให ้
เกิดการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
ในองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น

>> คณะกรรมการศึกษาด้านมาตรการ
ประหยดัพลงังาน ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 
ระดับสูง 2 ท่าน และระดับจัดการ 11 
ทา่น ซึง่เปน็ตวัแทนของสำานกังานใหญ่ 
และรายสาขา เพื่อดำาเนินการกำากับ  
ควบคุมดูแล และติดตามการดำาเนิน 
การจัดการพลังงานของทุกศูนย์ฯ ใน 
ภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายการ 
อนุรักษ์พลังงานที่กำาหนดตามแผน 
อนุรักษ์พลังงาน 5 ปี

>> คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดบัองคก์ร และระดบัสายงาน 3 คณะ 
ตามสายงาน ได้แก่สายงานปฏิบัติการ  
สายงานพัฒนาธุรกิจ และสายงานการ 
เงินและบัญชี เพื่อกำาหนดนโยบายการ 
บริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
ทุกระดับ และทุกสายงานบนพื้นฐาน 
การให้ความเป็นธรรม และความเสมอ 
ภาค เคารพในสทิธมินษุยชนของแตล่ะ 
บุคคล

เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงของแผนงานและ
การติดตามงานให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน CPN จึงได้กำาหนดคณะทำางาน
รับผิดชอบเฉพาะเรื่องขึ้น อาทิ คณะทำา
งานบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยระดับ
จัดการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4 ท่าน 
ครอบคลมุดา้นบรรษทัภบิาล ดา้นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และด้านจิตอาสา นอกจากนั้น 
ยังมีคณะทำางานเฉพาะด้าน เช่น คณะ
ทำางานดา้นการจดัการพลงังานประจำาแตล่ะ
ศูนย์การค้า คณะผู้ตรวจประเมินระบบ
จัดการพลังงานประจำาแต่ละศูนย์การค้า 
เป็นต้น ซ่ึงแต่ละคณะกรรมการและคณะ
ทำางานจะมกีารประชมุตดิตามความคบืหนา้
เปน็ประจำารายเดอืน รายไตรมาส และราย
ปีตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
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ด้านเศรษฐกิจ

CPN ดำาเนนิธรุกจิตามกลยทุธก์ารพฒันาศนูยก์ารคา้และการบรหิารศนูยก์ารคา้ทีมุ่ง่มัน่จะ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสู่การเป็นองค์กรในระดับภูมิภาค โดยดำาเนินการตามแผน 
กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ บนพื้นฐานการกำากับ 
ดูแลความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบ 
ดว้ยผูบ้รหิารระดบักรรมการบรษิทั 2 ทา่น และคณะกรรมการภายนอก 3 ทา่น รบัผดิชอบ 
กำาหนดนโยบายและความเสี่ยงทางธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง 
ตามสายงานอกี 16 ทา่น สง่ผลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เปน็ไปดว้ยความมัน่คงและ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังมีผลประกอบการและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแสดง 
ในหน้า 122
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การขยายสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

CPN มองหาโอกาสในการพัฒนาศูนย์ 
การค้าโดยมุ่งเน้นการขยายภายในประเทศ 
เป็นหลักเพื่อขยายความเจริญไปสู่ทุก 
ภูมิภาคของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการ 
มองหาโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา CPN ได้มี 
การขยายสาขาในต่างจังหวัด และปรับปรุง 
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ ให้เกิดความทัน 
สมยัตลอดเวลา โดยสดัสว่นการขยายสาขา 
ของ CPN ในตา่งจงัหวดัเทยีบกบักรงุเทพฯ 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 10 
โครงการเป็น 20 โครงการ สัดส่วนสาขา 
ในต่างจังหวัดกับสาขาในกรุงเทพฯ เปลี่ยน 
แปลงจาก 20:80 เป็น 50:50 โดยกลยุทธ์ 
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้านำามาซึ่งผล 
การดำาเนินการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และ 
มูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดง 
ในผลประกอบการหน้า 14

การขยายธุรกิจของ CPN ไปยังต่างจังหวัด 
น้ัน นอกเหนือจากเปา้ประสงคใ์นการขยาย 
ตลาดของบริษัทฯ คือการสร้างงานและ 

โอกาสให้กับคนในท้องถิ่น และสมาชิกใน 
ชุมชนในการเป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำาหน่าย  
และผูค้า้ปลกีในหว่งโซธ่รุกจิของบรษิทัฯ สง่ 
ผลให้เศรษฐกิจในระดับมหภาคของชุมชน 
และจังหวัดนั้นๆ เจริญเติบโตขึ้นพร้อมกับ 
การเติบโตของศูนย์การค้า ท้ังในช่วงการ 
ก่อสร้างและการเปิดให้บริการศูนย์การค้า 

CPN ตระหนกัเสมอวา่การนำาความเจรญิสู ่
สังคมท้องถิ่นนั้น จะต้องนำาเอาวัฒนธรรม 
และค่านิยมในท้องถิ่นนั้นๆ มาผสมผสาน 
อยูใ่นกระบวนการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
จึงจะสามารถทำาให้องค์กรเติบโตและอยู่ 
ร่วมในสังคมได้อย่างยั่ งยืน ดังนั้นใน 
กระบวนการเลอืกสรรทีด่นิ จงึมกีารทำาวจิยั 
เพื่อศึกษาผลกระทบชุมชนในแง่เศรษฐกิจ  
และการจราจร ขนส่ง เช่น การสร้างศูนย์ฯ 
เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ทีเ่ชือ่ม 
ต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อีกท้ังในการ 
ออกแบบศนูยก์ารคา้ จะผสมผสานนำาศลิปะ 
พืน้บา้นและวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ๆ มา 
ปรากฎในรูปทรงอาคาร และการตกแต่ง  
ดังเช่นการออกแบบอาคารหลักของศูนย์ 
การค้าเซน็ทรลัพลาซา ขอนแกน่ เปน็รปูทรง 

กระติ๊บข้าวเหนียว การออกแบบรูปทรง 
อาคารศู นย์ ก า รค้ า เ ซ็ นทรั ลพลาซา  
พิษณุโลก เป็นรูปเรือยาว การตกแต่ง 
อาคารภายนอกของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา เชียงราย และสุราษฎร์ธานี ที่ได้ 
รบัแรงบนัดาลใจจากดอกกาสะลอง และตน้ 
มะพร้าว ซึ่งเป็นเอกลัษณ์ท้องถิ่น เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

CPN ดำาเนินนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
ควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดย 
ตลอด สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร 
ศูนย์การค้าในการลดต้นทุนการดำาเนินการ 
โดยเฉพาะการลดตน้ทนุพลงังาน ควบคูก่บั 
การแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยการ 
ลดผลกระทบเชงิลบตอ่ชมุชนรอบขา้ง ทัง้ใน 
เรื่องการบำาบัดน้ำาเสีย การลดปริมาณขยะ 
และการอำานวยความสะดวกดา้นการจราจร 
โดย CPN เปน็ผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้แหง่แรก 
ในประเทศไทยท่ีนำามาตรฐานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO14001 มาใช้ในการ 
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
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การบริหารจัดการพลังงาน

CPN ให้ความสำาคัญในเรื่องการบริหาร 
จัดการพลังงาน โดยเฉพาะการลดการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่า 
ใช้ไฟฟ้านั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของ 
ต้นทุนค่าบริการทั้งหมด การใช้พลังงาน 
อย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าจึงเป็นหัวใจหลัก 
ของการบริหารจัดการด้านพลังงาน ซึ่ง 
สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารบรหิารศนูยก์ารคา้ 
ที่พยายามลดต้นทุนในการดำาเนินงาน ให้ 
สมดุลกับการเพิ่มความพึงพอใจและความ 
ชื่นชมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การ 
ดำาเนินตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
จึงกำาหนดไว้ตามแนวทางใน 3 มิติควบคู่ 
กันไป ดังนี้

1. ดา้นเทคนคิ คอื การนำาเทคโนโลยทีีท่นั
สมยัและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มมาปรบั 
ใช้ในโครงการต่างๆ 

2. ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบาย คือ
การกำาหนดนโยบายและคณะทำางาน 
ด้านอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนทั้งใน 
ระดับผู้บริหาร ระดับจัดการ และระดับ 
ปฏิบัติการ รวมไปถึงคณะผู้ตรวจ 
ประเมิน อันประกอบด้วยตัวแทนใน 
ระดับต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีการกำาหนดวาระการประชุม ติดตาม 
ผลและการประเมินจากภายนอก ตาม 
รอบวาระที่กำาหนดอย่างต่อเน่ืองและ 
สม่ำาเสมอ

3. ดา้นพฤตกิรรม คอื การสือ่สาร รณรงค์
ใหพ้นกังาน ผูเ้ชา่ ผูใ้ชบ้ริการ และชมุชน 
รอบข้าง มีส่วนร่วมและมีจิตสำานึกใน 
การอนุรักษ์พลังงาน

ตลอดระยะเวลา 32 ปีท่ีผ่านมา CPN  
มุง่มัน่ดำาเนนิธรุกจิดว้ยความสำานกึในการใช้ 
และอนรุกัษพ์ลงังานควบคูก่นัไป โดยมกีาร 
กำาหนดแผนด้านการอนุรักษ์พลังงานระยะ 
ยาว 5 ปี กำาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการใช้ 
พลังงานและประเมินประสิทธิภาพการลด 
พลังงานอย่างจริงจัง ถือได้ว่า CPN เป็น 
ผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้รายแรกทีน่ำาเทคโนโลย ี
ด้านอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัยและเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการบริหาร 
ศนูยฯ์ ในทกุๆ วนั ใหเ้กดิคณุคา่และคุม้คา่ 
มากทีสุ่ด โดยในป ี2555 CPN ไดน้ำาเทคนคิ 
ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานมาปรบัใชเ้พิม่เตมิ 
จากปีก่อนจำานวน 5 เทคนิคใน 9 ศูนย์ 
การค้า คิดเป็นมูลค่าการลงทุน (เฉพาะปี  
2555) 57,831,926 ลา้นบาท สง่ผลใหป้รมิาณ 
การใช้พลังงานลดลง 5,944,855 kWh/ปี  
หรือเท่ากับ 3,151 Ton CO

2

ด้านโครงสร้างองค์กร
และนโยบาย

ด้านพฤติกรรม

ด้านเทคนิค
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 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ใช้สอย ในปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ.

มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ CPN 
นำามาปรับใช้

จำานวนศูนย์การค้า
ที่นำามาคำานวณ

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
(GWh)

ปริมาณพลังงาน
ที่ลดลง

(kWh/ปี) 

จำานวนโครงการ

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ (kWh/ m2)

ปริมาณ
Ton CO2

ที่ลดได้

 2553 14 448 284
 2554 15 456 282
 2555 18 524 281

29%

1%

24%

1%

47%

2%

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
จากปี 2553 
เพิ่มขึ้น
ลดลง

% 

มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller)

การใช้นวัตกรรมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 8 18,260,869 9,678
ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (High Efficiency
Chiller) และใช้สารทำาความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า 11 8,519,070 4,515
(Variable Speed Drive: VSD) ติดตั้งใน
เครื่องสูบน้ำาเย็น เครื่องสูบน้ำาหล่อเย็น และ
เครื่องส่งลมเย็น
การใช้อุปกรณ์ทำาความสะอาดพื้นผิวแบบ 6 3,285,314 1,742
อัตโนมัติ (Ball Cleaning System) 
ภายในท่อทองแดงระบายความร้อนของ
เครื่องทำาน้ำาเย็น

ร้านค้า ส่วนกลาง

ปรับอากาศ
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มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ CPN 
นำามาปรับใช้

ปริมาณพลังงาน
ที่ลดลง

(kWh/ปี) 

จำานวนโครงการ ปริมาณ 
Ton CO2 

ที่ลดได้

มาตรการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

การติดตั้ง PU Foam และฉนวนกันความ 2 125,218 66
ร้อนบนหลังคาศูนย์การค้า

มาตรการใช้พลังงานทางเลือกและมาตรการอื่นๆ

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 1 146,000 77
ศูนย์การค้าเพื่อนำาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบ

มาตรการด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ CPN นำามา 
ใชเ้ปน็มาตรฐานดา้นอนรุกัษพ์ลงังานในทกุ 
โครงการ ได้แก่

>> การเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกและ
ใช้กระจกกันความร้อน ซึ่งยอมให้แสง 
ผ่านได้ แต่ความร้อนไม่สามารถผ่าน 
เข้าตัวอาคารได้ 

>> การตดิตัง้ประตเูขา้-ออกเปน็แบบประตู
2 ชั้น เพื่อส่งถ่ายความร้อนจากภาย 
นอก และความเย็นจากภายในให้อยู่ 
ระหว่างช่องว่างของประตูทั้งสอง 

>> การเปลีย่นใชห้ลอดตะเกยีบ (Compact 
Fluorescent: CFL) หลอด T5 และ 
หลอด LED 

>> ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ลิ ฟ ท์ อั จ ฉ ริ ย ะ 
 (Intelligent Elevator) ซึ่งระบบจะ 
 คำานวณเลือกลิฟท์ที่เหมาะสมในการ 
 โดยสาร บนพื้นฐานการใช้พลังงาน 
 นอ้ยทีส่ดุ และถงึทีห่มายเรว็ ทีส่ดุ โดย 
 นำาไปใชใ้น 2 โครงการ คือ เซน็ทรัลเวิลด์ 
 และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

นอกเหนือจากมาตรการด้านเทคนิคดัง 
กล่าวแล้ว CPN ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ 
ควบคู่กันไป อาทิเช่น

>> การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบภายใตแ้นวคดิ Leadership in 
Energy & Environmental Design  
หรือ LEED ซ่ึงเน้นการออกแบบตัว 
อาคารให้สามารถใช้แสงธรรมชาติได้ 
มากขึ้น มีการนำาวัสดุที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมทั้งเพิ่มสัดส่วน 
พื้นที่สีเขียวในตัวอาคาร 

>> จดัสรรพืน้ที ่Carpool Parking บรกิาร
ที่จอดรถเฉพาะรถที่มีผู้โดยสาร 4 คน 
ขึ้นไป ณ โซนจอดรถที่ดีที่สุดของ 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์ไดแ้ก ่ชัน้ B1 
ซึง่รองรบัรถโดยสารได ้50 คนั เพือ่รว่ม 
รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
พลังงานของผู้มาใช้บริการศูนย์การค้า

>> นำาระบบ Intelligent Parking ที่บอก
ตำาแหน่งจุดจอดรถที่ว่างบนอาคาร 
จอดรถ เพือ่ลดการใชน้้ำามนัของผูม้าใช ้
บริการ และเพิ่มความพึงพอใจในการ 

หาจุดจอดรถที่สะดวกมากขึ้น โดยได้ 
ดำาเนินการติดตั้งไปแล้ว 6 โครงการ 
ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล- 
พลาซา บางนา และเซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9 โดยใช้งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 73 ล้านบาท และเตรียมดำาเนิน 
การให้ครอบคลุมทุกศูนย์การค้าใน 
กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้แล้วเสร็จ 
ในปี 2558

>> เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ Green World 
Experience” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เวิลด์ บริเวณชั้น 6 โซนเซ็นทรัลคอร์ท 
เพือ่เปน็การรณรงคใ์หอ้งคก์รภาคธรุกจิ 
รวมถึงประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน 
ได้เห็นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการนำา 
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการอนุรักษ์ 
พลังงานที่ CPN นำามาใช้แล้วประสบ 
ความสำาเร็จ มาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบ 
อย่างที่ดีของสังคมในวงกว้างต่อไป

>> เข้าร่วมโครงการรณรงค์การอนุรักษ์
พลงังานในรปูแบบสมคัรใจ (Voluntary 
Agreement) ภายใต้แนวคิด Energy  
beyond standards ซึง่เปน็การใหค้วาม 
ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนรุกัษพ์ลงังาน (พพ.) สถาบนัสิง่ 
แวดล้อม (TEI) และองค์กรเพื่อการ 
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (TBCSD)  
โดยจะดำาเนินการจัดทำาศูนย์การเรียน 
รู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมที่ 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2  
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล 
พลาซา ลาดพรา้ว และเซน็ทรลัเฟสตวิลั  
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พทัยา บชี เพือ่สานต่อนโยบายด้านการ 
อนุรักษ์พลังงาน และเป็นการรณรงค์ 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ 
พลงังาน เผยแพร่ความรู้ใหแ้กสั่งคมและ 
ชุมชน

>> การจัดกิจกรรม Energy Day เน้นการ
มีส่วนร่วมจากพนักงาน CPN ทุกคน 
รวมไปถงึรา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ (เฉพาะ 
บางศูนย์ ท่ี เข้าร่วม) ลักษณะเป็น 
กจิกรรมสันทนาการพรอ้มได้รับความรู ้
ดา้นการประหยดัพลงังานควบคูก่นัไปม ี
การจัดประกวดคติพจน์ และการทำาสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการปลูกจิต 
สำานึกให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งจัดเป็น 
ประจำาทุกปี ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

โดยมาตรการในอนาคตที่ CPN จะนำามา 
ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานเพื่อตอบ 
สนองต่อแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน  
5 ปี ได้แก่ การนำาระบบ ISO 5000 มาใช้ 
ในการบริหารพลังงานและศึกษาการใช้ 
พลังงานทางเลือกเพิ่มเติม

การจัดการน้ำา	

CPN ใช้น้ำาประปาจากการประปานคร 
หลวง การประปาท้องถิ่น และการใช้น้ำา 
ซ้ำา (Reuse) ในกระบวนการบริหารศูนย ์
การค้าทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ใน 
ชุมชนอื่นๆ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ใช้
น้ำาประปาในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 17  
โครงการ (ยกเวน้ศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
อดุรธาน ีเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฏรธ์าน ีและ 
เซน็ทรลัพลาซา ลำาปาง) ทัง้สิน้ 6,474,380 
ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำาส่วนใหญ่จะใช้ 
ในพื้นที่ส่วนกลาง ระบบปรับอากาศ และ 
ใช้อุปโภคโดยร้านค้าและผู้เช่า

มาตรการลดการใช้น้ำาท้ังในกระบวนการ 
บริหารศูนย์ฯ และการใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง  
มีดังนี้

>> การปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบรับ 
 ความรู้สึก (Sensor) ที่อ่างล้างมือใน 
 ห้องน้ำา

>> การทดลองตดิตัง้ระบบชกัโครกอตัโนมตั ิ
 ในห้องน้ำาอาคารสำานักงาน

>> การติดตั้งระบบรองรับน้ำาฝนเพื่อเป็น 
 แหลง่น้ำาทดแทน ในศนูยก์ารคา้เฉพาะ 
 สาขาทีเ่หมาะสมและมพีืน้ทีเ่อือ้อำานวย

>> การนำาน้ำาทีใ่ชแ้ลว้ผา่นระบบการบำาบดั
มาใช้ซ้ำาในระบบปรับอากาศและรดน้ำา 
ตน้ไมใ้นศนูยก์ารคา้ โดยศนูยฯ์ ทีม่กีาร 
ตดิตัง้ระบบการนำาน้ำากลบัมาใชซ้้ำาอยา่ง 
เต็มรูปแบบ สามารถวัดปริมาณการ 
ทดแทนได้ ดังนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา ชลบุรี สามารถลดการใช้น้ำา 
ประปาได ้33,315 ลกูบาศกเ์มตร คดิเปน็ 
11% ของน้ำาทีใ่ชท้ัง้หมด และศนูยก์ารคา้ 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สามารถลด 

48%30%

22%

น้ำาใช้สำาหรับส่วนกลาง น้ำาใช้โดยส่วนร้านค้า
และผู้เช่าอาคาร

น้ำาใช้ในระบบปรับอากาศ

น้ำาใช้ซ้ำา (Reuse)
ในระบบปรับอากาศ

การใช้น้ำาประปาได้ 50,720 ลูกบาศก ์
เมตร คิดเป็น 17.77% ของน้ำาที่ใช้ 
ทั้งหมดในศูนย์

น้ำาท่ีใช้ในระบบท้ังหมดภายหลังจากการ 
บำาบัดในบ่อบำาบัดแล้วจะระบายทิ้งสู่แหล่ง 
น้ำาสาธารณะ โดยบริษัทฯ มีแนวทาง 
การจัดการน้ำาทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
กำาหนด มีการกำาหนดแผนดำาเนินการด้าน 
การควบคุมการระบายน้ำาทิ้งผ่านบ่อบำาบัด 
น้ำาท้ิงท่ีติดตั้งอยู่ในทุกโครงการ โดยทาง 
แผนกงานระบบในแต่ละสาขาจะมีแผน 
รองรับการดูแลคุณภาพของน้ำาเสียในบ่อ 
บำาบัด โดยแบ่งเป็น 2 แผน 1 คู่มือ คือ 
แผนบำารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) แผนการซ่อมแซมระบบ  
และคู่มือการบำารุงรักษา โดยการควบคุม 
คุณภาพน้ำาทิ้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำาท้ังก่อนและหลังจากเข้าสู่ระบบบำาบัด 
น้ำาเสีย และบ่อพักน้ำาเสีย มีการตรวจวัด 
คุณภาพน้ำาโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้ 
รับการรับรองสากล ISO/IEC 17025 
ไตรมาสละอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ มกีระบวนการ 
ตรวจวัด บันทึก และจัดทำารายงานก่อน 
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การปล่อยน้ำาเสียลงสู่แหล่งน้ำาสาธารณะ 
ซึ่งในบางโครงการที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำาจะมี 
การนำาเทคโนโลยชีวีภาพมาใชบ้ำาบดัน้ำาเสยี 
ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำา เช่น ศูนย์การค้า 
เซน็ทรลัพลาซา พระราม3 เซน็ทรลัพลาซา 
ขอนแกน่ เซน็ทรัลพลาซา อดุรธาน ีเซน็ทรลั- 
พลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา  
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ เซน็ทรลัพลาซา แจง้- 
วัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัล 
พลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่น- 
เกลา้ เซน็ทรลัพลาซา ชลบรีุ เซน็ทรัลพลาซา 
รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และเซ็นทรัล- 
พลาซา แกรนด ์พระราม 9 โครงการทีเ่หลอื 
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

กรณีต้นแบบ : การติดต้ังนวัตกรรมใน 
การจดัการน้ำาเสยีและนำากลบัมาใชใ้หม ่ 
(Reuse) แบบครบวงจรเพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ชลบรุ ีและ 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ได้แก่ มี 
กระบวนการรองรบัระบบการนำาน้ำาเสยี 
ที่ผ่านการบำาบัดจาก (1) ระบบ Deep  
Shaft (2) น้ำาฝนจากหลงัคา (3) น้ำาทิง้ 
จากส่วน Office Tower และ (4) น้ำา  
Condensate จาก Air Handling Unit  
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ในการรดน้ำา 
ต้นไม้ ใช้ทำาความสะอาดพื้น และใช้ 
เป็นน้ำาเติมในหอทำาน้ำาเย็น (Cooling 
Tower) โดยน้ำาในระบบดังกล่าวนี้จะ 
ไดรั้บการตรวจสอบคา่พารามเิตอรก์อ่น 
นำาไปใช้อยู่เป็นประจำา โดยพบว่าค่าที ่
ได้มีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

การจัดการขยะ

ศนูยก์ารคา้เปน็แหลง่ชมุนมุชนแหลง่ยอ่ยๆ 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิขยะในครวัเรอืนจำาพวกหนึง่ ทัง้ 
จากผูม้าใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้และรา้นคา้ 
เช่า ซึ่ง CPN ตระหนักถึงความสำาคัญใน 
เรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงนำามาตรฐาน ISO 
14000 มาใช้ในการบริหารและจัดการขยะ 
ภายในศนูยก์ารคา้ ในป ี2555 CPN สง่ขยะ 
สู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมทั้งสิ้น  
81,395 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณดังกล่าว 
มาจากการวัดและคำานวณขยะของทั้ง 17  
สาขา (ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
อดุรธาน ีเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฏรธ์าน ีและ 
เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง) 

กระบวนการจัดการขยะของ CPN แบ่ง 
ออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

1. ก า ร คั ด แ ย ก แ ล ะ แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ข ย ะ
CPN แบ่งชนิดขยะท่ีเกิดขึ้นภายใน 
ศูนย์การค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล (หรือขยะเปียก  
กรณีโซนอาหาร) ขยะอันตราย และ 
ขยะติดเชิ้อ โดยมีการกำาหนดประเภท 
ของถังขยะในโซนพื้นท่ีให้บริการแตก 
ต่างกนัไป เชน่ โซนทัว่ไปจะมกีารกำาหนด 
ประเภทถงัขยะอยู ่3 ประเภท คอื ขยะ 
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  
หรือหากพื้นที่จำากัดจะเป็นถังขยะใส 
และถุงใส เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรู้สึก 
ปลอดภัยท่ีไม่มีขยะอันตรายแอบแฝง  
ในส่วนร้านค้าท่ีมีขยะติดเช้ือนั้นจะได้ 
รับการแนะนำา และบอกข้อกำาหนดใน 
การจัดการกับขยะติดเช้ือโดยร้านค้า 
เองหรือตามข้อตกลงว่าจ้างภายในกับ 
ทางบริษัทฯ 

2. การจัดเก็บและการจัดการขยะ ใ น
แตล่ะวนัขยะจะถกูจดัเกบ็ในโรงพกัขยะ 
และมีการคัดแยกตามประเภทขยะ 4  
ประเภทขา้งตน้ โดยจะมเีจา้หนา้ทีค่อย 
คัดแยกขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิลรวม 
ขยะเปียกออกเป็นประเภทท่ีสามารถ 
จำาหน่ายได้ ซึง่จะจำาหน่ายให้ผูร้บัเหมา 
ที่ผ่านระบบการว่าจ้างจัดซื้อที่มีการ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติตามกฎของ 
บริษัทฯ ไปรีไซเคิลต่อไป ในส่วนขยะ 
ที่ไม่ได้คัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล จะถูก 
นำาไปฝังกลบหรือเผาทำาลายโดยหน่วย 
งานราชการในเขต และพืน้ทีน่ัน้ๆ สว่น 
ขยะอันตรายและขยะติดเช้ือจะมีการ 
แยกใส่ถุงกำากับตามชนิดของขยะ จาก 
นั้นจะถูกนำาไปทำาลายตามวิธีการที่ 
เหมาะสมโดยผู้รับเหมาที่ผ่านระบบ 
การว่าจ้างจัดซ้ือท่ีมีการเปรียบเทียบ 
คุณสมบัติตามกฎของบริษัทฯ เช่นกัน
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กรณีต้นแบบ : การนำาขยะแห้งมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้โครงการชื่อ “แป๋งขี้ 
เหยื้อ ฮื้อเป๋นบุญ” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งทำาต่อ 
เนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการกลยุทธ์ทางด้าน 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มของศนูยฯ์ เขา้ดว้ยกนั กอ่นเริม่โครงการนัน้ทางศนูยฯ์ จะจดัการ 
กับขยะแห้ง คือเศษใบไม้ทั่วศูนย์ฯ โดยส่งมอบให้กับหน่วยงานจัดการขยะของจังหวัด 
เชียงใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่สามารถเผาเองได้เพราะติดกับสนามบิน ซึ่งท้ายสุด 
ทางจงัหวดักจ็ะนำาไปเผารวมกอ่ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศอนัเปน็ปญัหาใหญข่องจงัหวดั 
เชียงใหม่ ทางศูนย์ฯ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมทรัพยากรธรณี สสส.และ 
ชุมชนรอบข้าง ในการทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยนำาขยะใบไม้แห้งบริเวณภายนอกศูนย์ฯ  
และรบัใบไมแ้หง้จากลกูคา้ และชมุชนมาผา่นกระบวนการหมกัทีถ่กูสขุลกัษณะ ปลอด 
กลิ่นและมลพิษในบริเวณพื้นที่ว่างรอบศูนย์การค้า ใช้ระยะเวลาในการหมัก 60 วัน  
โดยในป ี2555 ทางศนูยฯ์ สามารถแปลงปรมิาณขยะแหง้จำานวน 3 ตนัเปน็ปุย๋ชวีภาพ 
พรอ้มใช ้1 ตนั แจกจา่ยใหก้บัประชาชนทีส่นใจและชมุชนรอบขา้ง เปน็การสรา้งความ 
สัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและต่อพนักงานที่ร่วมอาสาในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

แนวทางการจัดการขยะในโรงพักขยะของศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN

ประเภทขยะ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อขยะอันตรายขยะรีไซเคิล

การจัดเก็บใน ถุงดำา ถังขยะ ถังขยะ ร้านค้า/ผู้เช่า ถุงสีแดง
โรงพักขยะ  รีไซเคิล อันตราย ในการจัดการ
    ขยะกับทาง
    ผู้รับกำาจัดเอง

ความถี่ในการ ทุกวัน  เดือนละ เดือนละ  ตามข้อตกลง
จัดการ/จัดเก็บ ยกเว้นขยะ 1 ครั้ง 1 ครั้ง  ในการว่าจ้าง
 จากงานสวน    ของแต่ละ
 สัปดาห์ละ     ร้านค้า
 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ มอบหมายให้ผู้รับกำาจัดเอกชน / ราชการเข้ามารับขยะไปดำาเนินการ
ในการจัด มีการลงบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้อ้างอิงและตรวจค้น
การขยะ

ผู้ประเมินการ คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จัดการขยะ ในเรื่องการจัดการขยะ โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม
 มาตรฐาน ISO 14000 ที่กำาหนด พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขภายใน
 ระยะเวลาที่กำาหนด
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ด้านสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นและสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมตามเจตนารมณ์ของเซ็นทรัลกรุ๊ป “เพราะมีคุณ ถึงมีเรา” CPN จึงให้ความสำาคัญ 
ต่อการดูแลชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม เพื่อให้ทุกคนชื่นชม และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ CPN และชื่นชมและภูมิใจที่มี CPN 
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยคณะกรรมการผู้บริหารได้กำาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำาเนินการ ดังนี้

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการที่ใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดำาเนินการ

พนักงาน >> กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
>> การประชุมระดับจัดการ
>> รบัฟงัความคดิเหน็ และขอ้รอ้งเรยีน
>> สำารวจความผูกพันของพนักงาน
>> CPN Whistleblower Policy
>> CPN Academy

ให้ความสำาคัญต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวน 
การพัฒนารายบุคคล กระบวนการสร้างความผูกพัน 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระดับสากล 
>> จ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม
>> พัฒนาบุคลากรทุกวิชาชีพ ทุกระดับอย่างทั่วถึง
>> จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมตามความ 
 ต้องการที่แตกต่างกันบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน

ร้านค้า/ผู้เช่าพื้นที่ >> การประชุมร้านค้าประจำาปี
>> รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
>> Call Center

ปฏบิตัติอ่ผูเ้ชา่พืน้ทีด่ว้ยความโปรง่ใสและเปน็ธรรม ไมก่ดีกนั 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักบรรษัทภิบาล รับฟังข้อ 
เสนอแนะและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร การบรหิารงาน
คุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล
>> นำานโยบาย ISO9000 และ ISO14000 มาปรับใช้ใน 
 การบริหาร
>> จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และ 
 โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค
>> ดำาเนินนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบการ
>> ร่วมส่งเสริมให้ความรู้ท่ีเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
 ร้านค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการที่ใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดำาเนินการ

ลูกค้า >> สำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
>> รับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินศูนย์การค้า 
และดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาใช้บริการ โดย
>> จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และ 
 โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึง
>> สื่อสารถึงลูกค้าด้วยช่องทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
>> คัดสรรร้านค้าที่หลากหลายและมีความครบถ้วน
 (Merchandising Mix)

ผู้ถือหุ้น >> การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำาปี
>> รับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
 ผ่านไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
>> ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล จำาแนกรายการที่เกี่ยว
โยงกันอย่างชัดเจน เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนโดยรอบ
ศูนย์การค้า

>> สำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
 ของชุมชนที่กำาหนด
>> ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
>> สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

ให้ความสำาคัญกับการสร้างสาธารณประโยชน์ และ
สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ศูนย์การค้า และในละแวกชุมชนที่ต้องการการพัฒนาใน
ขอบเขตที่บริษัทฯ พึงกระทำาและช่วยเหลือได้

คู่ความร่วมมือ
(หน่วยงานราชการ
และเอกชน)

>> ความร่วมมือ ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพื้นที่ภายในศูนย์ฯ
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การพัฒนาทุนบุคลากรสู่ความเป็น 
มืออาชีพควบคู่กับการเป็นคนดี

โดยในปี 2555 CPN ได้มีการจัดตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับ 
องค์กรและระดับสายงาน เพื่อกำาหนด 
กลยุทธ์และเป้าหมายด้านบุคลากรโดย 
เฉพาะ ครอบคลุมในเรื่องการพัฒนา 
บุคลากร การพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ 
ผลตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง และการ 
สร้างความสุขให้พนักงานเกิดความผูกพัน 
กับองค์กร เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่มีการ 
เลอืกปฏบิตั ิแบง่แยกเชือ้ชาต ิศาสนา และ 
เพศ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง 
ทั้งในด้านการหมุนเวียนงาน ย้ายกลับ 
ภูมิลำาเนา และการดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 
ระดับสูง ดังได้กล่าวถึงในหน้า 102

กรณีต้นแบบ: ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ 
ผา่นมา CPN มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ 
พนักงานผ่านกระบวนการประเมิน 
ความผูกพันของพนักงานโดยใช้ 
แนวทางตามการประเมินสุดยอด 
นายจา้งของเออนฮวิวทิ (Aon Hewitt) 
ซึง่เปดิโอกาสใหพ้นกังานในทกุระดบัได ้
แสดงควมคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่มีการ 
โน้มน้าวและปิดกั้น ผ่านกระบวนการ 
ประเมินความผูกพันพนักงานประจำาปี 
ซึ่งผลการวิเคราะห์จากที่ปรึกษาภาย 
นอก ในปี 2555 มีพนักงานร่วมทำา 
แบบสำารวจคิดเป็น 88% ของพนักงาน
ที่ผ่านการทดลองงานทั้งหมด ณ วันที่  
31 กรกฎาคม 2555 พบว่าระดับความ 
ผูกพัน (Engagement Level) ของ 
พนักงาน CPN ที่มีต่อองค์กรอยู่ที่  
50% อยู่ในระดับเฉลี่ยทั่วไป (เปรียบ 
เทียบกับปี 2554 อยู่ที่ระดับ 47%)  

โดยผลการวเิคราะหด์งักลา่วไดแ้ปรเปน็ 
แผนการดำาเนินงานเพื่อให้พนักงานมี 
ความสุขในการทำางานที่ CPN มากขึ้น 
มีการกำาหนดนโยบายและติดตามผล 
โดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร 
มนษุยร์ะดบัองคก์ร (People Develop- 
ment Committee) และดำาเนินการ 
รับฟัง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
ทันท่วงทีโดยคณะทำางานดูแลความสุข 
ของบคุลากร ซึง่ประกอบดว้ยพนกังาน 
ประจำา ณ สาขานั้นๆ อาสาดูแลรับ- 
ผิดชอบเรื่องความสุขของพนักงานร่วม 
กับผู้จัดการศูนย์การค้าและพนักงาน 
ฝา่ยบรหิารทนุมนษุยแ์ละพฒันาองคก์ร

การรับผิดชอบต่อการให้บริการ

CPN แสดงความรับผิดชอบต่อการให้ 
บริการจำาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน 
คุณภาพ (2) ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีว- 
อนามัย (3) ด้านความปลอดภัย และ (4) 
ด้านสุขภาพ โดยนำาแนวทางการรับรอง 
มาตรฐานระดับสากล เช่น ISO90001  
และ ISO14001 มาปรับใช้ในองค์กร โดย 
ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีว- 
อนามัย ได้กล่าวถึงแล้วในหน้า 99

ด้านความปลอดภัย

CPN ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่ 
ภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์การค้า  
อาคารสำานักงาน และอาคารท่ีพักอาศัย 
ให้เช่า ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินต่อผู้เช่าและผู้มาใช้บริการ โดย 
การติดต้ังระบบเทคโนโลยี CCTV และ 
กำาหนดแผนตรวจเ ช็คและซ่อมบำารุ ง 
อุปกรณ์อันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ  

ลิฟท์ บันไดเล่ือน เตาแก๊สและอุปกรณ์ 
หุงต้ม อย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งมีการจัดทำา 
แผนเผชิญเหตุและควบคุมสถานการณ์ 
ภายใต้ภาวะฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO  
9001:2008

ด้านสุขภาพ

CPN กำาหนดนโยบายในการจัดการและ 
ควบคุมอากาศภายในอาคารตามกฎหมาย 
กำาหนดและตามมาตรฐานระบบการจดัการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 อีกทั้ง 
มีการติดตั้งระบบเติมอากาศอัตโนมัติ เพื่อ 
ดูดอากาศสะอาด (Fresh air) จากภาย 
นอกอาคารมาเติมภายในอาคารเพื่อให้ 
ลูกค้าเกิดความสบาย ปลอดโปร่งเมื่อเดิน 
ชมสินค้าในศูนย์ฯ ในส่วนของลานจอดรถ 
ภายในตัวอาคาร มีการติดตั้งระบบ CO 
Detector เพื่อตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอน 
มอนออกไซด ์(CO) บรเิวณอาคารจอดรถ 
ไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานกำาหนด และมี 
การกำ าหนดแผนการตรวจประเมินผู้ 
ประกอบการรา้นอาหารในศนูยก์ารคา้ตาม 
โครงการครัวสะอาด เพื่อรณรงค์ส่งเสริม 
ใ ห้ ผู้ประกอบการร้ านอาหารในศูนย์ 
ตระหนักถึงสุขอนามัยในการประกอบการ 
ร้านอาหารที่ดี

การพัฒนาชุมชนและสังคม

CPN มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ความ 
เจรญิอยา่งยัง่ยนืในชมุชนและสงัคมทีเ่ขา้ไป 
ดำาเนินงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานและ 
ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีกิจกรรมเพื่อ 
สั งคม และเพื่ อส่ ง เสริมภาพลักษณ์  
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติต่อ 
สังคมในวงกว้าง ตามหลักบรรษัทภิบาล 
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ในหัวข้อ “ใส่ใจดูแลสังคม” โดยจำาแนก 
โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ออกเปน็ 8 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นสทิธมินษุยชน 
เด็กและเยาวชน การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ชมุชนสมัพนัธ ์และ 
อื่นๆ ผ่านรูปแบบการดำาเนินการทั้งสิ้น 4  
รูปแบบ คือ

1. การบริจาคเงิน เคร่ืองอุปโภคบริโภค
และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการเป็น 
ศูนย์กลางในการรับบริจาคทั้งในรูปตัว 
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาค 
โลหิต การติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการ 
ศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ 
เพาะกล้าปัญญาไทย

2. การเปิดพื้นที่สาธารณะในการรณรงค์
ส่ง เสริมให้ เกิดการเพิ่มคุณค่าทาง 
สังคม โดยการอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ 
และบริการของศูนย์การค้าในการจัด 
นิทรรศการ จัดกิจกรรม การแสดง 
ดนตรี เป็นต้น

3. การจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์การค้า
และภายในชุมชน ภายใต้โครงการ CPN 
รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม การจัด 
กจิกรรมสร้างโอกาสทางการศกึษา ภาย
ใตโ้ครงการ CPN เพาะกลา้ปญัญาไทย 
และการสนับสนุนพนักงานในการ 
บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ภายใต้ 
โครงการ CPN อาสา

4. การส ร้างสาธารณประโยชน์ เพื่ อ
อำานวยความสะดวกให้กับชุมชน เช่น 
การสรา้งสะพานลอย ปอ้มตำารวจ รวม 
ไปถึงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปิด 
โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและ 
ชมุชน ภายใตโ้ครงการเพาะกลา้ปญัญา 
ไทย

ในปี 2555 CPN ได้สนับสนุนงบประมาณ 
และร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาคการ 
ศาสนา ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ องค์กร 
ทีไ่มห่วงัผลประโยชน ์รวมไปถงึรา้นคา้ ผูเ้ชา่ 
ชุมชนโดยรอบ และประชาชนทั่วไปใน 
การเปิดพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรม จัด 
นทิรรศการ เปน็ศนูยก์ลางในการรบับรจิาค 
ทกุรปูแบบ รวมเฉพาะโครงการและกจิกรรม 
ขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 71 โครงการ จาก 19 
ศนูยก์ารคา้ทีบ่รหิารงานโดย CPN (ยกเวน้ 
เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง) โดยโครงการและ 
กิจกรรมเหล่านั้นครอบคลุมโรงเรียนทั้งสิ้น 
50 แหง่ วดัจำานวน 10 แหง่ ชมุชนกวา่ 20 
ชุมชนทั่วประเทศไทย 

โครงการที่ CPN ส่งเสริมในแต่ละด้าน ตามรูปแบบที่เหมาะสม )

สิทธิมนุษยชน

เด็ก

การศึกษา

ศาสนา

วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

ชุมชน

อื่นๆ
จำานวนโครงการ

0 10

การบริจาค การอนุเคราะห์พื้นที่ การจัดกิจกรรม การสร้างสาธารณประโยชน์

20 30 40 50

หมายเหตุ: บางโครงการที่จัดขึ้น สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ด้าน
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โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย 

CPN เชือ่มัน่วา่เยาวชนคอืรากฐานทีส่ำาคญั 
ของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไป 
กับการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมและ 
คุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและ 
สังคมอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน 
ภายใต้โครงการนี้ CPN ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ พันธมิตรทางการค้า และบริษัทใน 
เครือเซน็ทรัลกรุ๊ป ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการ 
ศึกษาแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
ผา่นการสร้างศูนย์การเรยีนรูใ้นชมุชน สรา้ง 
ห้องสมุดสำาหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 
ถึงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให ้
แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น นับถึงปี 
2555 CPN ได้สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ 
การเรยีนรูใ้นจงัหวดัตา่งๆ ไปแลว้ 9 โรงเรียน 
และดำาเนินโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว 
เทียมไปแล้ว 30 แห่ง

โครงการ CPN อาสา

CPN อาสา มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มพนักงาน 
CPN กลุ่มเล็กๆ ที่เจริญรอยตามเจตนา- 
รมณ์ของผู้บริหารที่อยากเห็นพนักงานมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็น 
การปลูกจิตสำานึกให้แก่พนักงานให้เห็นถึง 
ความสำาคัญของการตอบแทนส่ิงดีๆ คืน 
กลับสังคม กลุ่ม CPN อาสา มีการจัด 
กิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา 
ทุกปี หมุนเวียนตามชุมชนในละแวกใกล้ 
เคียงศูนย์การค้าที่บริหารโดย CPN และ 
ตามภูมิลำาเนาของสมาชิกที่เสนอโครงการ 
มายังคณะกรรมการโครงการ CPN อาสา 
โดยกจิกรรมจะดำาเนนิภายใตก้รอบนโยบาย 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อ 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 3 แนวทาง คอื เพือ่ 
การศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อชุมชน 
ในรอบปี 2555 CPN ได้จัดกิจกรรมอาสา 
ทั้งสิ้น 12 โครงการ

กรณีต้นแบบ : โครงการ CPN อาสา 
ส.ค.ส. เพื่อเด็กดี ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นจาก 
แนวคดิของกลุม่ CPN อาสาทีต่อ้งการ 
นำาประสบการณ์ความสุข (rewarding  
Experience) ที่ทางศูนย์การค้ามุ่งมั่น 
มอบให้กับลูกค้าที่มาเดินในศูนย์ฯ ไป 
มอบให้กับเด็กๆ ท่ีห่างไกลและด้อย 
โอกาส โดยยึดหลักการมอบของขวัญ 
ที่ตรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยกลุ่มผู้รับ 
คือเด็กและเยาวชนระดับชั้นอนุบาลถึง 
มธัยมศกึษาในพืน้ทีท่ีค่ดัสรร นอ้งๆ จะ 
เขียนสิ่งที่ตนเองอยากได้เป็นของขวัญ 
ใส่ในการ์ดผ่านทางคณะทำางาน CPN  
อาสา ส่งมาถึงมือกลุ่มผู้ให้ ซ่ึงก็คือ 
เหล่าพนักงาน CPN โดยพนักงานแต่ 
ละคนจะเลือกการ์ดของขวัญท่ีตนเอง 
ประสงค์จะซื้อให้ ไปจัดหาของขวัญให้ 
ตรงกับที่น้องๆ เขียนขอมา จากนั้นจะ 
มีพนักงาน CPN อาสาอีกกลุ่มหนึ่ง 
อาสานำาของขวัญดังกล่าวไปมอบให้ 
เดก็ๆ ในงานวนัเดก็ โดยกจิกรรมดงักลา่ว 
จะจดัทกุวนัศกุรท์ี ่2 ของเดอืนมกราคม 
เหตุที่จัดวันศุกร์เพื่อให้น้องๆ ได้มี 
โอกาสไปร่วมงานวันเด็กที่จัดขึ้นจริงใน 
วันเสาร์ ณ สถานที่จัดงานของอำาเภอ 
หรือจังหวัด โดยในปี 2555 ทางกลุ่ม 
CPN อาสาและศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัด 

โครงการ ส.ค.ส. เพือ่เดก็ด ีณ โรงเรยีน 
วดัสมหวงั จ.สรุาษฏรธ์าน ีมจีำานวน CPN 
อาสาร่วมเดินทางมอบของขวัญและ 
จัดกิจกรรมวันเด็กจำานวน 53 คน มี 
นักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วม 
705 คน ของขวัญท่ีรวบรวมและไป 
มอบให้กับน้องๆ ได้มากกว่า 800 ชิ้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มุ่งเน้นการดำาเนินแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจและแผนของ
บริษัทฯ	และให้มั่นใจได้ว่าการกำาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่บริษัทฯ	ยอมรับได้โดย

>> การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการ
>> การพัฒนาบุคคลากร
>> การวิเคราะห์ความพร้อมของคู่ค้า
>> การบริหารศูนย์การค้าให้คงศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน

>> การจัดตั้งทีมงานต่างประเทศ
>> ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ 
 ก่อนตัดสินใจลงทุน
>> ติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 เพื่อหาแนวทางตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
>> ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง 
>> เตรียมความพร้อมองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ
>> พัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู่ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการ 
 บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน
>> จัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการเงินทุน และดำารงอัตราส่วนหนี้สินที่ม ี
 ภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนที่เหมาะสม

ลักษณะความเสี่ยง

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์
	 ธุรกิจ(Strategic	Risk)

>> ความพร้อมทางธุรกิจ 
 (Business Readiness)
 เพื่อรองรับกับนโยบายการเติบโตทาง 
 ธุรกิจในการขยายสาขาและรองรับการ 
 แข่งขันภายในประเทศที่รุนแรงขึ้น  
 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในประเทศ 
 อย่างต่อเนื่อง

>> การลงทุนในต่างประเทศ 
 (Foreign Investment) 
 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่าง 
 ประเทศเพื่อตอบสนองกับนโยบายการ 
 เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

มุ่งเน้นกระบวนการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน	โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ	
การลงทุน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรในการปฎิบัติงาน	รวมถึงความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย	ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร

>> เทคโนโลยดีา้นสารสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพครอบคลมุกระบวนการทีส่ำาคญั 
 ขององค์กร
>> ระบบที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในประเทศและต่าง 
 ประเทศ
>> มีการคัดเลือกผู้ค้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบที่เป็นที่น่า 
 เชื่อถือ

>> จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee) โดย 
 มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายเเละกลยุทธ์ด้านการบริหารเเละพัฒนา 
 ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
>> ดเูเลการบรหิารเเละพฒันาพนกังานในทกุระดบัเพือ่รองรบันโยบายการเตบิโตทางธรุกจิ  
 และการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรที่ 
 สอดคล้องต่อการขยายธุรกิจ 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก	โดยมีการจัดทำาแผนและฝึกซ้อมแผนอย่าง
สม่ำาเสมอ	เพื่อเตรียมพร้อมแต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิด	รวมถึงติดตามข้อมูลและ
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

>> แตง่ตัง้ทมีงานปอ้งกนัการสญูเสยีภายใตก้ารกำากบัดแูลของสำานกัสง่เสรมิและกำากบัดแูล 
 มาตรฐาน (สสม.) เพื่อตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทั้งในส่วนของการ 
 เกิดอัคคีภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ
>> มีการกำาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติการเพื่อให้ทุกสาขาปฏิบัติ
>> ทำาแผนเพือ่จำาลองสถานการณก์ารเกดิเหตกุารณก์รณตีา่งๆ และฝกึซอ้มตามแผนนัน้ๆ  
 โดยมีการติดตามผลการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามที่กำาหนด
>> แต่งตั้งคณะคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์
>> เตรยีมจดัทำาแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Planning : BCP)  
 โดยคำานงึถงึการบรรเทาผลกระทบอนัอาจเกดิจากเหตกุารณต์า่งๆ ใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ  
 รวมถึงการมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
	 (Operation	Risk)

>> การบริหารความเป ล่ียนแปลงเพื่ อ 
 รองรับระบบงานใหม่ อาทิ บริษัทได้มี 
 การปรับปรุงพัฒนาและติดต้ังระบบ 
 สารสนเทศขององค์กรที่นำาแนวคิดและ  
 วิธีการบริหารของ ERP (Enterprise  
 Resource Planning) มาใชเ้พือ่รองรบั 
 ความต้องการที่จำาเป็นทางด้านธุรกิจ

>> การสรรหาบุคลากรและสร้างความ 
 ผูกพันให้กับองค์กร จากนโยบายการ 
 เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำาให้ 
 มีการขยายสาขาครอบคลุมทั้งในและ 
 ต่างประเทศ ซึ่งจะต้องสรรหาบุคลากร 
 ให้ทนัตอ่ความตอ้งการ และสรา้งความ 
 ผูกพันเพื่อรักษาบุคลากรที่สำาคัญ

	 ความเสี่ยงด้านความ
	 ปลอดภัยจากอันตราย
	 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	
	 (Hazard	Risk)

>> ด้านอุบัติภัย และภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กับการบริหารศูนย์การค้า

>> ด้านความไม่แน่นอนทางการเมืองและ 
 เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

มุง่เนน้การบรหิารองคก์ร	โดยใช้นโยบายทางการเงนิอยา่งระมดัระวงัภายใตง้บประมาณที่
กำาหนด	เพือ่ให้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม	และใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่มกีารบรหิารความ
เสีย่งและการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได	้และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

>> พยายามคงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุในระดบัทีต่่ำา ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถดำารงสภาพ 
 คล่องในการดำาเนินการขยายธุรกิจ
>> สร้างความมั่นคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ บริหารหนี้สินอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
>> ใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม
>> ปจัจยัตา่งๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยเพิม่ความยดืหยุน่ใหบ้รษิทัฯ ในการขยายธรุกจิและลดความ 
 เสี่ยงทางด้านการเงิน

ลักษณะความเสี่ยง

	 ความเสี่ยงด้านการเงิน
	 (Financial	Risk)

>> การหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอ
 เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น 
 ธรุกจิทีใ่ชเ้งนิลงทนุและมกีารแขง่ขนัสงู  
 เพื่อให้บริษัทฯ คงศักยภาพในการ 
 ดำาเนนิทางธรุกจิ จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้ง 
 จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและ 
 พอเพียงโดยมีต้นทุนอยู่ในระดับที่ 
 เหมาะสม
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โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำาคัญดังต่อไปนี้ 

1.	โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,178,816,000 บาท
จำานวนหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาหุ้น 81.75 บาท

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ชื่อหุ้นกู้
อันดับเครดิต จำานวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ
ตราสารหนี้ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบี้ย คืนเงินต้น กำาหนด 31 ธ.ค. 2555

CPN135A A+ 2,000 21/05/2552 4 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 21/05/2556 2,000

CPN145A A+ 1,000 21/05/2552 5 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 21/05/2557 1,000

CPN136A A+ 1,200 26/06/2552 4 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 26/06/2556 1,200

CPN15DA n/a 500 28/12/2553 5 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 28/12/2558 500

CPN163A n/a 500 25/03/2554 5 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 25/03/2559 500

CPN164A A+ 1,000 29/04/2554 5 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 29/04/2559 1,000

CPN16OA A+ 1,200 12/10/2554 5 ทุกๆ 3 เดือน เมื่อครบกำาหนด 12/10/2559 1,200

CPN18OA A+ 500 12/10/2554 7 ทุกๆ 3 เดือน เมื่อครบกำาหนด 12/10/2561 500

CPN21OA A+ 300 12/10/2554 10 ทุกๆ 3 เดือน เมื่อครบกำาหนด 12/10/2564 300

CPN156A n/a 1,000 23/12/2554 3.5 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 23/06/2558 1,000

CPN171A n/a 1,000 23/12/2554 5.1 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 23/01/2560 1,000

CPN176A A+ 1,000 01/06/2555 5 ทุกๆ 6 เดือน ทยอยชำาระคืนเงินต้น 01/06/2560 1,000

CPN13NA n/a 500 01/08/2555 1.3 ทุกๆ 6 เดือน เมื่อครบกำาหนด 29/11/2556 500

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.30% ต่อปี
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การดำารงสถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2555
ตามข้อกำาหนดสิทธ ิ

1. จำานวนรวมของหนี้สินต่อจำานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เท่า 1.69 เท่า

2. จำานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจำานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.99 เท่า

3. จำานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน  ไม่ต่ำากว่า 1.50 เท่า 3.32 เท่า
 ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

2.	ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 2,178,816,000 100.00%

ผู้ถือหุ้นในประเทศ
 >> นิติบุคคล 902,051,605 41.40%
 >> บุคคลธรรมดา 752,589,470 34.54%
  รวม 1,654,641,075 75.94%

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
 >> นิติบุคคล 479,612,845 22.01%
 >> บุคคลธรรมดา 44,562,080 2.05%
  รวม 524,174,925 24.06%
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2556 มีดังนี้

 ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำากัด 588,171,980 27.00%

 2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD * 178,315,819 8.18%

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 94,838,635 4.35%

 4 Mrs. Arunee Chan 89,444,070 4.10%

 5 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED * 60,848,910 2.79%

 6 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ์ 41,794,000 1.92%

 7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์ 41,730,200 1.92%

 8 นางสุจิตรา มงคลกิต ิ 33,198,400 1.52%

 9 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน ์ 30,150,550 1.38%

 10 นายทศ จิราธิวัฒน ์ 30,150,550 1.38%

หมายเหตุ : * นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนด
 นโยบายและการจัดการของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายหรือการดำาเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสำาคัญ 

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้นประมาณ 60% เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ ์
มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายหรือการดำาเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท  
จำานวน 7 ท่าน จากจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

ข้อจำากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

CPN มีข้อจำากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ 30% ของทุนชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  
2555 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN 24.06% ของทุนชำาระแล้ว
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2555

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง 1)

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 1 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 41,794,000 200,000 41,994,000  -     -     -    41,794,000 200,000 41,994,000  1.93

 2 นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  - - - - - - - - - -
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ - - - - - - - - - -
   ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 
   ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

 4 นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 5 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 6 นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 41,730,200 - 41,730,200  - -  - 41,730,200 - 41,730,200  1.92

 8 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 4,659,000 4,659,100 9,318,100 ม.ค. - (4,659,100)    
       มิ.ย. 1,827,200 -    
       ธ.ค. - 4,659,100 6,486,200 4,659,100 11,145,300  0.51

 9 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 14,173,200  -  14,173,200 - - - 14,173,200 - 14,173,200  0.65

 10 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 13,382,300  - 13,382,300 - - - 13,382,300 - 13,382,300  0.61

 11 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  30,150,620   - 30,150,620 มี.ค. 100,000  -       
   กรรมการบริหารความเสี่ยง    พ.ค.  (100,000)  -       
       ก.ค.  (70)  -       
       ส.ค. 182,000 96,000  30,332,550   96,000  30,428,550  1.40

 12 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง   26,493,500   -     26,493,500   -     -     -     26,493,500   -     26,493,500   1.22 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 13 นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   16,295,700   -     16,295,700   -     -     -     16,295,700   -     16,295,700   0.75

ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี 2555

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทางตรง ทางอ้อม 2)ทางอ้อม 2) รวมระหว่างเดือน ทางตรง

 1 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 41,794,000 200,000 41,994,000  -     -     -    41,794,000 200,000 41,994,000  1.93

 2 นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  - - - - - - - - - -
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ - - - - - - - - - -
   ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 
   ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

 4 นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 5 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 6 นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ - - - - - - - - - -
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 41,730,200 - 41,730,200  - -  - 41,730,200 - 41,730,200  1.92

 8 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 4,659,000 4,659,100 9,318,100 ม.ค. - (4,659,100)    
       มิ.ย. 1,827,200 -    
       ธ.ค. - 4,659,100 6,486,200 4,659,100 11,145,300  0.51

 9 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 14,173,200  -  14,173,200 - - - 14,173,200 - 14,173,200  0.65

 10 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 13,382,300  - 13,382,300 - - - 13,382,300 - 13,382,300  0.61

 11 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  30,150,620   - 30,150,620 มี.ค. 100,000  -       
   กรรมการบริหารความเสี่ยง    พ.ค.  (100,000)  -       
       ก.ค.  (70)  -       
       ส.ค. 182,000 96,000  30,332,550   96,000  30,428,550  1.40

 12 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง   26,493,500   -     26,493,500   -     -     -     26,493,500   -     26,493,500   1.22 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 13 นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   16,295,700   -     16,295,700   -     -     -     16,295,700   -     16,295,700   0.75



130 |              CPN รายงานประจำาปี 2555131

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง 1)

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 14 นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  - - - - - - - - - -
   สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

 15 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  8,659,600 - 8,659,600  มี.ค. (10,000) -    
   สายงานพัฒนาธุรกิจ ออกแบบ    ส.ค. (10,000) -    
   และก่อสร้าง    ก.ย. (10,000) -    
       ต.ค. (20,000) -    
       พ.ย. (20,000) - 8,589,600 - 8,589,600 0.39

 16 นายสมชาติ บาระมีชัย 3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - - - - - - -
   สายงานปฏิบัติการ

 17 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 12,794,800 - 12,794,800 - - - 12,794,800 - 12,794,800 0.59
   สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 18 นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 8,619,600 - 8,619,600 - - - 8,619,600 - 8,619,600 0.40
   สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 19 นายธีระชาติ นุมานิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - - - - - - -
   ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

 20 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด - - - - - - - - - -

 21 นางปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  - - - - - - - - - -
   สายงานบริหารทรัพย์สิน

 22 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 27,000 - 27,000 - - - 27,000 - 27,000 0.00
   ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการการเงิน 
   และเลขานุการบริษัท

 23 นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  10,000 24,000 34,000 - - - 10,000 24,000 34,000 0.00
   และบริหารสำานักงาน

ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
 3) ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้บริหารลำาดับที่ 17-20 ไม่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ 
  ประกาศของสำานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือ 
  หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี  ทั้งนี้ เนื่องจาก CPN มีผู้บริหารครบถ้วน 4 ท่าน ในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี 2555

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทางตรง ทางอ้อม 2)ทางอ้อม 2) รวมระหว่างเดือน ทางตรง

3.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าประมาณ 40% ของกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุ 
จำาเปน็อืน่ใด ทัง้นี ้จำานวนเงนิปนัผลจา่ยจะตอ้งไมเ่กนิกวา่กำาไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
เมื่อบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา 
ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทั้งนี้ จำานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำาไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

 14 นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  - - - - - - - - - -
   สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

 15 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  8,659,600 - 8,659,600  มี.ค. (10,000) -    
   สายงานพัฒนาธุรกิจ ออกแบบ    ส.ค. (10,000) -    
   และก่อสร้าง    ก.ย. (10,000) -    
       ต.ค. (20,000) -    
       พ.ย. (20,000) - 8,589,600 - 8,589,600 0.39

 16 นายสมชาติ บาระมีชัย 3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - - - - - - -
   สายงานปฏิบัติการ

 17 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 12,794,800 - 12,794,800 - - - 12,794,800 - 12,794,800 0.59
   สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 18 นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 8,619,600 - 8,619,600 - - - 8,619,600 - 8,619,600 0.40
   สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 19 นายธีระชาติ นุมานิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - - - - - - -
   ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

 20 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด - - - - - - - - - -

 21 นางปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  - - - - - - - - - -
   สายงานบริหารทรัพย์สิน

 22 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 27,000 - 27,000 - - - 27,000 - 27,000 0.00
   ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการการเงิน 
   และเลขานุการบริษัท

 23 นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  10,000 24,000 34,000 - - - 10,000 24,000 34,000 0.00
   และบริหารสำานักงาน
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ผังองค์กร

แผนกตรวจสอบภายใน

สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

กลุ่มงานพัฒนา

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหาร
โครงการก่อสร้าง

พัฒนาธุรกิจ
สรรหาที่ดิน
ราชการสัมพันธ์

บริหารโครงการ

บริหารโครงการ
ก่อสร้าง 1พัฒนาโครงการโครงการใหม่

รัฐกิจสัมพันธ์และ
สรรหาที่ดิน

วิเคราะห์ธุรกิจ

บริหารโครงการ
ก่อสร้าง 2

ควบคุมต้นทุน ขาย

บริหารทรัพย์สิน
& การตลาด

ออกแบบและ
ศึกษาทำาเล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มงานปฏิบัติการ
ต่างประเทศ
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External Affairs

สำานักเลขานุการบริษัท

ปฏิบัติการ (ประเทศไทย)
การเงิน, บัญชี และ
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานปฏิบัติการประเทศไทย กลุ่มงานวางแผน, นโยบาย และสนับสนุน

สายงานขาย สายงานการตลาด

ฝ่ายบัญชี

แผนกกฎหมาย

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
บริหารคุณภาพ

สำานักกลยุทธ์องค์กรสายงานบริหาร
ทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
และบริหารองค์กร

สรรหาและ
ควบรวมกิจการบริหารองค์กร

กลยุทธ์บริหารทุนมนุษย์บริหารทรัพย์สิน

พัฒนาและบริหาร
ทรัพย์สิน

การตลาดกลุ่ม
ลูกค้าหลัก

กลุ่มร้านค้าหลัก
และเครือข่าย

ตรวจแบบและ
จัดวางสินค้า

บริหารสัญญาเช่า

กลุ่มร้านค้าหลัก 
(ศูนย์การค้า)

การตลาดสาขา

การตลาด

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายการเงิน
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ CPN ประกอบ 
ด้วย 
>> คณะกรรมการบริษัท 
>> คณะกรรมการชดุยอ่ย จำานวน 4 คณะ
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
  ค่าตอบแทน
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
>> คณะกรรมการบริหาร 
>> คณะกรรมการจัดการ

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ 
12 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

>> กรรมการอิสระ 5 คน หรือมากกว่า 1  
 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด คิด 
 เปน็สดัสว่นทีส่งูกวา่หลกัการกำากบัดแูล 
 กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี  
 2555 ซึง่จดัทำาโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 
 ประเทศไทย

>> ประธานกรรมการเปน็ตวัแทนของผูถ้อื 
 หุ้น และไม่ได้ เป็นบุคคลเดียวกับ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการ 
 แบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมกีาร 
 ถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน

>> กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 11 คน และ 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน 

รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2)

 ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล
 กรรมการอิสระ
3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
 กรรมการอิสระ
4. นางสุนันทา ตุลยธัญ 
 กรรมการอิสระ
5. นายการุณ กิตติสถาพร 
 กรรมการอิสระ
6. นายครรชิต บุนะจินดา
 กรรมการอิสระ 1)

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2)

 กรรมการ
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 2)

 กรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 2)

 กรรมการ
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2)

 กรรมการ
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 2)

  กรรมการ
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 2) 3)

 กรรมการ

หมายเหตุ :
1)  นายครรชติ บนุะจนิดา มีคุณสมบตัเิปน็กรรมการอสิระ 
 ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2556 
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
2)  กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
3)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทน 
บรษิทัฯ คอื นายสทุธธิรรม จริาธวิฒัน ์นาย 
ปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์นายกอบชยั จริาธวิฒัน ์ 
กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมอืชือ่รว่ม 
กนัและประทบัตราสำาคญัของบรษิทัฯ หรอื 
กรณทีีต่อ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษตีา่งๆ  
หรอืการยืน่งบการเงนิตอ่หนว่ยงานราชการ  
หรอืหนว่ยงานอืน่ใด ใหก้รรมการผูม้อีำานาจ 
ข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและ 
ประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 วัต ถุประสงค์ และข้อบังคับของ 
 บริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ 
 และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ 
 ซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความ 
 ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความ 
 รับผิดชอบ (Accountability) และมี 
 จริยธรรม (Ethic) โดยคำานึงถึง 
 ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
 เท่าเทียมกัน

2. กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน 
 และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ  
 โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงาน 
 ดา้นตา่งๆ ของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง  
 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานเป็นไป 
 ตามเป้าหมายที่กำาหนด และสามารถ 
 จัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 อย่างทันเวลา
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3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญตาม 
 ขอบเขตอำ านาจหน้ าที่ ของคณะ 
 กรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อ 
 บังคับของบริษัทฯ กำาหนด รวมถึง 
 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
 ลงทุนทีม่วีงเงนิมากกวา่ 200 ลา้นบาท

4. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการปฏิบติังานตาม 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ตามความเหมาะสมและความจำาเป็น 
 โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงาน 
 ของคณะกรรมการชุด ย่อยอย่าง 
 สม่ำาเสมอ

5. กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจ 
 อย่างเป็นอิสระในการพจิารณากำาหนด 
 กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ 
 ทรัพยากร การแตง่ตัง้กรรมการและการ 
 กำาหนดมาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจ  
 รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำา 
 ของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ใน 
 กรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี 
 ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของ 
 ผู้ถือหุ้นทุกราย

6. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น 
 และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งถกูตอ้ง 
 ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา  
 และเท่าเทียมกัน

7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการ 
 ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและ 
 ประสิทธิผล

8. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
 สามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร 
 ความเสี่ยงที่สำาคัญได้

9. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแล 
 กจิกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและ 
 ช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
 ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

10. จดัใหม้จีรรยาบรรณธรุกจิของกรรมการ  
 ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ เ ป็น 
 มาตรฐานแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ

11. จัดให้มีการดำาเนินงานตามหลักการ 
 กำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสนบัสนนุให ้
 มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ 
 ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  

12. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและ 
 โปรง่ใสเกีย่วกบัการทำารายการระหวา่ง 
 กัน

13. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการ 
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อ 
 สงสัยเก่ียวกับรายการหรือการกระทำา 
 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 
 ตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน 
 ของบริษัทฯ คณะกรรมการต้อง 
 ดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาที ่
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

14. จัดให้มีการกำาหนดแผนการสืบทอด 
 ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

15. จัดใ ห้มีการทบทวนและปรับปรุ ง 
 นโยบายและแผนงานท่ีสำาคัญต่างๆ 
 ใหเ้ปน็ปจัจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพ 
 ธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ

16. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตร 
 คณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ 
 ภาวการณ์ 

17. สามารถแสวงหาความเหน็ทางวชิาชพี 
 เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจด้วยการว่า 
 จ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย 
 บริษัทฯ

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการ 
 ของบรษิทัฯ ตามทีผู่ถ้อืหุน้มอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติความ 
เป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำานวนหุ้นที่ 
 มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 
 บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื 
 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
 ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
 ของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
 รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วน 
 ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ 
 ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี 
 อำานาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
 ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
 ของผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้ 
 แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ 
 แต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง 
 สายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม 
 กฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็บดิา มารดา  
 คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส 
 ของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร  
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม 
 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
 กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
 อำานาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะ 
 ที่ อ า จ เ ป็ น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร ใ ช้  
 วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ 
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความ 
 สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท 
 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 
 รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่ 
 กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
 หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทาง 
 การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำา 
 ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก 
 ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน 
 ทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ 
 หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชำาระตอ่ 
 อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ 
 ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่  
 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใด 
 จะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ 
 ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณ 
 มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม 
 ประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ 

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่ 
 เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ 
 พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม 
 ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน 
 วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับคุคล 
 เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ 
 บริษทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทั 
 ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ 
 หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้น 
 ส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
 บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง 
 วิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการ 
 เป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
 ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่  
 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท 
 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 บรษิทัฯ และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้ ี
 อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ 
 บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ 
 ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา 
 แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ 
 แต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อ 
 เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
 ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
 บริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง 
 เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ 
 กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้น 
 ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม 
 บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา 
 ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 
 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ 
 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 
 เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ 
 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถ 
 ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
 การดำาเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนิน 
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือ 
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องค์คณะ (Collective decision) ได้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ 
เหมาะสมในการทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
บริษัท ซึ่งปัจจุบันมี นางสาวนภารัตน์  
ศรีวรรณวิทย์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ 
บริษัท โดยมีสำานักเลขานุการบริษัท 
สนับสนุนการทำางานที่เก่ียวข้องให้ดำาเนิน 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ข้อมูล 
เพิ่มเติมเก่ียวกับเลขานุการบริษัทเปิดเผย 
ไว้ในหัวข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร 
และผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท หน้า 243
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ 
 ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปี 
 ของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะ 
 กรรมการบริษัท และรายงานการ 
 ประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดั 
 ประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุ 
 ผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ 
 รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
 ของกรรมการและผูบ้รหิาร หรือบุคคล 
 ท่ีมคีวามเกีย่วขอ้งใหป้ระธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
 ภายใน 7 วนัทำาการนบัแตว่นัทีบ่รษิทัฯ  
 ได้รับรายงานนั้น 

4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม 
 ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ 
 เกี่ยวข้อง 

5. ให้คำาแนะนำาในการดำาเนินงานของ 
 บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้ 
 เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
 บังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ 
 หลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูล 
 ข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร  
 และผู้ถือหุ้น

7. ประสานงานและติดตามการดำาเนิน 
 งานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น

8. ดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูและรายงาน 
 สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ 
 หน่วยงานที่กำากับดูแลตามระเบียบ 
 และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

9. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
 กำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด หรือ 
 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ทั้งนี้ กำาหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการจัดทำารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและรายงานการ 
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแล ตรวจสอบ 
และให้คำาแนะนำาในการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

>> กรรมการอิสระ 4 คน 

>> กรรมการตรวจสอบลำาดับที่ 1 เป็นผู้ 
 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่ 
 จะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทาน 
 ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการตรวสอบ 

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
 กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุนันทา ตุลยธัญ 
 กรรมการตรวจสอบ
4. นายการุณ กิตติสถาพร 
 กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัด 
 ทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 
 ทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ 
 ถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืไดแ้ละ 
 ทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบ 
 บัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำา 
 รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ 
 ประจำาปี

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและ 
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 
 ประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ 
 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 
 ดั ง กล่ า ว สม เหตุ สมผลและ เป็ น 
 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

3. พจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ  
 ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือ 
 รายการที่เก่ียวข้องหรือรายการที่อาจ 
 กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุ 
 ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 รวมท้ังสอบทานรายการที่อาจก่อให้ 
 เกิดการทุจริตรายงานทางการเงิน

5. พจิารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอ 
 แนะของผู้สอบบัญชีและสำานักตรวจ 
 สอบภายใน เกีย่วกบัระบบการควบคมุ 
 ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหาร 
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 ปรับปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ 
 ตดิตามผลการดำาเนนิการตามขอ้เสนอ 
 แนะนั้น

6. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มหีนว่ยงานตรวจ 
 สอบภายในที่มีความเป็นอิสระและ 
 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ มี 
 ประสิทธิผล

7. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของ 
 สำานักตรวจสอบภายในและอนุมัติ 
 กฎบัตรของสำานักตรวจสอบภายใน

8. ร่วมพจิารณาใหค้วามเหน็ในการแตง่ตัง้  
 เสนอความดีความชอบ โยกย้าย  
 ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งการ 
 กำาหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการ 
 สำานกัตรวจสอบภายใน เพือ่สรา้งความ 
 มั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำาหน้าที่อย่าง 
 เป็นอิสระ

9. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 
 ร่วมกบัผูจ้ดัการสำานกัตรวจสอบภายใน  
 โดยเฉพาะที่เก่ียวกับระบบควบคุม 
 ภายใน และกระบวนการจัดการทาง 
 การเงิน

10. พิจารณาให้ความเหน็และให้ข้อสังเกต 
 งบประมาณและอัตรากำาลังของสำานัก 
 ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย 
 บริหารเป็นผู้อนุมัติ

11. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและ 
 ขอบเขตการตรวจสอบของผูต้รวจสอบ 
 ภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้ 
 มคีวามสมัพนัธท์ีเ่กือ้กลูกนั ไมซ่ำา้ซอ้น

12. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ 
 เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อ 
 ให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 
 โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ 

 เพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน 
 ตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบ 
 บัญชีนั้น และประสบการณ์ของ 
 บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ 
 สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการ 
 ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจน 
 พิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

13. สอบทานขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ 
 ที่ เ สนอโดย ผู้สอบบัญชี รวม ท้ัง 
 พิจารณาเหตุผลในการเปล่ียนแปลง 
 แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการ 
 เปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภาย 
 หลัง)

14. เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอื 
 ตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็วา่จำาเปน็ 
 และเป็นเรื่องสำาคัญระหว่างการตรวจ 
 สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 ได้

15. สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชทีีจ่ดั 
 ทำาเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงแก้ไข  
 และติดตามผลการดำาเนินการตามข้อ 
 เสนอแนะนั้น

16. พิจารณาความเพียงพอและความมี 
 ประสิทธิภาพในการประสานงาน 
 ระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ 
 ภายใน

17. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้า 
 ในข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์อัน 
 ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือ 
 บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำาเนินงาน 
 ของบริษัทฯ ได้กระทำาความผิดตาม 
 มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 
 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ 
 มาตรา 313 ของ พรบ. หลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชี 

 ได้พบ และดำาเนินการตรวจสอบต่อ 
 ไปโดยไมช่กัชา้ รวมทัง้ตอ้งรายงานผล 
 การตรวจสอบเบือ้งตน้ใหแ้กส่ำานกังาน 
 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และ 
 ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับ 
 แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

18. สอบทานประสิทธิผลของระบบการ 
 ติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม 
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
 หลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
 หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กบัธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนระเบยีบ 
 จรรยาบรรณของบริษัทฯ

19. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่าย 
 จัดการ และติดตามกรณีของการไม่ 
 ปฏิบัติตาม

20. สอบทานประเดน็ทีต่รวจพบโดยหนว่ย 
 งานกำากบัดแูลภายนอก และขอ้สงัเกต 
 จากผู้ตรวจสอบ

21. สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวล 
 จรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายใน 
 บรษิทัฯ และตดิตามผลการปฏบิตัติาม

22. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่าย 
 จัดการและที่ปรึกษากฎหมายของ 
 บรษิทัฯ เกีย่วกบัประเดน็สำาคญัในการ 
 ปฏิ บัติตามข้อกำาหนดกฏหมายที่ 
 เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน 
 ผลการดำาเนินงานต่อท่ีประชุมคณะ 
 กรรมการบริษัท เพื่อทราบและ 
 พจิารณา อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้

24. สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทำาโดย 
 บริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ
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25. จัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน 
 ประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โ ดยแสด ง ร า ยก า รต ามที่ ต ล า ด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
 และให้ลงนามโดยประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ รวมทัง้เปดิเผยไวใ้นรายงาน 
 ประจำาปีของบริษัท

26. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มี 
 รายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผล 
 กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการ 
 เงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน 
 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนิน 
 การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ 
 กรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการ 
 หรือการกระทำาดังกล่าว ได้แก่

 26.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผล 
  ประโยชน์

 26.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือ 
  มคีวามบกพรอ่งทีส่ำาคญัในระบบ 
  การควบคุมภายใน

 26.3 การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลัก 
  ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 
  กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
  หรือกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 
  ของบริษัทฯ

27. หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร 
 ไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 รายการหรือการกระทำาที่เข้าลักษณะ 
 ตามข้อ 26.1, 26.2 และ 26.3 ขา้งตน้ 
 ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
 เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคน 
 ใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ 
 หรือการกระทำาตามที่กล่าวข้างต้นต่อ 

 สำ านั ก ง านคณะกรรมการกำ ากั บ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการ 
 พัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง 
 ต่อเนื่อง รวมท้ังให้แนวทางและข้อ 
 เสนอแนะที่จำาเป็นเพื่อการพัฒนา

29. ให้ความสำาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ  
 กำาหนดเร่ืองการกำากับดูแลกิจการท่ี 
 ดีไว้เป็นวาระประจำาของการประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทและการประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

30. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจ 
 สอบต้องได้รับสำาเนารายงานการมี 
 ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ตาม 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
 หลกัทรพัยจ์ากเลขานกุารบรษิทัภายใน  
 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ 
 รายงานนั้น

31. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการ 
 บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล

32. หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบาย 
 หลักของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
 บริหารความเสี่ยงและการประเมิน 
 ความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยง 
 จากการทุจริตคอร์รัปชั่น

33. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความ 
 เสี่ยง คณะทำางานบริหารความเสี่ยง 
 และฝา่ยบรหิารในการพจิารณาและให ้
 ความเห็นในรายงานผลและรายงาน 
 ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง 
 ของบริษัทฯ

34. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
 บริษัทมอบหมาย

35. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ 
 สอบเป็นประจำาทุกปี เพ่ือพิจารณา 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบท่ีกำาหนดไว้ และเสนอให้ 
 พิจารณาปรับเปล่ียนหากมีความ 
 จำาเป็น

36. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกำาหนด 
 เพิ่มเติม

37. กำากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้ง 
 เบาะแส ในกรณีท่ีพนักงานและผู้มี 
 ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือ 
 พบเห็นการกระทำาอันควรสงสัยว่ามี 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ 
 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้ 
 ความมัน่ใจแกผู่แ้จง้เบาะแสวา่บรษิทัฯ  
 มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ 
 และมีการดำาเนินการในการติดตามที่ 
 เหมาะสม

38. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษ 
 ตามความจำาเป็น

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมี 
องค์ประกอบดังนี้

>> กรรมการอิสระ 4 คน 

>> ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
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รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

1. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
 ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ตุลยธัญ 
 กรรมการ
3. นายการุณ กิตติสถาพร 
 กรรมการ
4. นายครรชิต บุนะจินดา 
 กรรมการ

โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 3  
คน ดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 
 ที่ปรึกษา
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
 ที่ปรึกษา
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 
 ที่ปรึกษา

ทัง้นี ้ทีป่รกึษาสามารถเขา้รว่มประชมุคณะ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
แตไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ นอกจากนี ้
หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วน 
ได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อ 
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา 
ท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ 
 ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มี 
 ความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพ 
 แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหา 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 
 ใหญ่ ตลอดจนสรรหาและพิจารณา 
 กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ 
 สม สมควรได้รับการแต่งตั้ ง เป็น 
 กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ 
 ใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ 
 รายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น 
 กรรมการบริษัท โดยมีกำาหนดระยะ 
 เวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม 
 ผู้ถือหุ้น

4. จดัใหม้แีผนสบืทอดตำาแหนง่กรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญแ่ละผูบ้รหิารระดบัสงู โดย 
 มีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ

5. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้าน 
 ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้อง 
 กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนด 
ค่าตอบแทน

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ 
 การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 
 บรษิทั กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ให้มีความชัดเจน เป็น 
 ธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
 รับผิดชอบ ความสำาเร็จในการปฏิบัติ 
 งานทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการ และ 
 ปจัจยัแวดลอ้มอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่า 
 ตอบแทนของบริ ษั ทอื่ นที่ อยู่ ใ น 
 อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ 
 บริษัทฯ โดยคำานึงถึงการเพิ่มมูลค่า 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

2. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่ 
 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
 พิจารณาเห็นชอบ และนำาเสนอต่อที่ 
 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาการกำาหนดเป้าหมายและ 
 ประ เมิ นผลกา รปฏิ บั ติ ง านของ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณา 
 ความเหมาะสมในการกำาหนดค่า 
 ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย 
กรรมการ 5 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

>> กรรมการบรษิทั 4 คน ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 1 คน

>> ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
4. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5. นายนริศ เชยกลิ่น1) กรรมการ

หมายเหตุ :
1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
 บัญชี และบริหารความเสี่ยง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง 
 และกรอบการจัดวางระบบการบริหาร 
 ความเสี่ยงในระดับองค์กร

2. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร 
 ระดบัสูง โดยกำาหนดโครงสรา้งของการ 
 บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 
 องค์กร มองปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผล 
 กระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ

3. สอบทานความเสี่ยง ติดตาม และ 
 ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลของการจัดการความ 
 เสี่ยงในภาพรวม

4. มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผล 
 กระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทำาให้ 
 มั่นใจว่ามีการดำาเนินการที่เหมาะสม 
 เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

5. ให้ขอ้เสนอแนะ และใหค้วามเหน็ชอบ 
 ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติ 
การ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เป็น 
ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยงโดยตรงเป็น 
ผู้จัดการศูนย์การค้าทุกสาขาของบริษัทฯ 
โดยกำาหนดให้เลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประสาน 
งานและถ่ายทอดความเสี่ยงที่สำาคัญให้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
ปฏิบัติการได้นำากลยุทธ์ด้านการบริหาร 
ความเส่ียงไปสู่การปฏบิตั ิและใหค้รอบคลมุ 
ปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ 5 คน ดังนี้

รายชื่อและตำาแหน่ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. นายนริศ เชยกลิ่น ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
3. น.ส.นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ 
4. นางสุวดี สิงห์งาม กรรมการ
5. นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์ กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อ 
 กำาหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็น 
 ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. กำาหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับ 
 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคม

3. ประชุมรายไตรมาสเพื่อติดตามความ 
 คืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล 
 และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง 
 ให้ข้อแนะนำาและการสนับสนุนท่ีจำา 
 เป็นแก่คณะทำางานบรรษัทภิบาล

4. ตรวจประเมนิภายในดว้ยเกณฑบ์รรษทั 
 ภิบาล เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควร 
 ปรับปรุง

5. เปน็ตวัแทนบรษิทัฯ ในการสือ่สารและ 
 การดำาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล 
 ทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วย 
 งานภายนอก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ได้แต่งตั้งคณะทำางานด้านการรณรงค์ 
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บรรษัทภิบาล  
ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกต่างๆ  
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำาหนดแผนการดำาเนินงาน การ 
 รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง 
 ความตระหนักเรื่องบรรษัทภิบาลและ 
 ความรับ ผิดชอบต่อสั งคมให้ กับ 
 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจใน 
 บทบาทของตนเองท่ีมีต่อหลักบรรษัท 
 ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ให้กับผู้บริหารทุกระดับ

3. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และ 
 ปรับปรุงผลการดำาเนินงานให้เป็นไป 
 ตามแผนท่ีกำาหนดไว้ รวมทั้งจัดทำา 
 สรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 
 บรรษัทภิบาลทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะ 
กรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
6 คน ดังนี้

รายชื่อและตำาแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 
 ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลั่นกรองในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
 พิจารณาอนุมัติ

 >> แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

 >> งบประมาณประจำาปี (Annual  
  Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผน 
  ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

 >> งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มี 
  วงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

 >> กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่ 
  เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อ 
  กิจการ

 >> การแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

2. ตดิตามผลประกอบการของบรษิทัฯ ให ้
 เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมาย 
 ที่ตั้งเอาไว้

3. อนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคารและ 
 สถาบันการเงิน อันเป็นการประกอบ 
 ธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ

4. อนุมัติรายการที่เกี่ยวกับบริษัทย่อย 
 และเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์ามทีไ่ดร้บั 
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติการดำาเนินการจดทะเบียนสิทธิ 
 และนิติกรรมเกี่ยวกับศูนย์การค้าทุก 
 แห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อัน 
 เป็นการประกอบธุรกิจทางการค้า 
 ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 ของบริษัทฯ

6. อนุมัติการเข้าทำาบันทึกข้อตกลงเพื่อ 
 การทำาสัญญาร่วมทุน (MOU Joint 
 Venture Agreement) ในโครงการ 

 ลงทนุตา่งๆ และการทำาสญัญารว่มทนุ  
 (Joint Venture Agreement) ซึ่งมี 
 มูลค่าการลงทุนจำานวนไม่เกิน 200 
 ล้านบาท

7. อนมุตักิารตัง้ การเพิม่ การลด หรอืการ 
 ยกเลกิสำารองทางบญัชตีา่งๆ อาท ิคา่ 
 เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุน 
 จากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อ 
 ผลขาดทุนของโครงการระหว่างการ 
 พัฒนา เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 
 ครั้งละ 100 ล้านบาท

8. อนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นสำารองตาม 
 กฎหมาย

9. อนมุตังิบประมาณรายจา่ยการลงทนุที ่
 มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

10. รบัผดิชอบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

11. เสริมสร้างและผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ 
 ของพนักงาน

12. อนมุตัริายการอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ 
 ไป

คณะกรรมการจัดการ	

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย 
กรรมการ 10 คน ดังนี้

รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
 กรรมการผู้จัดการใหญ ่
2. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

3 นายนริศ เชยกลิ่น
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
 การเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
 พัฒนาธุรกิจ ออกแบบ และก่อสร้าง
5. นายสมชาติ บาระมีชัย
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
 ปฏิบัติการ
6. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นางนาถยา จิราธิวัฒน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายธีระชาติ นุมานิต
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
9 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ฝ่ายการตลาด
10. นางปณิดา สุขศรีดากุล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
 บริหารทรัพย์สิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการจัดการ 

1. จัดทำาและนำาเสนอแผนยุทธศาสตร์

2. จัดทำาและนำาเสนองบประมาณประจำา 
 ปี (Annual Estimate)

3. นำาเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อการ 
 ลงทุนที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท

4. นำาเสนอการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงาน 
 ตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่



143

5. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินการต่างๆ 
 แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะ 
 กรรมการบรหิารตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ดังนี้

 >> รายการที่เกี่ยวกับธนาคารและ 
  สถาบันการเงิน อันเป็นการ 
  ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ 
  ของบริษัทฯ

 >> รายการทีเ่กีย่วกบับรษิทัยอ่ยและ 
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้ 
  รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  บริษัทและคณะกรรมการบริหาร

 >> การดำาเนินการจดทะเบียนสิทธิ 
  และนติกิรรมเกีย่วกบัศนูยก์ารคา้ 
  ทุกแห่งของบริษัทฯ และบริษัท 
  ย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจ 
  ทางการค้าปกติหรือรายการ 
  สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

 >> อนุมัติงบประมาณการลงทุนที่มี 
  วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

 >> รายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  จากคณะกรรมการบริษัทหรือ 
  คณะกรรมการบรหิารเปน็คราวๆ 
  ไป

สรุปการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ คณะ คณะ คณะ คณะ
 กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร
   กำาหนด ความเสี่ยง
   ค่าตอบแทน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ C - - -
นายไพฑูรย์ ทวีผล M C - C
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ M M C -
นางสุนันทา ตุลยธัญ M M M -
นายการุณ กิตติสถาพร  M M M -
นายครรชิต บุนะจินดา M - M M
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ M - - -
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ M - - -
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ M - A -
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ M - A -
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ M - A M
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ M - - M

หมายเหตุ :
C-Chairman  หมายถึง  ประธาน
M-Member  หมายถึง  กรรมการ
A-Advisory  หมายถึง  ที่ปรึกษา 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
และข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้ในการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้ 
กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า 
จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
สามส่วนไม่ได้ ให้ออกจำานวนใกล้ที่สุดกับ 
ส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน 
ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 
และกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งนั้นมีสิทธิ 
ได้รับเลือกตั้งกลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

ทัง้น้ี กรรมการอิสระดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
ตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 2 วาระ และสามารถตอ่ 
วาระไดโ้ดยรวมระยะเวลาการดำารงตำาแหนง่ 
ทกุวาระแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 9 ป ีทัง้นี ้สอดคลอ้ง 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยใหมี้ผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556  
เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า 
ตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ 
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของ 
บริษัท และนำาเสนอขอความเห็นชอบจาก 
กรรมการ จากนั้นนำาเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ เลือกตั้ งกรรมการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
 ใหถื้อวา่ผูถื้อหุ้นแตล่ะคนมคีะแนนเสยีง 
 เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตน 
 มีอยู่เลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 เป็นกรรมการทีละคน

3. บุคคลซ่ึงได้ รับคะแนนเสียงสู งสุด 
 ตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะ 
 พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน 
 กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลำาดับ 
 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน 
 จำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธาน 
 ที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง 
 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจาก 
เหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจาก 
ตำาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ 
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เปน็ 
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้น 
จากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ 
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งนี้  
มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน 
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อย 
กวา่ 3 เดอืนกอ่นวนัสิน้สดุรอบปบีญัช ีโดย 
แจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทซ่ึงมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและ 
ขั้นตอนการพิจารณา ท้ังนี้ ในปี 2555 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ 
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจั ดใ ห้ มีการพบปะ กันระหว่ า ง 
กรรมการใหม่และคณะกรรมการบริษัท  
รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัท และมีการ 
จัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบาย 
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ 
แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการนำา 
เสนอข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
 ของบริษัทฯ

2. สรปุโครงสรา้ง แผนผงัองคก์รและคณะ 
 กรรมการชุดต่างๆ

3. สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
 บริษัทฯ

4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

5. สรุปนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยง 
 กันของบริษัทฯ

6. สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
 โครงการในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ 
 ระหวา่งกอ่สรา้งตา่งๆ เพือ่ใหก้รรมการ 
 ใหม่ได้มีพื้นฐานข้อมูลเพียงพอและ 
 พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ

7. พาเยี่ยมชมบริษัทฯ

นอกจากนี้ สำานักเลขานุการบริษัทได้จัด 
เตรียมและนำาส่งเอกสารแก่กรรมการใหม่ 
ดังนี้

1. คู่มือกรรมการ ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบ 
 ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม 
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 ของบริษัทฯ นโยบายการกำากับดูแล 
 กิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้ 
 บริหารและพนักงาน ข้อบังคับบริษัท  
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะ 
 กรรมการชุดย่อยต่างๆ คู่มือกรรมการ 
 บริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนำาการให้ 
 สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารแนะนำาบริษัทฯ

3. ระเบียบบริษัทว่าด้วยเร่ืองการควบคุม 
 เกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริษัทฯ

4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย ์
 ในบริษัทฯ

5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
 ของกรรมการและผูบ้รหิาร และเอกสาร 
 เพื่อจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสีย

6. รายงานประจำาปีล่าสุด

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทย้อนหลัง 1 ปี

8. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะ 
 กรรมการตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา 
เบื้องต้น ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มี 
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ เพื่อ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
อนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณา 
สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือก 
เปน็ไปตามระเบยีบในการสรรหาบคุคลของ 
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 

แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน	

CPN ใหค้วามสำาคญัในการดแูลและพฒันา 
ศักยภาพพนักงานเพื่อรองรับการดำาเนิน 
งานตามแผนพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่งาน  
(Succession Plan) อย่างต่อเนื่อง โดยมี 
การเตรียมความพร้อมให้พนักงานและ 
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ประกอบด้วยการ 
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. โครงการ Leadership Development  
 Program เพือ่เสรมิสรา้งใหพ้นกังานทัง้ 
 ใ น สำ า นั ก ง า น ใ หญ่ แ ล ะ ส า ข า มี  
 คุณลักษณะของผู้นำาที่สอดคล้องกับ 
 วสิยัทศันข์ององคก์ร (CPN Leadership 
 DNA) ทั้งนี้ แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย 
 ได้แก่

 >> โครงการ Leadership Development  
  Program for Executives สำาหรบั 
  ผู้บริหารระดับสูง

 >> โครงการ Young Leadership 
  Program สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัตน้ 
  และระดับกลาง

 โดยผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในโครงการและ 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะรว่มกนัวางแผนพฒันา 

 รายบคุคล (Individual Development 
 Plan-IDP) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา 
 สมรรถนะผู้นำาและขีดความสามารถ 
 ของบุคลากรตามตำาแหน่งงาน โดยได ้
 กำาหนดแนวทางการพัฒนาที่แตกต่าง 
 กันในแต่ละกลุ่ม อาทิเช่น 

  > ก า ร จั ด ใ ห้ มี  E x e c u t i v e  
   Coaching สำาหรับผู้บริหาร 
   ระดับสูง

  > Knowledge Sharing: IDP  
   Driven Mechanism สำาหรับ 
   ผู้บริหารระดับกลาง

 >> การพัฒนาผ่านหลักสูตรอบรมที่ได้ 
  รับความร่วมมือจาก Academy 
  Team ได้แก่ 

  > หลักสูตร Leader as Coach 
   สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง

  > หลักสูตร People & Task  
   Management for Effective  
   Work สำาหรับผู้บริหารระดับต้น

2. การดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
 ตามหลกั Performance-based Pay ที ่
 เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษา 
 บุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทใน 
 ระยะยาว

CPN เชือ่มัน่วา่ดว้ยการเตรยีมความพรอ้ม 
และดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ 
เป็นธรรมจะช่วยพัฒนาและรักษาบุคลากร 
ของบริษัทฯ ท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้ 
กระบวนการสรรหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสามารถดูรายละเอียดแผนงานได้ใน 
หวัขอ้การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์หนา้ 102 



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม 
สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ 
สำาเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผล 
ประกอบการ ปจัจยัแวดลอ้มอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา 
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดย 
คณะก ร รมก า ร ส ร รห า แล ะกำ า หนด 
คา่ตอบแทนมกีารนำาผลสำารวจคา่ตอบแทน 
กรรมการที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มา 
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็น 
ประจำาทุกปี

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน 
คา่ตอบแทนกรรมการและนำาเสนอตอ่คณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำาปี 2555 เม่ือวันที่ 27 เมษายน  
2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่า 
ตอบแทนกรรมการประจำาปี 2555 ใน 
อัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 
10,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน จำานวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจำาไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
>> ประธานกรรมการ 120,000

>> ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000

>> กรรมการตรวจสอบ 85,000

>> กรรมการ 70,000

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
>> ประธานกรรมการ 50,000

>> กรรมการ 35,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
>> ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000

>> กรรมการตรวจสอบ 45,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
รวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)

20,000

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) 20,000

   วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 10,500,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำาหรับ 
การดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

คา่ตอบแทนประจำาไตรมาสและคา่เบีย้ประชมุในป ี2555 ทีค่ณะกรรมการไดร้บัจากบรษิทัฯ 
ในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมเปน็จำานวนทัง้สิน้ 9,155,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการดังนี้  
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ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2555

   รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
    คณะ

กรรมการ

บริษัท 

 

 

ประชุม 6 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

ประชุม 11 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน 

ประชุม 2 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

 

ประชุม 4 

ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

บริษัท

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

รวม
  (บาท)
   

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 6/6 - -  - 480,000 300,000  - - - 780,000
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ 6/6 11/11 - 4/4 440,000 210,000 660,000 - 80,000 1,390,000
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                    
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    
3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
4. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
5. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 6/6 - 2/2 3/4 280,000 210,000  - 40,000 60,000 590,000
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
    กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - -  - 280,000 210,000  - - - 490,000
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - -  - 280,000 210,000  - - - 490,000
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - 2/2  - 280,000 210,000  - 40,000 - 530,000

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน                    

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - 2/2  - 280,000 210,000  - 40,000 - 530,000

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน                    

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - 2/2 4/4 280,000 210,000  - 40,000 80,000 610,000

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา                    

  และกำาหนดค่าตอบแทน                    
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - - -/4 280,000 210,000  - - - 490,000
    กรรมการบริหารความเสี่ยง                    

รวม 3,900,000 2,610,000 2,145,000 280,000 220,000 9,155,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
โดยคำานึงความเป็นธรรมและเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัผลการดำาเนนิงาน และผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้ง 
พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราคา่ตอบแทน 
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

>> ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมิน 
 ผลการปฏิบตังิานของ CEO เปน็ประจำา 
 ทุกปี และได้นำาผลประเมินดังกล่าว 
 มาประกอบการพิจารณากำาหนด 
 ค่าตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของ 
 การปรับเงินเดือนและโบนัส 

สำาหรับค่าตอบแทนท่ีให้แก่ผู้บริหารในปี  
2555 มีดังนี้

>> เงินเดือนและโบนัส บริษัทฯ มีการให้ 
 ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน 
 และโบนสั สำาหรบัผูบ้รหิารจำานวน 9 คน 
 รวมทั้งสิ้น 76,147,850 บาท

>> เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี บรษิทัฯ 
 ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
 สำาหรับผู้บริหารจำานวน 8 คน รวมทั้ง 
 สิ้น 3,787,543 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)   รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
    คณะ

กรรมการ

บริษัท 

 

 

ประชุม 6 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

ประชุม 11 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน 

ประชุม 2 

ครั้ง

คณะ

กรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

 

ประชุม 4 

ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

บริษัท

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

ค่าเบี้ย

ประชุม

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

รวม
  (บาท)
   

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 6/6 - -  - 480,000 300,000  - - - 780,000
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ 6/6 11/11 - 4/4 440,000 210,000 660,000 - 80,000 1,390,000
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                    
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    
3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
4. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
5. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 6/6 11/11 2/2  - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000
  กรรมการตรวจสอบ                    
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 6/6 - 2/2 3/4 280,000 210,000  - 40,000 60,000 590,000
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน                    
    กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - -  - 280,000 210,000  - - - 490,000
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - -  - 280,000 210,000  - - - 490,000
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - 2/2  - 280,000 210,000  - 40,000 - 530,000

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน                    

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - 2/2  - 280,000 210,000  - 40,000 - 530,000

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน                    

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - 2/2 4/4 280,000 210,000  - 40,000 80,000 610,000

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา                    

  และกำาหนดค่าตอบแทน                    
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - - -/4 280,000 210,000  - - - 490,000
    กรรมการบริหารความเสี่ยง                    

รวม 3,900,000 2,610,000 2,145,000 280,000 220,000 9,155,000
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รายการระหว่างกัน  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าพื้นที่ 
ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยว 
เนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ ความสำาเร็จตลอดระยะเวลาการ 
ดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่ง 
เป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสาย 
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้นำาในธุรกิจ 
ค้าปลีกมายาวนานกว่า 60 ปี โดยกลุ่ม 
เซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจห้าง 
สรรพสนิคา้ ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิรา้นอาหาร 
และธรุกจิคา้ปลกีสนิคา้หลากหลายประเภท 
ยี่ ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่ม 
ดังกล่าวเป็นผู้เช่าพื้นที่ใหญ่และผู้เช่าพื้นที่ 
ร้านค้าในแต่ละศูนย์ฯ ของ CPN จึงอาจ 
กล่าวได้ว่าธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็น 
พันธมิตรทางการค้ากับ CPN ที่ช่วยเพิ่ม 
อัตราการเช่า และสร้างความม่ันใจให้แก่ 
ลูกค้ารายอื่นๆ ให้มาเช่าพื้นที่ภายใน 
ศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งมีส่วนช่วย 
ยืนยันความสำาเร็จของโครงการต่างๆ และ 
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของ  
CPN จากความสมัพนัธท์างการคา้ดงักลา่ว 
ข้างต้นระหว่าง CPN และกลุ่มเซ็นทรัล 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงเป็นจุดแข็ง 
ในการดำาเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งคณะ 
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจ 
สอบไดก้ำากบัดแูลใหม้กีารทำารายการใหเ้ปน็ 
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกำาหนดนโยบาย 
การประกอบธุรกิจระหว่างกันที่ชัดเจน มี
การพิจารณาราคาและเงื่อนไขให้เป็นไป 
ตามปกติธุรกิจ มีการสรุปรายการที่เกี่ยว 
โยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
การขออนุมัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์กำาหนด และมีการเปิดเผยสาร 
สนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการ 
ทำารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ และบรษิทั 
ย่อยไว้ในงบการเงินประจำาปี 2555 ซ่ึง 
รายการส่วนใหญ่ เป็นการทำารายการ 
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัล 
และกลุ่มจิราธิวัฒน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันกับกิจการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	สามารถสรุปได้	 
ดังต่อไปนี้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที ่
เกี่ยวข้องกัน 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละ 
การให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์ 
การคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีด่นิ รายไดค้า่ 
บริหารงาน และรายได้อื่นๆ จากค่าเบี้ย 
ประกนัภยัคา่ภาษโีรงเรอืน คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิ 
การขาย ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน และค่า 
บริการต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากกิจการและ 
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงในปี 2555 รวม 
จำานวน 2,613 ล้านบาท

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

บริษัทฯ ประกอบธรุกจิหลกัในการใหเ้ชา่และ 
ให้บริการพื้นท่ีค้าปลีกภายในศูนย์การค้า  
อาคารสำานักงาน อาคารที่พักอาศัย ศูนย์ 
อาหาร สวนน้ำาและสวนพกัผอ่น ทีต่ัง้อยูใ่น 
บรเิวณโครงการศนูยก์ารคา้ ตลอดจนเปน็ผู้ 
ใหบ้รกิารสาธารณปูโภคภายในศนูยก์ารคา้ 
ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่ม 

เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ ห้างสรรพ 
สินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกและร้าน 
อาหารแบรนดช์ัน้นำาตา่งๆ ซึง่เปน็กจิการที ่
เกีย่วเนือ่งและสง่เสรมิธรุกจิของบรษิทัฯ ทำา 
ให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าที่เป็น 
ไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
จากกจิการในกลุม่เซน็ทรลัซึง่เปน็องคก์รทีม่ ี
ศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการ 
เงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า  
ซเูปอรม์ารเ์กต็ รา้นคา้ปลกีและรา้นอาหาร 
แบรนด์ช้ันนำาในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ 
ดงึดดูใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ 
มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ  
มีนโยบายการกำาหนดอัตราค่าเช่าและ 
คา่บรกิารตา่งๆ เพือ่เรยีกเกบ็จากกจิการและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

>> อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการ 
 สาธารณูปโภค จากการให้เช่าพื้นที่ใน 
 ศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก 
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน จะเป็นไปตาม 
 ราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับ 
 ร้านค้าอื่นท่ีเช่าอยู่บริเวณติดกันหรือ 
 ใกลเ้คยีงกนั และอยูใ่นชัน้เดยีวกนัจะม ี
 อัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกัน  
 ทัง้นีอ้ตัราคา่เชา่จะขึน้อยูก่บั ทำาเล ขนาด 
 พื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า 
 และประเภทของการเชา่ และเปน็ไปตาม 
 หลกัการของรายการคา้ทีเ่ปน็ปกตธิรุกจิ 
 ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

>> รายไดอ้ืน่ ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีกเกบ็ เชน่  
 ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน  
 คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย คา่ธรรมเนยีม 
 ค้ำาประกัน และค่าบริการต่างๆ ท่ีเรียกเก็บ 
 จากลูกค้าที่ เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า  
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 บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะ 
 เ รี ยก เก็ บค่ าใช้ จ่ า ย ดั งกล่ า ว เป็ น 
 มาตรฐานเดียวกันทั้ งกับกิจการที่ 
 เก่ียวข้องกนัและลกูคา้ทัว่ไป โดยคดิจาก 
 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการดำาเนินงาน 
 ของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท  
 ลกัษณะการเชา่พืน้ที ่และหลกัการของ 
 รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไข 
 การค้าทั่วไป

>> รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการ 
 ของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนา 
 ศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับ 
 โครงการของบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั โดย 
 พิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบ 

 ทางการตลาด และขนาดโครงการ 
 ที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ้น 
 มาบนท่ีดนิแปลงเดยีวกนันัน้ จะดำาเนนิ 
 การโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อ 
 หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน 
 และนำาท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือ 
 เช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นท่ีท่ีต้องการใน 
 ราคาทุนบวกดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอื 
 ในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมิน 
 อิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและ 
 กฎระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการ 
 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/ 
 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง 

 รายได้ในการให้เช่าท่ีดินจะได้รับการ 
 สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัช ี
 ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

>> รายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
 ในโครงการศูนย์การค้า จะมีการตกลง 
 ในส่วนของค่าตอบแทนกันตั้ งแต่ 
 ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดย 
 อัตราค่าเช่าจะคำานวณจากต้นทุนค่า 
 ท่ีดนิและคา่กอ่สรา้งรวมดว้ยดอกเบีย้ที ่
 เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 
 งาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่า 
 พื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้ 
 รับการสอบทานและตรวจสอบจาก 
 ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เปน็ประจำาทกุป ี

รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน  ลักษณะรายการ
   (ล้านบาท)

1.1 กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด 1,115 >> บริษทัฯ มรีายไดค้า่เชา่ คา่บรกิาร คา่บรกิาร สาธารณปูโภค 
 (“CRC”)    และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าแก่ธุรกิจ 
 (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)   ในกลุ่ม CRC ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้า 
     ทั่วไป

1.2 กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำากัด  395 >> บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค 
 (“CMG”)    และรายไดอ้ืน่ๆ จากการใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้แกก่จิการ 
 (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)   ในกลุ่ม CMG ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้า 
     ทั่วไป

1.3 กลุ่มบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  76 >> บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค 
 (“CHR”)     และรายไดอ้ืน่ๆ จากการใหเ้ชา่พืน้ทีธ่รุกจิรบับรกิารซกัรดีภายใน 
 (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)   ศูนย์การค้า และอาคารสำานักงานแก่กิจการ ในกลุ่ม CHR 
     ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป



152 |              CPN รายงานประจำาปี 2555153

 กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน  ลักษณะรายการ
   (ล้านบาท)

    >> กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทำาสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและ 
     สิง่ปลกูสรา้ง บรเิวณโครงการเซน็ทรลัเวลิด ์กบั บรษิทัโรงแรม  
     เซน็ทรลัเวลิด ์จำากดั จำานวนประมาณ 2.53 ไร ่ระยะเวลา 29 ป ี 
     สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เพื่อพัฒนาโรงแรม 
     ที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกัน 
     เป็นไปตามหลักการคำานวณค่าเช่าท่ีดินของบริษัทฯ และ 
     ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่า เป็น 2 ส่วน คือ 
     คา่เชา่ชว่งจา่ยลว่งหนา้ในปทีีท่ำาสญัญา และคา่เชา่ชว่งรายปี

1.4 กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด  247 >> บริษทัฯ มรีายไดค้า่เชา่ คา่บรกิาร คา่บรกิารสาธารณปูโภคและ 
 (“CRG”)     รายไดอ้ืน่ๆ จากการใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้แก ่ธรุกจิในกลุม่ 
 (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)   CRG ซึ่งเป็นรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

1.5 กิจการอื่นๆ ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 780 >> บริษทัฯ มรีายไดค้า่เชา่ คา่บรกิาร คา่บรกิารสาธารณปูโภคและ 
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี   รายไดอ้ืน่ๆ จากการใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้แกก่จิการทีเ่กีย่ว 
 อำานาจควบคุม    โยงกนั เชน่ ภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ ฟจู,ิ เซน, อากะ, หอ้งอาหาร 
     ซากรุะ, เดอะบารบ์คีวิพลาซา, ไทยพรวีลิเลจเฮลธแ์คร ์สปา, 
     เดอะ บอดี ้ชอ็ป, รากาซเซ เปน็ตน้ โดยเปน็รายการปกตธิรุกจิ 
     ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
    >> บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำากัด ได้ทำาสัญญาให้เช่า 
     ชว่งทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง กบั บรษิทั บิก๊ซ ีแฟรี ่จำากดั จำานวน 
     21 ไร่ 33 งาน ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดใน วันที่ 16 
     กรกฎาคม 2569 เพือ่พฒันาเปน็ทีจ่อดรถ อตัราคา่เชา่ระหวา่ง 
     กันเป็นไปตามหลักการคำานวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และ 
     ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่าเป็นรายปี

หมายเหตุ : 
1) CRC ดำาเนินธุรกิจค้าปลีกโดยประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร ์
 สปอร์ต, โฮมเวิร์ค, ไทวัสดุ, แฟมิลี่มาร์ท, ห้างสรรพสินค้า ลา รีนาเชนเต, ออฟฟิศเมท (franchise), มาร์ซ แอนด์ สเปนเซอร์ (franchise), วัตสัน (joint venture), มูจิ  
 (franchise) เป็นต้น
2) CMG ดำาเนินธุรกิจนำาเข้า ผลิต จัดจำาหน่าย และขายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย
 2.1) กลุม่เสือ้ผา้เคร่ืองแตง่กาย เชน่ 5cm, Benetton, Dorothy Perkins, Energie, Evoluzine, Hush Puppies, FCUK, G2000, izzue, Jockey, Lee, Miss Selfridge,  
  Wrangler, Topshop Topman, Sasch เป็นต้น
 2.2) กลุ่มเครื่องสำาอาง เช่น CLARINS, Elizabeth Arden, Laura Mercier, PAYOT, H2O+ เป็นต้น
 2.3) กลุ่มนาฬิกา เช่น Guess, Casio, Marc Ecko, Nautica เป็นต้น
 2.4) กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Samsonite, Pentax, Prince, Casio, Kawai เป็นต้น
3) CHR ดำาเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
4) CRG ดำาเนินธุรกิจอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Beard Papa’s, Chabuton, Cold Stone  
 Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace เป็นต้น
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2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ใน 
ศนูยก์ารคา้ คา่เชา่ทีดิ่น และค่าใชจ้า่ยในการ 
บรหิารงาน โดยในป ี2555 บรษิทัฯ มคีา่ใช ้
จา่ยทีจ่า่ยใหก้บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำานวน  
605 ล้านบาท

ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

>> การเช่าที่ดินจากกิจการที่ เกี่ยวข้อง 
 กันโครงการของบริษัทฯ บางโครงการ 
 มีการพัฒนาศูนย์การค้าขึ้นมาบนที่ดิน 
 แปลงเดียวกันกับโครงการของบริษัท 
 ในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการ 
 ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด  
 และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ 
 พัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลง 
 เดียวกันนั้นจะดำาเนินการโดยให้บริษัท 
 ใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินทั้ง 
 แปลงจากเจ้าของที่ดิน และนำาที่ดินให้ 
 อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตาม 
 สัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการในราคาทุนบวก 
 ดอกเบ้ียทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืในราคาตลาด 
 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็น 
 ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ 
 สำ า นั ก ง านคณะกร รมกา รกำ า กั บ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
 หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจ่าย 
 ค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการ 
 สอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี
 ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

>> การเช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้า ในบาง 
 โครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับ 
 ห้างสรรพสนิคา้ในกลุม่เซน็ทรลั อาคาร 

 จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์ 
 การคา้และอาคารหา้งสรรพสนิคา้ ซึง่ใน 
 บางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพื้นท่ี 
 ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารห้างสรรพ 
 สินค้าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นท่ีขาย โดย 
 พิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับ 
 เปน็รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร เทยีบกบั 
 ตน้ทนุคา่เชา่พืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ตอ้งจา่ยให ้
 กบัหา้งสรรพสนิคา้เปน็หลกั ซึง่จะมกีาร 
 ตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพื้นท่ี 
 ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
 โครงการ โดยใช้หลักการเดียวกันกับ 
 กรณทีีบ่รษิทัฯ ใหเ้ชา่พืน้ทีข่นาดใหญแ่ก ่
 กิจการที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงค่าตอบแทน 
 การเช่าพืน้ทีใ่หญจ่ะไดร้บัการสอบทาน 
 และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

>> การว่าจ้างกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็น 
 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่ าจ้ าง 
 ที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะ 
 พิจารณาจากประสบการณ์ในการ 
 บริหารงานด้านการค้าปลีก และความ 
 เขา้ใจในลกัษณะการประกอบธรุกจิและ 
 กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ โดย 
 ผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ท่ีปรึกษา 
 ทางธุรกิจซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 นัน้เปน็อตัราคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิของ 
 ผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

>> การทำาประกันภัยกับบริษัทที่ เกี่ ยว 
 ข้องกัน ซึ่งมีการกำาหนดราคาและ 
 เงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคา 
 เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของ 
 นายหน้าประกันท่ีมีราคาและเงื่อนไข 
 ทีเ่ปน็ประโยชนก์บับรษิทัฯ มากทีส่ดุ โดย 
 เปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย  

 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา 
 เปรียบเทียบ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติ 
 ทำารายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ 
 ผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำา 
 ประกันและสภาวะตลาดด้านการ 
 ประกันในขณะนั้น

ลักษณะรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ 
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 บรษิทัฯ เชา่ทีด่นิจาก บรษิทั หา้งเซน็ทรลั 
 ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำากัด (“HCDS”)  
 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่ม 
 จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อ 
 เป็น ท่ีตั้ งศูนย์การค้ าในโครงการ 
 เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และ 
 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 

2.2 บรษิทัฯ เชา่ชว่งทีด่นิจาก บรษิทั เซน็ทรลั 
 พทัยา จำากดั บรษิทัยอ่ยของ บรษิทั บิก๊ซ ี
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ที่มี 
 กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นบุคคล 
 ธรรมดา) เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าใน 
 โครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา 

2.3 บริษัทฯ เช่าพื้นท่ีในอาคารบางส่วน 
 ของ HCDS ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม 
 เซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือ 
 หุน้รายใหญ ่ในโครงการ เซน็ทรลัพลาซา 
 ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า  
 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
 เพื่อนำาพื้นท่ีมาพัฒนาเป็นพื้นที่ขาย 
 เพิม่เตมิจากสว่นทีบ่รษิทัฯ เปน็เจา้ของ 
 กรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน 

2.4 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
 กบับรษิทั เซน็ทรลัอนิเตอรพ์ฒันา จำากดั 
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 (“CID”) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
 เป็นผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ ( เจ้ าของ 
 กรรมสิทธิ์ที่ ดินคือการรถไฟแห่ ง 
 ประเทศไทย) โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 
 20 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 
 2571 คา่ตอบแทนการเชา่ชว่งทีบ่ริษัทฯ 
 ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอดระยะเวลา 
 การเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,178.32 
 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับ 
 การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วนได้เสีย 
 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
  1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  

2.5 บรษิทัฯ วา่จา้งให ้HCDS ซึง่เปน็บริษทั 
 ในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์ซึ่ง 
 เปน็ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่เปน็ผูบ้รหิารและ 
 ที่ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจน 
 การกำาหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงการ 
 ใหข้อ้แนะนำาทีเ่ปน็ประโยชนท์างธรุกจิ 
 แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่มีส่วน 
 ได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้ 
 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้ 
 บริการของ HCDS เป็นประโยชน์ใน 
 การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เนือ่งจาก 
 ประสบการณ์อันยาวนานและความรู้  
 ความเข้าใจในธรุกจิคา้ปลกีเปน็อยา่งด ี
 ของ HCDS ประกอบกับ ราคาและ 
 เงื่อนไขที่ HCDS เสนอเรียกเก็บค่า 
 บริการมีความสมเหตุสมผล โดยราย 
 ละเอียดของรายการเป็นไปตาม 
 ส า ร สน เทศที่ เ ปิ ด เ ผ ยต่ อ ตล าด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  
 25 กุมภาพันธ์ 2553

2.6 โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี (เดิมชื่อ 
 “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่ง 
 บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการมาพร้อมกับ 

 โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
 อดุรธาน ี(เดมิชือ่”ศนูยก์ารคา้เจรญิศร ี
 พลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้มี 
 การว่าจ้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล 
 พลาซา จำากดั (มหาชน) ซึง่เปน็บรษิทั 
 ในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็น 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารงาน 
 โรงแรม โดยอตัราคา่บรหิารงานทีเ่รยีก 
 เก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด 
 ที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้ 
 กับการทำารายการกับบุคคลอื่น

2.7 บริษัทฯ เช่าที่ดินในโครงการบางใหญ่ 
 กับ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม 
 เซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือ 
 หุ้นรายใหญ่ โดยเช่าเป็นระยะเวลา 
 30 ป ีสญัญาสิน้สดุวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์ 
 2586 ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่า 
 รายปทีีบ่รษิทัฯ ตอ้งจา่ยใหแ้ก ่HCDS 
 ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงิน 
 ทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท (ไม่รวมค่า 
 ธรรมเนียมและภาษีอากรของหน่วย 
 งานรัฐประมาณ 78 ล้านบาท) ซ่ึง 
 รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก 
 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชุม 
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 
 วันที่ 18 มกราคม 2556 

2.8 บรษิทัฯ มกีารซือ้สนิคา้และบรกิารจาก 
 บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั ไดแ้ก ่กลุม่ CRC 
 เช่น วัสดุและอุปกรณ์สำานักงานต่างๆ  
 กลุม่ CHR เชน่ บรกิารหอ้งพกั อาหาร 
 และเครือ่งดืม่ กลุม่ CRG เชน่ อาหาร 
 และเครื่องดื่ม และ กิจการอื่นๆ ที่มี 
 บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็น 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
 หรือผู้มีอำานาจควบคุม ซึ่งการทำา 

 รายการระหวา่งกนัดงักลา่วเปน็ไปเพือ่ 
 สนบัสนนุรายการปกตธิรุกจิของบรษิทั 
 ที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้ 
 กับการทำารายการกับบุคคลอื่น และ 
 มีการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซ้ือ 
 จัดจ้างที่บริษัทฯ กำาหนด โดยคำานึงถึง 
 ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.9 บริษัทฯ ทำาประกันภัยศูนย์การค้า 
 และอาคารสำานักงาน เพื่อคุ้มครอง 
 ความเสี่ยงภัย อันมีสาเหตุมาจาก 
 อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยอื่นๆ และ 
 มีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกัน 
 ภัยกับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จำากัด 
 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็น 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ

3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้อง 
อยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืม 
กบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>> กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัท 
 ย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%)

 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืม 
 เงินจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่มีความ 
 ต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัท 
 ย่อยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้  
 หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกิน 
 จากเงนิทนุหมนุเวยีนทีใ่ชใ้นการดำาเนนิ 
 งานและบรษิทัฯ มคีวามตอ้งการใชเ้งนิ 
 กู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญช ี
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 เดินสะพัดระหว่างกัน และจัดทำาตั๋ว 
 สัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืม 
 ระหวา่งกนั โดยคดิอตัราดอกเบีย้เทา่กบั 
 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ 
 ท่ีออกโดยบริษัทฯ โดยผู้ อนุมั ติ 
 รายการระหวา่งกนั ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการ 
 ฝ่ายการเงนิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 สายงานการเงินและบญัช ีและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ ตามลำาดับ 

>> กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัท 
 ร่วมค้า (ซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  
 50 แต่น้อยกว่า 99.99%) 

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหา 
แหล่งเงินกู้ของตัวเอง เว้นแต่กรณีที่มี 
ความจำาเปน็เรง่ดว่นในการใชเ้งนิ บรษิทั 
รว่มคา้จะกูจ้ากผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการ 
ถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจาก 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานการ 
เงินและบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ 
และมีการจัดทำาตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น 
หลกัฐานในการกูย้มืระหวา่งกนั โดยคดิ 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

>> กรณีการกู้ยืมและการให้ กู้ยืมแก่บริษัทร่วม  (ซึ่ งบริษัทถือหุ้ นน้อยกว่ า  50% 
 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะใหบ้รษิทัรว่มซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นทีต่่ำากวา่ 50% หรอื 
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดยภายใน 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการ 
ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำากว่า 50% รวมถึงกิจการและบุคคลที่ 
เกีย่วขอ้งกนั ในขณะทีต่ามระเบยีบหากมกีารใหบ้รษิทัรว่มกูย้มืเงนิ การอนมุตัทิำารายการ 
จะตอ้งผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และมกีารจดัทำาตัว๋สญัญาใชเ้งนิเปน็หลกั 
ฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ 
ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวนเงิน หมายเหตุ

3.1 เงินกู้ยืม 1)

 1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 5,982 งบการเงินเฉพาะบริษัท
 2) เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมค้า 4 งบการเงินรวม

3.2 เงินให้กู้ยืม 2)

 1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 13,614  งบการเงินเฉพาะบริษัท
 2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า - งบการเงินรวม

หมายเหตุ : 
1) เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบ้ีย 
 ถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ ที่ออกโดยบริษัทฯ
2) เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำากัด ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยที่มีหลักประกันเป็นที่ดิน) และมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 
 ถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ 
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4. การค้ำาประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายค้ำาประกันให้แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มี 
นโยบายวางหลกัประกนัเพือ่ค้ำาประกนัหนีส้นิใดๆ ใหก้บับรษิทัยอ่ย บรษิทัฯ จะค้ำาประกนั 
ใหใ้นฐานะบรษิทัแมเ่ทา่นัน้ และมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการค้ำาประกนัจากบรษิทันัน้ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระการค้ำาประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยู่ 3  
ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทภาระการค้ำาประกัน จำานวนเงิน (ล้านบาท)

4.1 ภาระการค้ำาประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย
 >> กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 490
 >> บริษัท โรงแรมซีพีเอ็น พัทยา บีช จำากัด 1,000
 >> บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำากัด 600
 >> บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำากัด 2,000

  รวม 4,090

4.2 ภาระการค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีให้กับบริษัทย่อย 141)

4.3 ภาระการค้ำาประกันวงเงินค้ำาประกันสาธารณูปโภค 232
 ของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย

หมายเหตุ : 

1) ณ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีภาระหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี

ขั้นตอนการอนุมัติทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	

การทำาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่ 
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ นัน้ จะตอ้งผา่นขัน้ตอน 
การอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำาธุรกรรม 
ปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำานาจ 
ตามสายงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องใน 
เรื่องนั้น โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กบัการทำารายการจะตอ้งทำาหนา้ทีพ่จิารณา 
ว่าการทำารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
เปน็ไปตามปกตธิรุกจิ โดยคำานงึถงึประโยชน ์
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ เสมอืนเปน็รายการ 
ท่ีกระทำากับบุคคลภายนอก และการทำา 
ธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
เพื่อให้การอนุมัติการทำาธุรกรรมกับกิจการ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นไป 
ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ  
กำาหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการ 
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำาเนินการ 
ตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีคณะกรรมการ 
กำาหนด อยู่ในอำานาจของฝ่ายจัดการใน 
การพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตาม 
ระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ   
สว่นรายการประเภทอืน่ๆ จะพจิารณาจาก 
ประเภทและขนาดของรายการ โดยมสีำานกั 
เลขานุการบริษัทช่วยกำากับดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุป 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหค้ณะกรรมการตรวจ 
สอบรับทราบเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ ได้ 
มีการออกประกาศว่าด้วยเรื่อง “นโยบาย 
การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน” และมีการ 
สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำาไปปฏิบัติ  
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ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนาม 
รับรองทุกๆ สิ้นปีว่าในปีที่ผ่านมาไม่มีการ 
ทำารายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
หรือหากมีก็ได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนด 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยการ 
ทำาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กบับรษิทัฯ จะถกูตรวจสอบจากสำานกัตรวจ 
สอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการ
ระหว่างกันในอนาคต	

เนื่องจากการทำาธุรกรรมกับกิจการหรือ 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการ 
ค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำา 
ธรุกรรมกบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างต่อเน่ือง 
ในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการเกีย่ว 
กับการพัฒนาศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทใน 
กลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริม 
ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ 
ความสำาเร็จและเป็นผู้นำาในตลาดต้ังแต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือ 
แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันยังคง 
ยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือ 
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็น 
สำาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัต ิ
เงื่อนไข การค้าทั่วไปในการทำาธุรกรรม 
ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่ 
เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความ 
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็น 
แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับ
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

*** เป็นหลักการที่เปิดเผยและถือปฏิบัติ 
ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***

การพฒันาโครงการศนูยก์ารคา้ใหค้รบวงจร 
จำาเป็นต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริม 
ให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมาก 
ขึน้ ซึง่บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัมกีารประกอบ 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจ 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ และ 
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่ม 
เซน็ทรลัมปีระสบการณใ์นธรุกจิมายาวนาน 
และมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม 
ความน่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้การ 
ประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกรง่ 
มากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ 
ศนูยก์ารคา้รว่มกบับรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั ม ี
ลักษณะดังนี้

1.1 การ ซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน

หลักการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม 
เซ็นทรัล ซ้ือหรือเช่าท่ีดินจากบุคคล 
ภายนอก เพื่อนำามาพัฒนาโครงการ 
ศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทใน 
กลุม่เซน็ทรลั โดยใหบ้รษิทัใดบรษิทัหนึง่ 
ซื้อหรือเช่าท่ีดินท้ังแปลงจากเจ้าของ 
ที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ  
บริษัทท่ีเป็นผู้ซ้ือหรือเช่าท่ีดินจะขาย 
หรือให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตาม 
สัดส่วนพื้นที่ที่แต่ละบริษัทใช้พัฒนา
โครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่าง 
รับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : ราคา
ทุนบวกต้นทุนของเงินลงทุน 

1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับ 
 อาคารห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ 

หลักการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคารของตน 
ตั้งอยู่ ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบ 
ค่าก่อสร้างอาคารในส่วนของตนเอง
ด้วย

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุน 
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา 
โครงการอสิระเปน็ผูค้ำานวณคา่กอ่สรา้ง 
และงานระบบให้เป็นไปตามสัดส่วน 
พื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม 

1.3 การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคาร 
 จอดรถ และ พ้ืนที่ รอบนอกอาคาร 
 ศูนย์การค้า (Landscape)

หลักการ : 

>> บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคาร 
 ท่ีจอดรถ และพื้นที่ รอบนอก 
 อาคารศนูยก์ารคา้ โดยบรษิทัฯ จะ 
 รับผิดชอบต้นทุนพื้นที่ส่วนร่วม 
 ท้ังหมด โดยถือเป็นการบริการให ้
 แก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 

>> ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ  
 จะช่วยออกค่าก่อสร้างตามแนว 
 ทางปฏิบัติดังนี้ 

 1) อาคารทีจ่อดรถ : ชว่ยออกคา่ 
  ก่อสรา้งไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ 
  ค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพ 
  สนิคา้ และ BU ตา่งๆ ตอ้งจดั 
  ให้มีตามกฎหมาย 
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 2). พืน้ทีร่ว่ม : ชว่ยออกค่ากอ่สร้าง 
  ตามสัดส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 
  (Gross Area)

การกำาหนดราคาและเงือ่นไข : ตน้ทนุ 
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา 
โครงการอิสระเป็นผู้คำานวณค่าก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริง 
อย่างยุติธรรม

1.4  ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า พื้ น ที่ ใ ห ญ่ ใ น 
 โครงการศูนย์การค้า

หลักการ : บริษัทฯ อาจมีการเช่าหรือ 
ให้เช่าพื้นที่ใหญ่กับห้างสรรพสินค้า  
หรือ BU ต่างๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่า 
ตอบแทนในการใหเ้ชา่พืน้ทีข่นาดใหญ ่
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 

การกำาหนดราคาและเงือ่นไข : ตน้ทนุ 
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทุน 
ของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินงาน

2. การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม  
และค่าสาธารณูปโภค

หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะ 
สั้น หรือค่าเช่าพื้นที่ระยะยาว การคิดค่า 
บรกิารรว่ม และคา่สาธารณปูโภค จากรา้น 
ค้าทีเ่ปน็ของกลุม่เซน็ทรลัหรอืบคุคลทีเ่กีย่ว 
โยงที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า หรือพื้นที่เช่า 
ในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ 
จะกำาหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียง 
กับการกำาหนดราคาพื้นที่สำาหรับลูกค้าชั้น 
ดี โดยพิจารณาถึงทำาเลที่ต้ัง ขนาดพื้นที่  
รปูแบบการเชา่ ระยะเวลาการเชา่ ประเภท 
ของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ 

นอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และ 
คา่สาธารณปูโภค ศกัยภาพในการประกอบ 
ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความ 
สำาเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีต 
จนถึงปัจจุบัน

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : กำาหนด 
ราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการ 
กำาหนดราคาพื้นที่สำาหรับลูกค้าชั้นดี 

“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพ 
สูงซึ่งมีการเช่าพื้นที่จำานวนมาก หรือมี 
การเช่าพื้นที่ในหลายโครงการ และมีส่วน 
สนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อมให้การ 
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความ 
สำาเร็จ 

เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทหลากหลายประเภท 
และอาจมีการทำารายการระหว่างกัน ซ่ึง 
ตลอดระยะเวลาการดำาเนนิงานตัง้แตก่อ่ตัง้ 
บรษิทัฯ กลุม่เซน็ทรลัเปน็พนัธมติรทางการ 
ค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความ 
สำาเรจ็ในการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ มา 
ยาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีการทำา 
รายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
การพจิารณาเกีย่วกบัเรือ่งราคาและเงือ่นไข 
บรษิทัฯ ยงัคงคำานงึถงึประโยชนข์องบรษิทัฯ  
เป็นสำาคัญ

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

“คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน” ไดแ้ก ่คา่เบีย้ 
ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน  
และค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่า 
พื้นที่

หลักการ : ในการดำาเนินการบริหาร 
สินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
เกดิขึน้ ซึง่โดยปกตธิรุกจิบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยคำานวณจาก ต้นทุน 
ที่เกิดขึ้นจริงในการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับประเภท 
ของการเช่า และลักษณะการเช่าพ้ืนที่ซึ่ง 
อัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ 
ลูกค้าทั่วไป 

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่ 
เกิดขึ้นจริง

4. การทำาประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม

หลักการ : ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำาเป็น 
ต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและ 
เท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกันแต่ละราย 
โดยมคีณะกรรมการเปน็ผูพ้จิารณาคดัเลอืก 
บริษัทนายหน้าประกัน ซ่ึงในขั้นตอนการ 
พิจารณาคดัเลอืกจะตอ้งไม่มีกรรมการหรอื 
ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียและเป็น 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด  
หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคา 
ของนายหน้าประกันท่ีมีราคาและเง่ือนไข 
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดย 
เปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี   
ทัง้นี ้ในกรณทีีไ่มม่ผีูเ้สนอราคาเปรยีบเทยีบ  
บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติทำารายการ 
ในราคาเทยีบเคยีงกบัปทีีผ่า่นมา โดยขึน้อยู ่
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กับเงื่อนไขการทำาประกันและสภาวะตลาด 
ด้านการประกันในขณะนั้น

5. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ  
เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า รวมทั้งการ 
เช่าและเช่าซื้อ

“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย  
ผูผ้ลติ ผูร้บัเหมาหรือผูจ้ดัทำา ดำาเนนิการผลติ 
จัดทำา จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินเป็นชิ้นงาน รวม 
ทัง้การใหบ้รกิารตา่งๆ การจา้งเหมาบรกิาร 
และการขนส่ง

ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ  
หรือจดัจา้งผูรั้บเหมาเขา้กอ่สรา้งอาคารและ 
ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ สำาหรับงานบริหาร 
โครงการก่อสร้างด้วย

หลักการ : ปฏิบัติตามระเบียบและวิธี 
การจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในการ 
พิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา จะ 
ดำาเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจัด 
ซื้อ-จัดจ้างที่กำาหนดไว้ โดยในขั้นตอนการ 
พิจารณาคดัเลอืกจะตอ้งไม่มีกรรมการหรอื 
ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียและเป็น 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา 

การกำาหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด 
หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคา 
ของผูเ้สนอราคาทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ปน็ 
ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั 
(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน 
รวมของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศ 
ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี  
ซึ่ ง งบการ เ งินดั งกล่ าวจั ดทำ าขึ้ นตาม 
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย 
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ 
ปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจ 
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด 
ในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำารงรักษา 
ไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก 
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ 
อย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล 
พัฒนา จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการที่ ไม่ เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล 
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน 
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะ 
กรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุม 
ภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด 
(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี 
เหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน 
รวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2555

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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àÊ¹Í ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  
(ÁËÒª¹)

¢ŒÒ¾à Œ̈Òä´ŒμÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ
¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ
¢Í§à©¾ÒÐºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹) μÒÁÅíÒ´Ñº «Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§ºáÊ´§
°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 
2555 §º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁáÅÐ
§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºḉ àÊÃç̈ à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ §ºáÊ´§
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÇÁáÅÐ
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐ§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁáÅÐ
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊǾ
ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÃÇÁ¶Ö§ËÁÒÂàËμØÊÃØ»¹âÂºÒÂ
¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊíÒ¤ÑÞáÅÐËÁÒÂàËμØàÃ×èÍ§Í×è¹æ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃμ‹Í§º¡ÒÃà§Ô¹
ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

¼ÙŒºÃÔËÒÃà»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒáÅÐ
¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹
à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õéâ´Â¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ·Õè¤ÇÃ
μÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ
ÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè
¼ÙŒºÃÔËÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò í̈Òà»š¹à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ
¡Ô¨¡ÒÃ·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´μ‹Í
¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞäÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´
¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

¢ŒÒ¾à¨ŒÒà»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹
μ‹Í§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ
´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ò¡¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ 
¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´Œ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹μÃÇ¨ÊÍºμÒÁÁÒμÃ°Ò¹
¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ «Öè§¡íÒË¹´ãËŒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ» Ô̄ºÑμÔμÒÁ
¢ŒÍ¡íÒË¹´´ŒÒ¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ÃÇÁ¶Ö§ÇÒ§á¼¹
áÅÐ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹μÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍãËŒä´Œ¤ÇÒÁ
àª×èÍÁÑè¹ÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØÊÁ¼ÅÇ‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
áÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃ
áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´μ‹Í¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐ
ÊíÒ¤ÑÞËÃ×ÍäÁ‹

¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
à¾×èÍãËŒä Œ́ÁÒ«Öè §ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹áÅÐ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ
ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº·ÕèàÅ×Í¡ãªŒ¢Öé¹
ÍÂÙ‹¡Ñº´ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ ¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ́ μ‹Í
¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹ 
äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ 
ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¼ÙŒÊÍº
ºÑÞªÕ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´·íÒáÅÐ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹
â´Â¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ·Õè¤ÇÃ¢Í§¡Ô̈ ¡ÒÃ à¾×èÍÍÍ¡áºº
ÇÔ̧ Õ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ � áμ‹
äÁ‹ãª‹à¾×èÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹
μ‹Í»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§

¡Ô̈ ¡ÒÃ ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁ¢Í§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ãªŒáÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËμØÊÁ¼Å¢Í§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ
·Ò§ºÑÞªÕ·Õè¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´Â¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÃÇÁ

¢ŒÒ¾à Œ̈Òàª×èÍÇ‹ÒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ·Õè
¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´ŒÃÑºà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàËÁÒÐÊÁà¾×èÍãªŒ
à»š¹à¡³±�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ

¤ÇÒÁàËç¹

¢ŒÒ¾à¨ŒÒàËç¹Ç‹Ò §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹
à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ¢ŒÒ§μŒ¹¹Õé áÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
ÃÇÁáÅÐ°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· 
à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ 
áÅÐ¢Í§à©¾ÒÐºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹) μÒÁÅíÒ Ñ́º ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 
¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÇÁáÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁáÅÐ
¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´
ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ â´Â¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐ
ÊíÒ¤ÑÞμÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

(¹ÒÂÇÔàªÕÂÃ ¸ÃÃÁμÃÐ¡ÙÅ)
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ 

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 3183

ºÃÔÉÑ· à¤¾ÕàÍçÁ¨Õ ÀÙÁÔäªÂ ÊÍººÑÞªÕ ¨íÒ¡Ñ´
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
22 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556



บ ริ ษั ท     เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า     จํ า กั ด     ( ม ห า ช น )
แ ล ะ บ ริ ษั ท ย� อ ย

ง บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554

     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ 6 2,893,635,040  833,058,059  1,945,915,399  199,960,894

à§Ô¹Å§·Ø¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ 7 1,313,509,486  111,556,736  1,202,124,172  3,070,000

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ 5, 8 626,721,785  881,244,960  317,682,716  509,519,330

ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹ 5, 9 1,492,512,801  1,466,528,589  839,689,574  1,293,383,167

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹á¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5  -   -  82,147,951  1,161,469,014

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹  6,326,379,112  3,292,388,344  4,387,559,812  3,167,402,405

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ 4, 10  -   -  21,652,099,928  21,680,083,928

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 11  3,308,789,223   2,714,169,875  5,544,768,726  4,446,170,726

à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 12  -   -   -   -

à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇÍ×è¹ 7  2,242,670   2,242,050  1,000,000  1,000,000

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5  -   -  13,531,654,885  14,599,734,495

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 13  46,341,877,719   40,742,772,653  9,447,170,262  7,325,441,109

·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³� 14 2,463,434,325  2,423,240,406  364,807,918  331,075,203

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò 15 10,037,383,775  13,477,545,678  5,068,260,639  5,307,521,662

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â� 16 181,003,202  156,792,365   -   -

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ 17  1,304,239,431   948,028,472   527,680,455   418,372,632

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹ 5, 18 318,469,509  301,985,134  210,174,252  161,244,049

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  63,957,439,854  60,766,776,633  56,347,617,065  54,270,643,804

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�  70,283,818,966  64,059,164,977  60,735,176,877  57,438,046,209

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé



งบแสดงฐานะการเงิน
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554

     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

Ë¹ÕéÊÔ¹áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à¨ŒÒË¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5  16,218,935  6,212,319  120,713,934  110,962,195

à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹ 5, 20  4,668,752,373  4,499,378,266  1,535,604,683  3,762,541,878

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡ºØ¤¤Å

 ËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5, 19  3,944,703  3,815,441  2,603,183,605  1,128,800,298

Ê‹Ç¹¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ

 ·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚ 19  6,621,066,200  6,479,917,200  5,804,220,000  5,600,040,000

Ê‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒË¹ÕéÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

 ·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚ 5  219,292,248  426,171,727  219,292,248  426,171,727

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹Í×è¹ 19  -  500,000,000   -  500,000,000

Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

 ·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ÃÑºÃÙŒÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚   315,687,144  292,122,572  118,299,758  113,908,826

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ   326,442,136  315,041,898  138,135,786  80,558,385

à¨ŒÒË¹Õé¼ÙŒÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§   2,320,257,394  2,832,830,633  784,635,181  575,354,279

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  14,491,661,133  15,355,490,056  11,324,085,195  12,298,337,588

Ë¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡ºØ¤¤Å

 ËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5, 19  -   -   3,378,903,293  3,349,684,726

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇÍ×è¹ 19 18,943,698,000  18,264,764,200   14,845,690,000  13,649,910,000

à¨ŒÒË¹ÕéÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò 5  -  219,292,248   -  219,292,248

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ 17 921,438,722  1,030,884,865   579,616,657  649,008,161

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 21 127,976,428  110,267,656   112,149,918  96,040,364

ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  4,717,556,256  4,731,512,060   670,667,832  627,979,925

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ  4,502,246,962  3,890,619,901   1,261,066,611  1,105,965,774

à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò 5 679,267,221  8,156,688   446,287,130   5,812,380

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  29,892,183,589  28,255,497,618  21,294,381,441  19,703,693,578

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹  44,383,844,722  43,610,987,674  32,618,466,636  32,002,031,166

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé
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งบแสดงฐานะการเงิน
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554

     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

Ë¹ÕéÊÔ¹áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 22

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹   2,178,816,000   2,178,816,000   2,178,816,000   2,178,816,000

·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐªíÒÃÐáÅŒÇ  2,178,816,000   2,178,816,000   2,178,816,000   2,178,816,000

Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÊÒÁÑÞ  2,007,565,850   2,007,565,850   2,007,565,850   2,007,565,850

¡íÒäÃÊÐÊÁ

 Ñ̈´ÊÃÃà»š¹·Ø¹ÊíÒÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ 23 217,881,600  217,881,600  217,881,600  217,881,600

 ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ  20,992,843,892  15,610,308,220  23,709,562,147  21,029,706,949

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºÍ×è¹¢Í§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 23 (45,677,191) (51,785,457) 2,884,644  2,044,644

ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹  25,351,430,151  19,962,786,213  28,116,710,241  25,436,015,043

Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ  548,544,093  485,391,090 -   -

ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  25,899,974,244  20,448,177,303  28,116,710,241  25,436,015,043

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  70,283,818,966  64,059,164,977  60,735,176,877  57,438,046,209

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé



ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ÃÒÂä´Œ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ 5 15,324,819,664  10,853,186,856  6,187,912,674  3,729,644,366

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ 5 725,178,202  632,055,887   -   -

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃâÃ§áÃÁ  711,775,339  465,487,450   -   -

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ 5, 25 77,803,880  47,847,220  3,403,647,180  1,677,540,681

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 5, 35 1,775,836,332   -   -   -

ÃÒÂä´ŒÍ×è¹ 5, 26 925,550,128 1,001,987,143 900,234,263 721,453,283

ÃÇÁÃÒÂä´Œ  19,540,963,545 13,000,564,556  10,491,794,117 6,128,638,330

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

μŒ¹·Ø¹¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 5 8,555,586,249  7,050,228,517  3,843,698,045  2,508,058,189

μŒ¹·Ø¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ 5 608,775,094  541,348,043   -   -

μŒ¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃâÃ§áÃÁ  269,038,489  191,869,660   -   -

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 5, 27 2,740,927,148  2,410,124,016  1,781,115,463  1,500,442,132

μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 5, 30 1,057,395,440  874,265,603  1,136,981,111  905,659,604

ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ  13,231,722,420  11,067,835,839  6,761,794,619  4,914,159,925

Ê‹Ç¹áº‹§¡íÒäÃã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 11 584,247,771  497,549,722   -   -

¡íÒäÃ¡‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μ‹Íà¹×èÍ§  6,893,488,896  2,430,278,439  3,729,999,498  1,214,478,405

ÃÒÂä´Œ (¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ) ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ 31 (641,637,769) (354,479,196) (243,982,861) 69,256,843

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚  6,251,851,127  2,075,799,243  3,486,016,637  1,283,735,248

¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨Í×è¹

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹Ò

 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È  2,369,689  (3,453,119)  -   -

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁÊØ·¸Ô

 ¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹à¼×èÍ¢ÒÂ  3,738,577  2,786,943  840,000  130,000

¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨Í×è¹ÊíÒËÃÑº»‚-ÊØ·¸Ô¨Ò¡ÀÒÉÕ  6,108,266  (666,176) 840,000  130,000

¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁÊíÒËÃÑº»‚  6,257,959,393  2,075,133,067  3,486,856,637  1,283,865,248

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554
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     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

¡ÒÃáº‹§»˜¹¡íÒäÃÊ‹Ç¹·Õèà»š¹¢Í§

 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹  6,188,698,124  2,058,123,354  3,486,016,637  1,283,735,248

 Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ  63,153,003  17,675,889   -   -

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚  6,251,851,127  2,075,799,243  3,486,016,637  1,283,735,248

¡ÒÃáº‹§»˜¹¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁ·Õèà»š¹¢Í§

 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹  6,194,806,390  2,057,457,178  3,486,856,637  1,283,865,248

 Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ  63,153,003 17,675,889   -   -

¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁÊíÒËÃÑº»‚  6,257,959,393  2,075,133,067  3,486,856,637  1,283,865,248

¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 32  2.84   0.94   1.60   0.59

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554
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     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚  6,251,851,127  2,075,799,243  3,486,016,637  1,283,735,248

ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò  2,272,251,533  1,851,162,515  452,938,161  400,398,512

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò  985,575,957  1,096,771,914  451,266,641  174,242,179

¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¤‹Òà¼×èÍ¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �   -  (187,015,215)  -  (91,225,654)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹  (77,803,880) (47,847,220) (3,403,647,180) (1,677,540,681)

μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  1,057,395,440  874,265,603  1,136,981,111  905,659,604

¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ (¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ)  13,922,397  6,377,921  (297,421) 631,919

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 5, 35  (1,775,836,332)  -   -   -

(¡íÒäÃ) ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â �  18,649,307  461,571  17,295,921  (3,645,234)

ÃÑºÃÙŒÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  (352,113,512) (547,810,134) (129,856,166) (125,554,967)

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹  17,882,773  16,688,045   16,283,554   17,635,450

Ê‹Ç¹áº‹§¡íÒäÃã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ   (584,247,771) (497,549,722)  -   -

(¡íÒäÃ) ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§  (24,672,960) 32,769,960   -   -

(¡íÒäÃ) ¢Ò´·Ø¹·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

 ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  931,006  (22,151,209)  931,006   8,236,569

(ÃÒÂä´Œ) ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ  641,637,769  354,479,196  243,982,861  (69,256,843)

   8,445,422,854  5,006,402,468  2,271,895,125  823,316,102 

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

งบกระแสเงินสด
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554



     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

  2555 2554 2555 2554

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ 240,600,779  (234,132,441) 192,134,035  (296,050,212)
ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹ (25,655,454) 44,878,213  24,228,976  (6,085,199)
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹ (35,769,443) 6,271,633  (44,003,814) 7,437,380
à¨ŒÒË¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ 10,006,616  223,651  9,751,738  78,783,065
à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹ 678,105,360  2,253,534,595  (1,841,037,654) 3,136,106,588
ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 361,722,279  1,024,306,527  176,935,006  (117,406,935)
à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ 1,552,255,594  1,651,675,375  356,507,504  664,626,504
à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨‹ÒÂ¤×¹ÅÙ¡¤ŒÒ (940,628,534) (1,101,369,028) (201,406,666) (728,541,742)
à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò  671,110,533   -   440,474,750   5,812,380
¨‹ÒÂ¤×¹¼Å»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ (174,000) (690,807) (174,000) (585,107)
à§Ô¹Ê´ä´ŒÁÒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹   10,956,996,584   8,651,100,186   1,385,305,000   3,567,412,824
¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ (1,095,894,632) (894,886,693) (365,104,787) (295,850,913)

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 9,861,101,952  7,756,213,493  1,020,200,213  3,271,561,911

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹
ÃÑº´Í¡àºÕéÂ 72,428,733  41,170,161  727,360,781  760,751,513
ÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å 496,400,979  467,639,528  3,092,453,141  1,009,799,422
à§Ô¹Å§·Ø¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ (à¾ÔèÁ¢Öé¹) Å´Å§  (1,198,214,172) 751,936,845  (1,198,214,172) 750,242,692
«×éÍμÃÒÊÒÃ·Ø¹áÅÐË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹  -  (1,242,050)  -  (2,031,197,133)
«×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ (564,744,084)  -  (1,098,598,000)  -
à§Ô¹Ê´ÃÑº¤×¹Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹ã¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ  -   -  27,984,000  27,984,000
à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  -   -  (7,603,590,015) (11,926,786,658)
ÃÑºªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  -   -  9,759,362,173  8,635,597,814
«×éÍÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (6,146,678,171) (10,538,257,958) (2,112,789,814) (1,130,416,199)
«×éÍÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ � (329,455,277) (547,044,195) (110,270,069) (209,706,815)
«×éÍÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò (455,650,375) (899,971,424) (530,378,258) (3,311,432,171)
¢ÒÂÍØ»¡Ã³� ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒáÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 4,373,988,897  97,312,335  15,115,109  15,790,690
à¨ŒÒË¹Õé¤‹Ò¡‹ÍÊÃŒÒ§Å´Å§ (1,899,437,022) (1,601,627,544) (183,856,433) (54,605,336)
à¨ŒÒË¹Õé¤‹ÒÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÅ´Å§ (426,171,727) (206,879,479)  (426,171,727)  (206,879,479)

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡ (ãªŒä»ã¹) ¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹ (6,077,532,219) (12,436,963,781) 358,406,716  (7,670,857,660)

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

งบกระแสเงินสด
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554
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     (ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

  2555 2554 2555 2554

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹

¨‹ÒÂμ Œ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (1,236,986,615) (869,495,190) (1,227,190,829) (889,851,486)

¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å (806,100,540) (544,610,691) (806,099,528) (544,609,816)

¨‹ÒÂªíÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹μÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ (2,358,086) (269,747) (2,358,086) (269,747)

à§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  -   -  2,436,705,458  2,067,184,668

à§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á 8,750,000,000  27,850,000,000  8,450,000,000  25,200,000,000

¨‹ÒÂªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  -   -  (933,669,439) (1,129,024,863)

¨‹ÒÂªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á (8,429,917,200) (21,689,927,200) (7,550,040,000) (20,350,050,000)

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡ (ãªŒä»ã¹) ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹ (1,725,362,441) 4,745,697,172  367,347,576  4,353,378,756

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´à¾ÔèÁ¢Öé¹ (Å´Å§) ÊØ· Ô̧ 2,058,207,292  64,946,884  1,745,954,505  (45,916,993)

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 833,058,059  771,564,294  199,960,894  245,877,887

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹Ò

 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 2,369,689  (3,453,119)  -   -

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2,893,635,040  833,058,059  1,945,915,399  199,960,894 

งบกระแสเงินสด
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554

ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ãª‹à§Ô¹Ê´
ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 7,627.9 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 12,062.5 
ÅŒÒ¹ºÒ·) «Öè§ã¹¨íÒ¹Ç¹¹Õé¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 6,146.7 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 10,538.3 ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹
à¨ŒÒË¹Õé¤‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 1,481.2 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,524.2 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 2,513.4 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,155.8 
ÅŒÒ¹ºÒ·) «Öè§ã¹¨íÒ¹Ç¹¹ÕéºÃÔÉÑ·ä Œ́ÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 2,112.8 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,130.4 ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹à¨ŒÒË¹Õé¤‹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 400.6 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 25.4 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃ«×éÍ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ �ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 342.0 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 607.9 ÅŒÒ¹ºÒ·) 
«Öè§ã¹¨íÒ¹Ç¹¹Õé¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 329.5 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 547.0 ÅŒÒ¹ºÒ·) â´Â¡ÒÃ·íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹ 
4.0 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1.2 ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹à¨ŒÒË¹Õé¤‹Ò·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ � ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ̈ íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 8.5 ÅŒÒ¹ºÒ· 
(2554: 59.7 ÅŒÒ¹ºÒ·)



ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃ«×éÍ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³�ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 121.3 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 210.3 ÅŒÒ¹ºÒ·) 
«Öè§ã¹¨íÒ¹Ç¹¹ÕéºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 110.3 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 209.7 ÅŒÒ¹ºÒ·) â´Â¡ÒÃ·íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 
4 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: äÁ‹ÁÕ) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹à¨ŒÒË¹Õé¤‹Ò·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 7.0 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 
0.6 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒ«Öè§ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Òã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 520.2 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,927.0 ÅŒÒ¹ºÒ·) «Öè§ã¹¨íÒ¹Ç¹¹Õé
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 455.7 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 900.0 ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹à¨ŒÒË¹Õé¤‹ÒÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 
2555 ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 64.5 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,027.0 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒ«Öè§ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Òã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹à»š¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 594.2 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 3,856.7 ÅŒÒ¹ºÒ·) «Öè§ã¹ í̈Ò¹Ç¹¹ÕéºÃÔÉÑ·
ä´ŒÁÒâ´Â¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 530.4 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 3,311.4 ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐ¤§¤ŒÒ§à»š¹à¨ŒÒË¹Õé¤‹ÒÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 
2555 ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 63.8 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 545.3 ÅŒÒ¹ºÒ·)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554

 ËÁÒÂàËμØ ÊÒÃºÑÞ

 1 ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
 2 à¡³±�¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹
 3 ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
 4 ¡ÒÃ«×éÍºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ
 5 ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 6 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´
 7 à§Ô¹Å§·Ø¹Í×è¹
 8 ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ
 9 ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹
 10 à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
 11 à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ
 12 à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ - ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 13 ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹
 14 ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ �
 15 ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò
 16 ÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
 17 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ
 18 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
 19 Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÀÒÃÐ´Í¡àºÕéÂ
 20 à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹
 21 ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹

ËÁÒÂàËμØ ÊÒÃºÑÞ

 22 ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
 23 ÊíÒÃÍ§
 24 ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨íÒá¹¡μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹
 25 ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹
 26 ÃÒÂä´ŒÍ×è¹
 27 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 28 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
 29 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÒÁÅÑ¡É³Ð
 30 μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
 31 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
 32 ¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
 33 à§Ô¹»˜¹¼Å
 34 ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�à¾ÅÔ§äËÁŒ¨Ò¡¡ÒÃªØÁ¹ØÁ
  ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§
 35 ¡ÒÃãËŒàª‹Ò/àª‹Òª‹Ç§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
 36 à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
 37 ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 38 Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
 39 ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�ÁËÒÍØ·¡ÀÑÂ¢Í§ä·Â

 40 àËμØ¡ÒÃ³ �ÀÒÂËÅÑ§ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒÃÒÂ§Ò¹
 41 ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´ŒãªŒ



ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§
¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õéä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑμÔãËŒÍÍ¡§º¡ÒÃà§Ô¹¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2556

1 ข�อมูลทั่วไป

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) “ºÃÔÉÑ·” 
à»š¹¹ÔμÔºØ¤¤Å·Õè¨Ñ´μÑé §¢Öé¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

áÅÐÁÕ·ÕèÍÂÙ‹¨´·ÐàºÕÂ¹μÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 999/9 

¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 1 á¢Ç§»·ØÁÇÑ¹ à¢μ»·ØÁÇÑ¹ 

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10330

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÑºμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§

»ÃÐà·Èä·ÂàÁ×èÍà´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2538

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ä Œ́á¡‹ ºÃÔÉÑ· 

à«ç¹·ÃÑÅ âÎÅ Ốé§ ¨íÒ¡Ñ´ (¶×ÍËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ 27) 

«Öè§à»š¹¹ÔμÔºØ¤¤Å·Õè¨Ñ´μÑé§¢Öé¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ËÅÑ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà»š¹
¼ÙŒ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹æ áÅÐÃÑººÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
μ‹Ò§æ â´Âä Œ́ÃÑºÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒáÅÐ
ºÃÔËÒÃ§Ò¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 
áÅÐ 2554 ä´Œà»�́ à¼Âà¾ÔèÁàμÔÁäÇŒã¹ËÁÒÂàËμØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 5, 10, 11 áÅÐ 12 
áÅÐÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé

   »ÃÐà·È ºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ
ª×èÍ¡Ô¨¡ÒÃ ÅÑ¡É³Ð¸ØÃ¡Ô¨ ·Õè¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ 2555 2554

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·Ò§μÃ§

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÐÃÒÁ 2 ¨íÒ¡Ñ´ (1) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò àªÕÂ§ãËÁ‹ ¨íÒ¡Ñ´ (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· ËÅÑ§ÊÇ¹ àÃÕÂÅμÕé ¨íÒ¡Ñ´ (3) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÃ� ¨íÒ¡Ñ´ (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÃÕÂÅμÕé à«ÍÃ�ÇÔÊ ¨íÒ¡Ñ´ (2) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ ¿Ù‡´ÍàÇ¹ÔÇ ¨íÒ¡Ñ´ (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ´� í̈Ò¡Ñ´ (1) (2) (4) (7) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÐÃÒÁ 3 ¨íÒ¡Ñ´ (1) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ¨íÒ¡Ñ´ (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ªÅºØÃÕ í̈Ò¡Ñ´ (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0

ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ¨íÒ¡Ñ´ (7) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤Í¹ÊμÃÑ¤ªÑè¹ áÁà¹¨àÁŒ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (1) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹·� ¨íÒ¡Ñ´

 (à´ÔÁª×èÍ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ¨íÒ¡Ñ´) (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÃÕÂÅμÕé à«ÍÃ�ÇÔÊ ¾ÃÐÃÒÁ 3 ¨íÒ¡Ñ´ 

 (ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªíÒÃÐºÑÞªÕ) (2) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ í̈Ò¡Ñ´ (6) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ¨íÒ¡Ñ´ (1) (2) »ÃÐà·Èä·Â  93.3  93.3 

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¢Í¹á¡‹¹ ¨íÒ¡Ñ´ (1) (2) (4) »ÃÐà·Èä·Â  78.1  78.1
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   »ÃÐà·È ºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ
ª×èÍ¡Ô¨¡ÒÃ ÅÑ¡É³Ð¸ØÃ¡Ô¨ ·Õè¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ 2555 2554

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·Ò§ÍŒÍÁ    
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ à¾ÅÂ� áÅ¹´� í̈Ò¡Ñ´ (1) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 
ºÃÔÉÑ· ºÒ§¹Ò à«ç¹·ÃÑÅ ¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ�μÕé í̈Ò¡Ñ´ (1) ¶Ö§ (5) »ÃÐà·Èä·Â  99.9  99.9 
ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ ÃÕà·Å ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� áÍ¹´� ÍÔ¹àÇÊàÁŒ¹·� ÅÔÁÔàμç´ (6) Î‹Í§¡§ 100.0 100.0 
ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ ¤ÍÁàÁÍÅ�àªÕÂÅ ¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ�μÕé ÅÔÁÔàμç´ (6) Î‹Í§¡§ 100.0 100.0 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ (à«ÕèÂ§äÎŒ) áÁà¹¨àÁŒ¹·� ¤Í¹«ÑÅμÔé§ ¨íÒ¡Ñ´ (8) »ÃÐªÒª¹¨Õ¹ 100.0 100.0 
ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤ÍÁà¾Åç¡«� í̈Ò¡Ñ´ (1) (2) »ÃÐà·Èä·Â  99.9  99.9 
ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ «ÔμÕé ¨íÒ¡Ñ´ (6) »ÃÐà·Èä·Â  99.9  99.9

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ    
¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4  (6) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0 
¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 5 (6) »ÃÐà·Èä·Â 100.0 100.0

ÅÑ¡É³Ð¸ØÃ¡Ô¨
(1) ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐÍÒ¤ÒÃ

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒà¾×èÍãËŒàª‹Ò
(2) ãËŒºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ÀÒÂã¹

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ 
(3) ¡‹ÍÊÃŒÒ§ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂáÅÐÍÒ¤ÒÃ

ÃŒÒ¹¤ŒÒà¾×èÍãËŒàª‹Ò
(4) ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
(5) ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÇ¹Ê¹Ø¡áÅÐÊÇ¹¹éíÒº¹

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ
(6) Å§·Ø¹ã¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
(7) ̧ ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁ
(8) ãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�

2 เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ�การถือปฏิบัติ

§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé¨Ñ´·íÒ¢Öé¹μÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÃÇÁ¶Ö§á¹Ç»¯ÔºÑμÔ·Ò§

¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè»ÃÐ¡ÒÈãªŒâ´ÂÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕÏ 
(“ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ”) ¡®ÃÐàºÕÂºáÅÐ
»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐ
μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§  

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
ä Œ́ÍÍ¡áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹©ºÑºÍ×è¹æ «Öè§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºÊíÒËÃÑº
§º¡ÒÃà§Ô¹·ÕèàÃÔèÁã¹ËÃ×ÍËÅÑ§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 
2556 à»š¹μŒ¹ä» áÅÐäÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒÁÒãªŒ
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÍÍ¡áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹
´Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ́à» �´à¼Âã¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº
§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 41

(ข) เกณฑ�การวัดมูลค�า 

§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´Â¶×ÍËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ
ºÑ¹·Ö¡μÒÁÃÒ¤Ò·Ø¹à´ÔÁ Â¡àÇŒ¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèáÊ´§ã¹§ºáÊ´§°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

>> μÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ �̧ ÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Ò Œ́ÇÂÃÒ¤ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ

>> ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¼×èÍ¢ÒÂÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Ò´ŒÇÂ

ÃÒ¤ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ 

(ค) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 

§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé¨Ñ´·íÒáÅÐáÊ´§Ë¹‹ÇÂà§Ô¹μÃÒ

à»š¹à§Ô¹ºÒ· ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Ñé§ËÁ´ÁÕ¡ÒÃ

»˜´àÈÉã¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ

ãËŒáÊ´§à»š¹ËÅÑ¡¾Ñ¹ºÒ·Â¡àÇŒ¹·ÕèÃÐºØäÇŒà»š¹

ÍÂ‹Ò§Í×è¹

(ง) การประมาณการและใช�วิจารณญาณ  

ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹ãËŒà»š¹ä»μÒÁÁÒμÃ°Ò¹

¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¼ÙŒºÃÔËÒÃμŒÍ§ãªŒ

ÇÔ̈ ÒÃ³ÞÒ³ ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³áÅÐ¢ŒÍÊÁÁμÔ°Ò¹

ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ «Öè§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¡ÒÃ¡íÒË¹´

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹

·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº ÊÔ¹·ÃÑ¾Â � Ë¹ÕéÊÔ¹ ÃÒÂä´Œ áÅÐ



¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ ¼Å·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ÍÒ¨áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡·Õè
»ÃÐÁÒ³äÇŒ

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃáÅÐ¢ŒÍÊÁÁμÔ°Ò¹·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ
¨Ñ´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ·º·Ç¹ÍÂ‹Ò§
μ‹Íà¹×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Ò§ºÑÞªÕ

¨ÐºÑ¹·Ö¡ã¹§Ç´ºÑÞªÕ·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ·º·Ç¹áÅÐã¹§Ç´Í¹Ò¤μ·Õèä´ŒÃÑº
¼Å¡ÃÐ·º

¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤ÇÒÁäÁ‹á¹‹¹Í¹
áÅÐ¢ŒÍÊÁÁμÔ°Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¡ÒÃ
ÃÑºÃÙŒ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹«Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹μ‹Íä»¹Õé

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 3 (·) ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¢Í§§Ç´»̃¨ Ø̈ºÑ¹áÅÐÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 13 ¡ÒÃμÕÁÙÅ¤‹Ò¢Í§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 15 ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 17 ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¢Í§¢Ò´·Ø¹·Ò§ÀÒÉÕ 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 21 ¡ÒÃÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 36 ¡ÒÃμÕÁÙÅ¤‹Ò¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 37 ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹·ÕèÁÕ¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 38 Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 39 ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³ �ÁËÒÍØ·¡ÀÑÂ¢Í§ä·Â

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè¹íÒàÊ¹Í Ñ́§μ‹Íä»¹Õéä´Œ

¶×Í» Ô̄ºÑμÔâ´ÂÊÁèíÒàÊÁÍÊíÒËÃÑº§º¡ÒÃà§Ô¹

·Ø¡ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃÒÂ§Ò¹ 

(ก) เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงินรวม

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ§º¡ÒÃà§Ô¹

¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ (ÃÇÁ¡Ñ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò 

“¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·”) áÅÐÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

¡ÒÃÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨

μÒÁÇÔ̧ Õ«×éÍ Â¡àÇŒ¹ã¹¡Ã³Õ·Õèà»š¹¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô̈

ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ ËÁÒÂ¶Ö§ÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´

¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§

¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍãËŒä´ŒÁÒ«Öè§»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ

¢Í§¡Ô̈ ¡ÒÃ¹Ñé¹ ã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ

¤Çº¤ØÁ ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¹íÒÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§·Õè

à¡Ố ¢Öé¹ÁÒÃÇÁã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ÇÑ¹·Õè«×éÍ¡Ô̈ ¡ÒÃ

¤×ÍÇÑ¹·ÕèÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¹Ñé¹ä´Œ¶Ù¡âÍ¹

ä»ÂÑ§¼ÙŒ«×éÍ ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑ¹·Õè«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ

¡ÒÃÃÐºØà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃâÍ¹ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¨Ò¡

½†ÒÂË¹Öè§ä»ÂÑ§ÍÕ¡½†ÒÂË¹Öè§μŒÍ§ãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨

à¢ŒÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ ¶Ù¡ÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Ò ³ ÇÑ¹·Õè«×éÍ â´ÂÇÑ́

¨Ò¡ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒ

«Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¨íÒ¹Ç¹Ê‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕ

ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁã¹¼ÙŒ¶Ù¡«×éÍ ËÑ¡´ŒÇÂÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô 

(ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ) ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèÃÐºØä´Œ·Õèä´ŒÁÒ
áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·ÕèÃÑºÁÒ«Öè§ÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò ³ ÇÑ¹·Õè«×éÍ

ÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒ μŒÍ§ÇÑ́ ´ŒÇÂÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ
¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèâÍ¹ä» Ë¹ÕéÊÔ¹·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·
¡‹Í¢Öé¹à¾×èÍ¨‹ÒÂªíÒÃÐãËŒá¡‹à¨ŒÒ¢Í§à´ÔÁ áÅÐ
Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹Ê‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§·ÕèÍÍ¡â´Â¡ÅØ‹Á
ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹ÕéÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒÂÑ§ÃÇÁ¶Ö§
ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹áÅÐ
ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ‹̈ÒÂâ´ÂãªŒËØŒ¹à»š¹à¡³±�
·ÕèÍÍ¡á·¹â¤Ã§¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡«×éÍàÁ×èÍÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô̈  
ËÒ¡¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô̈ ÁÕ¼ÅãËŒÊÔé¹ÊǾ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �

¢Í§â¤Ã§¡ÒÃà ỐÁÃÐËÇ‹Ò§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐ
¼ÙŒ¶Ù¡«×éÍ ¨ÐãªŒÃÒ¤Ò·Õèμ è íÒ¡Ç‹ÒÃÐËÇ‹Ò§ ÁÙÅ¤‹Ò
¨Ò¡¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒμÒÁ·ÕèÃÐºØã¹ÊÑÞÞÒ 
áÅÐÁÙÅ¤‹ÒÍ§¤ �»ÃÐ¡Íº¹Í¡μÅÒ´ ä»ËÑ¡¨Ò¡
ÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒ áÅÐÃÑºÃÙŒà»š¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÍ×è¹ 
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Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Õè¶Ù¡«×éÍ·ÕèÃÑºÁÒ

¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô̈  ÃÑºÃÙŒà»š¹Ë¹ÕéÊÔ¹ËÒ¡ÁÕÀÒÃÐ

¼Ù¡¾Ñ¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹«Öè§à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�

ã¹Í Ṍμ áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁä´Œ

ÍÂ‹Ò§¹‹Òàª×èÍ¶×Í

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÇÑ´ÁÙÅ¤‹ÒÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨

¤Çº¤ØÁμÒÁÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ· Ô̧

·Õèä´ŒÁÒ¨Ò¡¼ÙŒ¶Ù¡«×éÍ

μŒ¹·Ø¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ«×éÍ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

·Õèà¡Ô´¢Öé¹«Öè§à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ àª‹¹ 

¤‹Ò·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÇÔªÒªÕ¾

áÅÐ¤‹Ò·Õè»ÃÖ¡ÉÒÍ×è¹æ ¶×Íà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàÁ×èÍ

à¡Ô´¢Öé¹

¡ÒÃÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§¡Ô¨¡ÒÃËÃ×Í¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨

ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕâ´ÂãªŒ

ÇÔ¸ÕàÊÁ×Í¹Ç‹Òà»š¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÇÁÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ áÅÐ

μÒÁá¹Ç»¯ÔºÑμÔ·ÕèÍÍ¡â´ÂÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂà»š¹¡Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍ¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ·Ñé §·Ò§μÃ§ËÃ×Í

·Ò§ÍŒÍÁã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñé¹ à¾×èÍä´ŒÁÒ

«Öè§»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ 

§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́ÃÇÁÍÂÙ‹ ã¹

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ ¹Ñºáμ‹ÇÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÊÔé¹ÊØ´Å§ 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́¶Ù¡à»ÅÕèÂ¹

μÒÁ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹à¾×èÍãËŒà»š¹¹âÂºÒÂà ṌÂÇ¡Ñ¹

¡Ñº¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¼Å¢Ò´·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

¨Ð¶Ù¡»̃¹Ê‹Ç¹ä»ÂÑ§Ê‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨

¤Çº¤ØÁáÁŒÇ‹Ò¡ÒÃ»̃¹Ê‹Ç¹ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¨Ð·íÒãËŒ

Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁÁÕÂÍ´¤§àËÅ×Í

μÔ´Åº¡çμÒÁ

¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¡ÅØ‹Á ºÃÔÉÑ·

μÑ́ ÃÒÂ¡ÒÃÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ 

Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁáÅÐÊ‹Ç¹

»ÃÐ¡ÍºÍ×è¹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ¹Ñé¹  ¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹·Õèà¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡

¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂÃÑºÃÙŒã¹

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂà ỐÁ

·ÕèÂÑ§¤§àËÅ×ÍÍÂÙ‹ãËŒÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Ò Œ́ÇÂÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ 

³ ÇÑ¹·ÕèÊÙÞàÊÕÂÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ áÅÐ¨Ñ́ »ÃÐàÀ·

à§Ô¹Å§·Ø¹à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹μÒÁÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

ËÃ×Íà»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¼×èÍ¢ÒÂ ¢Öé¹ÍÂÙ‹

¡ÑºÃÐ´Ñº¢Í§ÍÔ·¸Ô¾Å·Õè¤§àËÅ×ÍÍÂÙ‹ 

ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁà»š¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕÍÔ· Ô̧¾Å

ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞâ´ÂÁÕÍíÒ¹Ò¨à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹áμ‹äÁ‹¶Ö§ÃÐ Ñ́º·Õè̈ Ð¤Çº¤ØÁ

¹âÂºÒÂ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¡ÒÃÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂ

ÊíÒ¤ÑÞ¶Ù¡ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹Ç‹ÒÁÕÍÂÙ‹àÁ×èÍ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹μÑé§áμ‹

ÃŒÍÂÅÐ 20 ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 50 

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁºÑ¹·Ö¡ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

â´ÂãªŒÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ (à§Ô¹Å§·Ø¹μÒÁÇÕ¸ÕÊ‹Ç¹

ä Œ́àÊÕÂ¢Í§ºÃÔÉÑ··Õè¶Ù¡Å§·Ø¹) â´ÂÃÑºÃÙŒÃÒÂ¡ÒÃ

àÃÔèÁáÃ¡´ŒÇÂÃÒ¤Ò·Ø¹ ÃÇÁ¶Ö§μŒ¹·Ø¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¡Ñº¡ÒÃ«×éÍ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁä´ŒÃÇÁÊ‹Ç¹áº‹§¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ áÅÐ¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºḉ àÊÃç̈

Í×è¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ··Õè¶Ù¡Å§·Ø¹ ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕãËŒà»š¹¹âÂºÒÂ

à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·ÕèÁÕ

ÍÔ·¸Ô¾ÅÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ ¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè¡ÒÃÁÕ

ÍÔ· Ô̧¾ÅÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ¹Ñé¹ÊÔé¹ÊØ´Å§ àÁ×èÍ

Ê‹Ç¹áº‹§¼Å¢Ò´·Ø¹·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑºÁṎ íÒ¹Ç¹

à¡Ô¹¡Ç‹ÒÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹ºÃÔÉÑ··Õèä»Å§·Ø¹¹Ñé¹ 

ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 

¨Ð¶Ù¡·Í¹Å§¨¹à»š¹ÈÙ¹Â �áÅÐ¨ÐäÁ‹ÃÑºÃÙŒÊ‹Ç¹

áº‹§¼Å¢Ò´·Ø¹ÍÕ¡μ‹Íä» àÇŒ¹áμ‹¡Ã³Õ·Õè¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·ÁÕÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹μÒÁ¡®ËÁÒÂËÃ×ÍμŒÍ§

¨‹ÒÂà§Ô¹à¾×èÍªíÒÃÐÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹á·¹ã¹¹ÒÁ

¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡Å§·Ø¹

¡ÒÃμÑ´ÃÒÂ¡ÒÃã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ÂÍ´¤§àËÅ×ÍáÅÐÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕÃÐËÇ‹Ò§¡Ô̈ ¡ÒÃ

ã¹¡ÅØ‹Á ÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂä Œ́ËÃ×Í¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÂÑ§äÁ‹

à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§«Öè§à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§

¡Ô¨¡ÒÃã¹¡ÅØ‹Á ¶Ù¡μÑ´ÃÒÂ¡ÒÃã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ ¡íÒäÃ·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§«Öè§à»š¹

¼ÅÁÒ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ¡ÑººÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ¶Ù¡μÑ́ ÃÒÂ¡ÒÃ

¡Ñºà§Ô¹Å§·Ø¹à·‹Ò·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ

ã¹¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õè¶Ù¡Å§·Ø¹¹Ñé¹ ¢Ò´·Ø¹·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ố ¢Öé¹

¨ÃÔ§¶Ù¡μÑ́ ÃÒÂ¡ÒÃã¹ÅÑ¡É³Ðà ṌÂÇ¡Ñº¡íÒäÃ·ÕèÂÑ§

äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ áμ‹à·‹Ò·ÕèàÁ×èÍäÁ‹ÁÕËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ

´ŒÍÂ¤‹Òà¡Ô´¢Öé¹

(ข) เงินตราต�างประเทศ

ÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õèà»š¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè à»š¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

á»Å§¤‹Òà»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 

³ ÇÑ¹·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ



ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·Õèà»š¹μÑÇà§Ô¹áÅÐà»š¹à§Ô¹

μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹á»Å§¤‹Ò

à»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ³ ÇÑ¹¹Ñé¹ 

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹ÒºÑ¹·Ö¡ã¹

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·ÕèäÁ‹à»š¹μÑÇà§Ô¹«Öè§à¡Ô´

¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õèà»š¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

«Öè§ºÑ¹·Ö¡μÒÁà¡³±�ÃÒ¤Ò·Ø¹à´ÔÁ á»Å§¤‹Ò

à»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ³ ÇÑ¹·Õè

à¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ

¡Ô¨¡ÒÃã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áÅÐË¹ÕéÊÔ¹¢Í§¡Ô̈ ¡ÒÃã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

á»Å§¤‹Òà»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 

³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁáÅÐÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÁÙÅ¤‹Ò

ÂØμÔ̧ ÃÃÁ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃ«×éÍ¡Ô̈ ¡ÒÃã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 

á»Å§¤‹Òà»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 

³ ÇÑ¹·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ

ÃÒÂä´ŒáÅÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ¢Í§¡Ô̈ ¡ÒÃã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

á»Å§¤‹Òà»š¹à§Ô¹ºÒ·â´ÂãªŒÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·Õè

ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºÍÑμÃÒ ³ ÇÑ¹·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ

á»Å§¤‹ÒºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºḉ àÊÃç̈ Í×è¹áÅÐ

áÊ´§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ¼Åμ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹

ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ̈ ¹¡Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂà§Ô¹

Å§·Ø¹¹Ñé¹ÍÍ¡ä»

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà»š¹μÑÇà§Ô¹·Õèà»š¹

ÅÙ¡Ë¹ÕéËÃ×Íà Œ̈ÒË¹Õé¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 

«Öè§ÃÒÂ¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÔä Œ́¤Ò´ËÁÒÂÇ‹Ò¨ÐÁÕ

á¼¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒÇ‹Ò

¨ÐªíÒÃÐà§Ô¹ã¹Í¹Ò¤μÍÑ¹ã¡ÅŒ ¡íÒäÃáÅÐ¢Ò´·Ø¹

¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ð¶Ù¡¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§

à§Ô¹Å§·Ø¹ÊØ·¸Ôã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ

ÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºḉ àÊÃç̈ Í×è¹ áÅÐáÊ´§à»š¹

ÃÒÂ¡ÒÃ¼Åμ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ã¹Ê‹Ç¹

¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¨¹¡Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹

¹Ñé¹ÍÍ¡ä»

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป�นตราสารอนุพันธ�

à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹μÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ �̧

ä´Œ¶Ù¡¹íÒÁÒãªŒà¾×èÍ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡Ô´

¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹

à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡

¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹ áÅÐ

¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹ à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹

μÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ �̧äÁ‹ä Œ́ÁÕäÇŒà¾×èÍ¤ŒÒ ÍÂ‹Ò§äÃ

¡çμÒÁ μÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹¸�·ÕèäÁ‹à¢ŒÒà§×èÍ¹ä¢ ¡ÒÃ

¡íÒË¹´ãËŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

¶×Íà»š¹ÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍ¤ŒÒ

à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹μÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹¸ �̈ Ð

¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕàÁ×èÍàÃÔèÁáÃ¡ Œ́ÇÂÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ

ºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹àÁ×èÍà¡Ô´¢Öé¹ ¡ÒÃÇÑ´

ÁÙÅ¤‹ÒãËÁ‹ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¤ÃÑé§áÃ¡ãªŒÁÙÅ¤‹Ò

ÂØμÔ¸ÃÃÁ  ¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò

ãËÁ‹ãËŒà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í

¢Ò´·Ø¹·Ñ¹·Õ

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑÞÞÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÑμÃÒ

´Í¡àºÕéÂ¶×ÍμÒÁÃÒ¤ÒÍŒÒ§ÍÔ§¢Í§¹ÒÂË¹ŒÒ 

³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹ ÃÒ¤ÒÍŒÒ§ÍÔ§àËÅ‹Ò¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶

·´ÊÍºËÒ¤ÇÒÁÊÁàËμØÊÁ¼Åä´Œ â´Â¡ÒÃ

¤Ô´Å´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ã¹Í¹Ò¤μ 

ÀÒÂãμŒ¢ŒÍ¡íÒË¹´μ‹Ò§æ áÅÐÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´¢Í§

áμ‹ÅÐÊÑÞÞÒ áÅÐâ´Â¡ÒÃãªŒÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ

ã¹·ŒÍ§μÅÒ´¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè

¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

ËÒ¡ÁÕÃÒ¤ÒμÅÒ´ ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ¢Í§ÊÑÞÞÒ«×éÍ

¢ÒÂà§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¶×ÍμÒÁÃÒ¤Ò

μÅÒ´¢Í§ÊÑÞÞÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹ 

ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁ‹ÁÕÃÒ¤ÒμÅÒ´ »ÃÐÁÒ³ÁÙÅ¤‹Ò

ÂØμÔ¸ÃÃÁâ´Â¡ÒÃ¤Ô´Å´¨Ò¡¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§

ÃÒ¤ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒμÒÁÊÑÞÞÒ ¡ÑºÃÒ¤ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

¢Í§ÊÑÞÞÒ»˜¨¨ØºÑ¹ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹·Õè¤Ãº

¡íÒË¹´ã¹ÇÑ¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ â´ÂãªŒÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ

»ÃÐàÀ··ÕèãªŒ¡Ñº Ø̧Ã¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹·Õè»ÅÍ´¤ÇÒÁ

àÊÕèÂ§ àª‹¹ ¾Ñ¹¸ºÑμÃÃÑ°ºÒÅ

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ã¹§º

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ÂÍ´à§Ô¹Ê´ 

ÂÍ´à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ»ÃÐàÀ·à¼×èÍàÃÕÂ¡ áÅÐ

à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹·ÕèÁÕÊÀÒ¾¤Å‹Í§ÊÙ§ à§Ô¹àºÔ¡

à¡Ô¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ«Öè§¨ÐμŒÍ§ªíÒÃÐ¤×¹àÁ×èÍ

·Ç§¶ÒÁ¶×Íà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒ

à§Ô¹ã¹§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

(จ) ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹ÃÇÁ¶Ö§ÂÍ´¤§àËÅ×Í

¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ áÊ´§ã¹

ÃÒ¤ÒμÒÁãºá¨Œ§Ë¹ÕéËÑ¡¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ

¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ»ÃÐàÁÔ¹â´Â¡ÒÃ

ÇÔà¤ÃÒÐË �»ÃÐÇÑμÔ¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé áÅÐ¡ÒÃ

¤Ò´¡ÒÃ³�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õéã¹Í¹Ò¤μ

¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ ÅÙ¡Ë¹Õé¨Ð¶Ù¡μÑ´¨íÒË¹‹ÒÂºÑÞªÕàÁ×èÍ

·ÃÒºÇ‹Òà»š¹Ë¹ÕéÊÙÞ
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(ฉ) เงินลงทุน 

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 
ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÑ¹·Ö¡
ºÑÞªÕâ´ÂãªŒÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò·Ø¹ Ê‹Ç¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ
à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
ãªŒÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐμÃÒÊÒÃ·Ø¹Í×è¹

μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐμÃÒÊÒÃ·Ø¹«Öè§à»š¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �
ã¹¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§μÅÒ´«Öè§¶×ÍäÇŒà¾×èÍ¤ŒÒ 
¨Ñ́ »ÃÐàÀ·à»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ËÁØ¹àÇÕÂ¹áÅÐáÊ´§
ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ ¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ
μÕÃÒ¤ÒËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �ä´ŒºÑ¹·Ö¡ã¹§º¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹

μÃÒÊÒÃË¹Õé«Öè§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μÑé§ã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶¶×Í
¨¹¤Ãº¡íÒË¹´ ̈ Ñ́ »ÃÐàÀ·à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè¶×Í
¨¹¤Ãº¡íÒË¹´ à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè¶×Í¨¹¤Ãº¡íÒË¹´
áÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹μÑ´¨íÒË¹‹ÒÂËÑ¡´ŒÇÂ¢Ò´·Ø¹
¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹ ¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§
ÃÒ¤Ò·Ø¹·Õè«×éÍÁÒ¡ÑºÁÙÅ¤‹Òä¶‹¶Í¹¢Í§μÃÒÊÒÃ
Ë¹Õé̈ Ð¶Ù¡μÑ́ ¨‹ÒÂâ´ÂÇÔ̧ ÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèá·Œ̈ ÃÔ§
μÅÍ´ÍÒÂØ¢Í§μÃÒÊÒÃË¹Õé·ÕèàËÅ×Í

μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐμÃÒÊÒÃ·Ø¹«Öè§à»š¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �
ã¹¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§μÅÒ´ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡
·Õè¶×ÍäÇŒà¾×èÍ¤ŒÒËÃ×ÍμÑé§ã¨¶×ÍäÇŒ¨¹¤Ãº¡íÒË¹´ 
¨Ñ´»ÃÐàÀ·à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹à¼×èÍ¢ÒÂ ÀÒÂËÅÑ§
¡ÒÃÃÑºÃÙŒÁÙÅ¤‹Òã¹¤ÃÑé§áÃ¡à§Ô¹Å§·Ø¹à¼×èÍ¢ÒÂ
áÊ´§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
·ÕèäÁ‹ãª‹¼Å¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹ÒáÅÐ¼Åμ‹Ò§
¨Ò¡Ê¡ØÅà§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
à»š¹μÑÇà§Ô¹ºÑ¹·Ö¡â´ÂμÃ§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 
Ê‹Ç¹¼Å¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹ÒáÅÐ¼Åμ‹Ò§¨Ò¡
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃÑºÃÙŒã¹

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂà§Ô¹

Å§·Ø¹ ̈ ÐÃÑºÃÙŒ¼Å¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁ·Õèà¤Â

ºÑ¹·Ö¡ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹â´ÂμÃ§à¢ŒÒ¡íÒäÃËÃ×Í

¢Ò´·Ø¹ ã¹¡Ã³Õ·Õèà»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹»ÃÐàÀ··ÕèÁÕ

´Í¡àºÕéÂ¨ÐºÑ¹·Ö¡´Í¡àºÕéÂã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

â´ÂÇÔ¸ÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèá·Œ¨ÃÔ§

à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹μÃÒÊÒÃ·Ø¹«Öè§äÁ‹ãª‹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ã¹

¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§μÅÒ´áÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹ËÑ¡

¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÊíÒËÃÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¤ŒÒáÅÐËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �à¼×èÍ

¢ÒÂ¨ÐãªŒÃÒ¤ÒàÊ¹Í«×éÍ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹ ¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÊØ· Ô̧·Õèä´ŒÃÑºáÅÐÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ

áÅÐÃÇÁ¶Ö§¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁ¨Ò¡¡ÒÃ

μÕÃÒ¤ÒËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Õèà¤ÂºÑ¹·Ö¡ã¹

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í

¢Ò´·Ø¹

ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§

à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè¶×ÍÍÂÙ‹ ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³μŒ¹·Ø¹ÊíÒËÃÑº

à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè¨íÒË¹‹ÒÂä»áÅÐà§Ô¹Å§·Ø¹·ÕèÂÑ§

¶×ÍÍÂÙ‹ãªŒÇÔ¸Õ¶ÑÇà©ÅÕèÂ¶‹Ç§¹éíÒË¹Ñ¡»ÃÑºãªŒ¡Ñº

ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙ‹

·Ñé§ËÁ´

(ช) อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

ÍÊÑ §ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� à¾×è Í¡ÒÃÅ§·Ø¹ä´Œ á¡‹

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �·Õè¶×Í¤ÃÍ§à¾×èÍËÒ»ÃÐâÂª¹�

¨Ò¡ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒËÃ×Í¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×Í

·Ñé§ÊÍ§ÍÂ‹Ò§ ·Ñé§¹ÕéäÁ‹ä´ŒÁÕäÇŒà¾×èÍ¢ÒÂμÒÁ»¡μÔ

¸ØÃ¡Ô¨ËÃ×ÍãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔμËÃ×Í¨Ñ´ËÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í

ãËŒºÃÔ¡ÒÃËÃ×ÍãªŒã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹áÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò

·Ø¹ËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡

¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò 

μŒ¹·Ø¹ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§μÃ§à¾×èÍãËŒä´ŒÁÒ«Öè§

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ

¡‹ÍÊÃŒÒ§·Õè¡Ô¨¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§àÍ§ÃÇÁ¶Ö§μŒ¹·Ø¹

ÇÑμ¶Ǿ Ôº ¤‹ÒáÃ§·Ò§μÃ§áÅÐμŒ¹·Ø¹·Ò§μÃ§Í×è¹

à¾×èÍãËŒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÂÙ‹ã¹

ÊÀÒ¾¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹áÅÐÃÇÁ¶Ö§μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò¨ÐºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ 

«Öè§¤íÒ¹Ç³â´ÂÇÔ¸ÕàÊŒ¹μÃ§μÒÁÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹

â´Â»ÃÐÁÒ³¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áμ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃ 

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �

áÊ´§ä´Œ´Ñ§¹Õé

ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ 20-30 »‚  

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹ 25-40 »‚ 

  (μÒÁÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò)

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

¡ÒÃÃÑºÃÙŒáÅÐ¡ÒÃÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õèà»š¹¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³�áÊ´§´ŒÇÂÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ

´ŒÍÂ¤‹Ò

ÃÒ¤Ò·Ø¹ÃÇÁ¶Ö§μŒ¹·Ø¹·Ò§μÃ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº

¡ÒÃä Œ́ÁÒ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â � μŒ¹·Ø¹¢Í§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õè¡Ô¨¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§àÍ§ ÃÇÁ¶Ö§μŒ¹·Ø¹

¢Í§ÇÑÊ´Ø áÃ§§Ò¹·Ò§μÃ§ áÅÐμŒ¹·Ø¹·Ò§μÃ§

Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´ËÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ



ãËŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¹Ñé¹ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·Õè¾ÃŒÍÁ¨ÐãªŒ§Ò¹
ä´ŒμÒÁ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ � μŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃÃ×éÍ¶Í¹ 
¡ÒÃ¢¹ÂŒÒÂ ¡ÒÃºÙÃ³ÐÊ¶Ò¹·ÕèμÑé§¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
áÅÐμŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á ÊíÒËÃÑºà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè¤Çº¤ØÁ
â´ÂÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ì«Í¿áÇÃ�«Öè§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒ§Ò¹ä´Œ
â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì«Í¿áÇÃ�¹Ñé¹¶×ÍÇ‹ÒÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì
«Í¿áÇÃ�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÍØ»¡Ã³�

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐ
ÍØ»¡Ã³�áμ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãËŒ»ÃÐâÂª¹�
äÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹¨ÐºÑ¹·Ö¡áμ‹ÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·ÕèÁÕ¹ÑÂ
ÊíÒ¤ÑÞáÂ¡μ‹Ò§ËÒ¡¨Ò¡¡Ñ¹ 

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ·Õè́ Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ 
áÅÐÍØ»¡Ã³� ¤×Í¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÊÔè§μÍºá·¹
ÊØ·¸Ô·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ í̈ÒË¹‹ÒÂ¡ÑºÁÙÅ¤‹ÒμÒÁ
ºÑÞªÕ¢Í§·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³� â´ÂÃÑºÃÙŒ
ÊØ·¸Ôà»š¹ÃÒÂä´ŒÍ×è¹ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ 

¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐàÀ·ä»ÂÑ§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ
¡ÒÃÅ§·Ø¹

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃãªŒ§Ò¹¨Ò¡
ÍÊÑ § Ë Ò ÃÔ Á · ÃÑ ¾ Â�·Õè ÁÕ ä ÇŒ ã ªŒ § Ò ¹ ä »ÂÑ §
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¨ÐÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �¹Ñé¹ãËÁ‹´ŒÇÂÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ
áÅÐ¨Ñ´»ÃÐàÀ·à»š¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃ
Å§·Ø¹  

μŒ¹·Ø¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÀÒÂËÅÑ§

μŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á·¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¨ÐÃÑºÃÙŒ
à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ
·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� ¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»
ä Œ́¤‹Í¹¢ŒÒ§á¹‹·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·/ºÃÔÉÑ·¨Ðä´ŒÃÑº
»ÃÐâÂª¹�àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô̈ ã¹Í¹Ò¤μ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ
¹Ñé¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´ÁÙÅ¤‹ÒμŒ¹·Ø¹¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ
¹Ñé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§¹‹Òàª×èÍ¶×Í ªÔé¹Ê‹Ç¹·Õè¶Ù¡à»ÅÕèÂ¹
á·¹¨Ð¶Ù¡μÑ´ í̈ÒË¹‹ÒÂμÒÁÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ 

μŒ¹·Ø¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¡ÒÃ«‹ÍÁºíÒÃØ§·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ
áÅÐÍØ»¡Ã³�·Õèà¡Ố ¢Öé¹à»š¹»ÃÐ¨íÒ¨ÐÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃ
ËÃ×Í¢Ò´·Ø¹àÁ×èÍà¡Ô´¢Öé¹

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò¤íÒ¹Ç³¨Ò¡ÁÙÅ¤‹ÒàÊ×èÍÁÊÀÒ¾
¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³� «Öè§»ÃÐ¡Íº
´ŒÇÂÃÒ¤Ò·Ø¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ËÃ×ÍμŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á·¹Í×è¹ ËÑ¡ Œ́ÇÂÁÙÅ¤‹Ò¤§àËÅ×Í¢Í§
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒºÑ¹·Ö¡à»š¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹ ¤íÒ¹Ç³â´ÂÇÔ̧ ÕàÊŒ¹μÃ§μÒÁà¡³± �ÍÒÂØ
¡ÒÃãªŒ§Ò¹â´Â»ÃÐÁÒ³¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áμ‹ÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃ »ÃÐÁÒ³¡ÒÃÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÊ´§ä´Œ´Ñ§¹Õé

à¤Ã×èÍ§μ¡áμ‹§ μÔ´μÑé§
 áÅÐà¤Ã×èÍ§ãªŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 5-15 »‚
ÂÒ¹¾ÒË¹Ð 5 »‚

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·äÁ‹¤Ố ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº·Õè́ Ô¹áÅÐ
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¤Ố ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ÍÒÂØ¡ÒÃãËŒ»ÃÐâÂª¹ �
¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� áÅÐÁÙÅ¤‹Ò¤§àËÅ×Í ¶Ù¡·º·Ç¹
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ ·Ø¡ÊÔé¹ÃÍº»‚ºÑÞªÕ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§
μÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

(ฌ) สิทธิการเช�า

ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒáÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹ËÑ¡¤‹ÒμÑ́ í̈ÒË¹‹ÒÂ
ÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒμÑ́ ºÑÞªÕà»š¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹ ¤íÒ¹Ç³â´ÂÇÔ̧ ÕàÊŒ¹μÃ§μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò´Ñ§¹Õé

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ 30 »‚

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹ 25-30 »‚

(ญ) สัญญาเช�าระยะยาว

¡Ã³Õ·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·à»š¹¼ÙŒàª‹Ò

ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³ �·Õè¤ÇÒÁ

àÊÕèÂ§áÅÐ¼ÅμÍºá·¹¢Í§¤ÇÒÁà»š¹à Œ̈Ò¢Í§

Ê‹Ç¹ãËÞ‹ä´ŒâÍ¹ä»ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàª‹Ò¶×Íà»š¹ÊÑÞÞÒ

àª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ ÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹¨ÐºÑ¹·Ö¡à»š¹

ÃÒÂ¨‹ÒÂ½†ÒÂ·Ø¹μÒÁÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹ÊØ·¸Ô¢Í§

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂμÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò â´Â

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂ¨Ð»¹̃Ê‹Ç¹ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹ÕéÊÔ¹

áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍãËŒä Œ́ÍÑμÃÒ

´Í¡àºÕéÂ¤§·Õèμ‹ÍË¹ÕéÊÔ¹¤§¤ŒÒ§ÍÂÙ‹ ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹

μÒÁÊÑÞÞÒàª‹ÒËÑ¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Ð

ºÑ¹·Ö¡à»š¹Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÂÒÇ Ê‹Ç¹´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ

¨ÐºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹μÅÍ´ÍÒÂØ¢Í§

ÊÑÞÞÒàª‹Ò ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÊÑÞÞÒàª‹Ò

¡ÒÃà§Ô¹¨Ð¤Ô´¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒμÅÍ´ÍÒÂØ¡ÒÃ

ãªŒ§Ò¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¹Ñé¹

ÊÑÞÞÒàª‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �â´Â·Õè¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ

¼ÅμÍºá·¹¢Í§¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§Ê‹Ç¹ãËÞ‹μ¡

ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÙŒãËŒàª‹Ò¨Ð¨Ñ́ à»š¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 

à§Ô¹·Ñé§ËÁ´·ÕèμŒÍ§ ‹̈ÒÂÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò

´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨ÐºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

â´ÂãªŒÇÔ̧ ÕàÊŒ¹μÃ§μÅÍ´ÍÒÂØ¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹Ñé¹ 

ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

äÁ‹ä´Œà¢ŒÒ¤ÃÍº¤ÃÍ§¾×é¹·Õè¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¹Ñé¹

·Ñé§ËÁ´μÑé§áμ‹ÇÑ¹áÃ¡·Õè·íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò à§Ô¹·Ñé§ËÁ´

·ÕèμŒÍ§ ‹̈ÒÂÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò í́Òà¹Ô¹§Ò¹¨Ð

ºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹â´ÂãªŒÇÔ¸ÕμÑ´¨‹ÒÂ

·Õèà»š¹ÃÐºº«Öè§ÍŒÒ§ÍÔ§¨Ò¡¨íÒ¹Ç¹¾×é¹·Õè·Õèä´Œ

¤ÃÍº¤ÃÍ§ã¹áμ‹ÅÐ»‚
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¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Ò
´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡‹Í¹ËÁ´ÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Ò àª‹¹ àºÕéÂ»ÃÑº
·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂãËŒá¡‹¼ÙŒãËŒàª‹Ò ̈ ÐºÑ¹·Ö¡à»š¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ
ã¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ·Õè¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¹Ñé¹
à¡Ô´¢Öé¹ 

¡Ã³Õ·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·à»š¹¼ÙŒãËŒàª‹Ò

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÊ´§ÃÇÁÍÂÙ‹ã¹·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³�
ã¹§ºáÊ´§°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐμÑ́ ¤‹ÒàÊ×èÍÁ
ÃÒ¤ÒμÅÍ´ÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
àª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¶ÒÇÃ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð
àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒÃÑºÃÙŒâ´ÂÇÔ¸ÕàÊŒ¹μÃ§
μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãËŒàª‹Ò

ÊÑÞÞÒàª‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�â´Â·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ
¡ÒÃâÍ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§
¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§Ê‹Ç¹ãËÞ‹ä»ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàª‹Ò¨Ð
¨Ñ´à»š¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Õè
¶×ÍäÇŒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹¨ÐºÑ¹·Ö¡ã¹
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹à»š¹ÅÙ¡Ë¹ÕéÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒ
àª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 

ÃÒÂä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ·ÕèºÑ¹·Ö¡ ³ ÇÑ¹àÃÔèÁμŒ¹¢Í§
ÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¼ÙŒãËŒàª‹ÒãªŒÃÒ¤ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ
¢Í§·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ËÃ×ÍÃÒ¤Ò·ÕèμèíÒ¡Ç‹Ò¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò
»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§¼ÅÃÇÁ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹¢Ñé¹μèíÒ·ÕèμŒÍ§
¨‹ÒÂμÒÁÊÑÞÞÒàª‹Òá¡‹¼ÙŒãËŒàª‹Ò«Öè§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
ÁÙÅ¤‹Ò»̃¨ Ø̈ºÑ¹¹ÕéãªŒÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
·ÕèàËÁÒÐÊÁ μŒ¹·Ø¹¢ÒÂ¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 
ºÑ¹·Ö¡à»š¹μŒ¹·Ø¹ ³ ÇÑ¹·ÕèàÃÔèÁÊÑÞÞÒàª‹Ò â´ÂãªŒ
ÃÒ¤Ò·Ø¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèãËŒàª‹ÒËÃ×ÍãªŒÃÒ¤Ò
μÒÁºÑÞªÕ ¶ŒÒÃÒ¤ÒμÒÁºÑÞªÕμ‹Ò§¨Ò¡ÃÒ¤Ò·Ø¹
¼Åμ‹ Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ
μŒ¹·Ø¹¢ÒÂ ºÑ¹·Ö¡à»š¹¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ«Öè§¨Ð
ÃÑºÃÙŒμÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ãªŒÃÑºÃÙŒ
¡ÒÃ¢ÒÂμÒÁ»¡μÔ

(ฎ) สิทธิการใช�สินทรัพย�

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹ ËÑ¡¤‹Ò
μÑ́ ¨íÒË¹‹ÒÂÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ

¤‹ÒμÑ´ í̈ÒË¹‹ÒÂ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡ÃÒ¤Ò·Ø¹¢Í§
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÃ×Í¨íÒ¹Ç¹Í×è¹·ÕèãªŒá·¹ÃÒ¤Ò·Ø¹
ËÑ¡´ŒÇÂÁÙÅ¤‹Ò¤§àËÅ×Í

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹â´Â
ÇÔ¸ÕàÊŒ¹μÃ§«Öè§â´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÊÐ·ŒÍ¹ÃÙ»áºº
·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº»ÃÐâÂª¹�ã¹Í¹Ò¤μ¨Ò¡
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¹Ñé¹μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
»ÃÐâÂª¹�̈ Ò¡ÊÔ· Ô̧¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â � â´ÂàÃÔèÁμÑ́
¨íÒË¹‹ÒÂÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �àÁ×èÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¹Ñé¹
¾ÃŒÍÁ·Õè¨ÐãËŒ»ÃÐâÂª¹�   

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑº»‚
»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐ»‚à»ÃÕÂºà·ÕÂºáÊ´§ä´Œ´Ñ§¹Õé

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â� 10 áÅÐ 28 »‚

ÇÔ¸Õ¡ÒÃμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´Œ
ÃÑº»ÃÐâÂª¹� áÅÐÁÙÅ¤‹Ò¤§àËÅ×Í ̈ Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ
·º·Ç¹·Ø¡ÊÔé¹ÃÍº»‚ºÑÞªÕáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§μÒÁ
¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

(ฏ) การด�อยค�า

ÂÍ´ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �μÒÁºÑÞªÕ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº
¡ÒÃ·º·Ç¹ ³ ·Ø¡ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹Ç‹ÒÁÕ¢ŒÍº‹§ªÕé
àÃ×èÍ§¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹ÒËÃ×ÍäÁ‹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢ŒÍº‹§ªÕé
¨Ð·íÒ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³ÁÙÅ¤‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õè¤Ò´Ç‹Ò
¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹ 

¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹ÒÃÑºÃÙŒàÁ×èÍÁÙÅ¤‹ÒμÒÁ
ºÑÞªÕ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� ËÃ×ÍÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§

Ë¹‹ÇÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ố à§Ô¹Ê´ÊÙ§¡Ç‹ÒÁÙÅ¤‹Ò
·Õè̈ Ðä´ŒÃÑº¤×¹ ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹ÒºÑ¹·Ö¡ã¹
¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ´Å§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¼×èÍ¢ÒÂ «Öè§ä´ŒºÑ¹·Ö¡ã¹Ê‹Ç¹¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁªÑ́ à¨¹Ç‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �́ Ñ§¡Å‹ÒÇ
ÁÕ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò ÂÍ´¢Ò´·Ø¹«Öè§à¤ÂºÑ¹·Ö¡ã¹Ê‹Ç¹
¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹
â´ÂäÁ‹μŒÍ§»ÃÑº¡ÑºÂÍ´ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÂÍ´¢Ò´·Ø¹·ÕèºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹à»š¹¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÃÒ¤Ò·Ø¹·Õè«×éÍ¡Ñº
ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ ¸ÃÃÁã¹»̃¨¨ØºÑ¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â � 
ËÑ¡¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¹Ñé¹æ «Öè§à¤ÂÃÑºÃÙŒáÅŒÇã¹¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹

¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹

ÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹¢Í§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �·Õè
¶×ÍäÇŒ¨¹¡Ç‹Ò¨Ð¤Ãº¡íÒË¹´ ¤íÒ¹Ç³â´Â¡ÒÃ
ËÒÁÙÅ¤‹Ò»̃¨ Ø̈ºÑ¹¢Í§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡ÃÐáÊ
à§Ô¹Ê´·Õè¨Ðä´ŒÃÑºã¹Í¹Ò¤μ ¤Ô´Å´ Œ́ÇÂÍÑμÃÒ
´Í¡àºÕéÂ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ 

ÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº¤×¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÊíÒËÃÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �à¼×èÍ¢ÒÂ ¤íÒ¹Ç³
â´ÂÍŒÒ§ÍÔ§¶Ö§ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ

ÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Õè
äÁ‹ãª‹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ËÁÒÂ¶Ö§ÁÙÅ¤‹Ò¨Ò¡
¡ÒÃãªŒ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÃ×ÍÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÑ¡μŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¢ÒÂáÅŒÇáμ‹ÁÙÅ¤‹Ò
ã´¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÙÅ¤‹Ò¨Ò¡¡ÒÃãªŒ
¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â � »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´·Õè
¨Ðä´ŒÃÑºã¹Í¹Ò¤μ¨Ð¤Ố Å´à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò»˜̈ ¨ØºÑ¹
â´ÂãªŒÍÑμÃÒ¤Ô´Å´¡‹Í¹¤íÒ¹Ö§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œà¾×èÍ
ãËŒÊÐ·ŒÍ¹ÁÙÅ¤‹Ò·ÕèÍÒ¨»ÃÐàÁÔ¹ä´Œã¹μÅÒ´
»˜¨¨ØºÑ¹ «Öè§á»Ãä»μÒÁàÇÅÒáÅÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§



·ÕèÁÕμ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�  ÊíÒËÃÑºÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÕèäÁ‹¡‹ÍãËŒ
à¡Ố ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑºâ´ÂÍÔÊÃÐ¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�Í×è¹
¨Ð¾Ô̈ ÒÃ³ÒÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹ÃÇÁ¡Ñº
Ë¹‹ÇÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´à§Ô¹Ê´·ÕèÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
¹Ñé¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§´ŒÇÂ

¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò 

¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹¨Ð¶Ù¡¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃàÁ×èÍÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò
¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹ÀÒÂËÅÑ§ áÅÐ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹
¹Ñé¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �â´ÂμÃ§¡Ñº¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ
´ŒÍÂ¤‹Ò·Õèà¤ÂÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ÊíÒËÃÑº
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèºÑ¹·Ö¡â´ÂÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò
·Ø¹μÑ´¨íÒË¹‹ÒÂáÅÐμÃÒÊÒÃË¹Õé·Õè¨Ñ´»ÃÐàÀ·
à»š¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �à¼×èÍ¢ÒÂ ¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¨Ð
¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ Ê‹Ç¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹μÃÒÊÒÃ·Ø¹·Õè¨Ñ´»ÃÐàÀ·
à»š¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �à¼×èÍ¢ÒÂ ¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¨Ð¶Ù¡
ÃÑºÃÙŒâ´ÂμÃ§ã¹¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨Í×è¹

¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèäÁ‹ãª‹
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹æ ·Õèà¤ÂÃÑºÃÙŒã¹§Ç´
¡‹Í¹¨Ð¶Ù¡»ÃÐàÁÔ¹ ³ ·Ø¡ÇÑ¹·Õè·ÕèÍÍ¡ÃÒÂ§Ò¹
Ç‹ÒÁÕ¢ŒÍº‹§ªÕéàÃ×èÍ§¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹ÒËÃ×ÍäÁ‹ ¢Ò´·Ø¹
¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò¨Ð¶Ù¡¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
ÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¤×¹ ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ
´ŒÍÂ¤‹Ò¨Ð¶Ù¡¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃà¾ÕÂ§à·‹Ò·ÕèÁÙÅ¤‹ÒμÒÁ
ºÑÞªÕ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �äÁ‹à¡Ô¹¡Ç‹ÒÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ
ÀÒÂËÅÑ§ËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒËÃ×Í¤‹ÒμÑ́ í̈ÒË¹‹ÒÂ 
àÊÁ×Í¹Ë¹Öè§äÁ‹à¤ÂÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ
´ŒÍÂ¤‹ÒÁÒ¡‹Í¹

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

Ë¹ÕéÊÔ¹»ÃÐàÀ·ÁÕ´Í¡àºÕéÂºÑ¹·Ö¡àÃÔèÁáÃ¡ã¹
ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ

(ฑ) เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

à Œ̈ÒË¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹áÊ´§ã¹ÃÒ¤Ò·Ø¹

(ฒ) ผลประโยชน�ของพนักงาน

â¤Ã§¡ÒÃÊÁ·ºà§Ô¹

â¤Ã§¡ÒÃÊÁ·ºà§Ô¹à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�

¾¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹ «Öè§¡Ô¨¡ÒÃ ‹̈ÒÂ

ÊÁ·ºà»š¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õèá¹‹¹Í¹ä»ÍÕ¡¡Ô¨¡ÒÃ

Ë¹Öè§áÂ¡μ‹Ò§ËÒ¡ (¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾) 

áÅÐ¨ÐäÁ‹ÁÕÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹μÒÁ¡®ËÁÒÂËÃ×Í

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹â´ÂÍ¹ØÁÒ¹·Õè¨ÐμŒÍ§¨‹ÒÂÊÁ·º

à¾ÔèÁàμÔÁ ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹¡ÒÃÊÁ·ºà¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ

ÊÁ·ºà§Ô¹¨Ð¶Ù¡ÃÑºÃÙŒà»š¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹

¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ã¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¾¹Ñ¡§Ò¹

ä´Œ·íÒ§Ò¹ãËŒ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ 

â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õè¡íÒË¹´äÇŒ

â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õè¡íÒË¹´äÇŒà»š¹â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å»ÃÐâÂª¹�ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡

â¤Ã§¡ÒÃÊÁ·ºà§Ô¹ ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õè¡íÒË¹´äÇŒ

¶Ù¡¤íÒ¹Ç³áÂ¡μ‹Ò§ËÒ¡à»š¹ÃÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ò¡

¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹Í¹Ò¤μ·Õèà¡Ố ¨Ò¡

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹áÅÐã¹§Ç´

¡‹Í¹æ ¼Å»ÃÐâÂª¹�´Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ́ÁÕ¡ÒÃ¤Ô´Å´

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´à¾×èÍãËŒà»š¹ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹ ·Ñé§¹Õé

ä´ŒÊØ·¸Ô¨Ò¡μŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃã¹Í´Õμ·ÕèÂÑ§äÁ‹ÃÑºÃÙŒ

áÅÐÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�â¤Ã§¡ÒÃ 

ÍÑμÃÒ¤Ô´Å´à»š¹ÍÑμÃÒ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡

¾Ñ¹¸ºÑμÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà¤Ã ỐμÃÐ´Ñº 

AA «Öè§ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¤Ãº¡íÒË¹´ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñº

ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐ

ÁÕÊ¡ØÅà§Ô¹à ṌÂÇ¡ÑºÊ¡ØÅà§Ô¹¢Í§¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õè

¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¨‹ÒÂ

¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¹Ñé¹¨Ñ´·íÒâ´Â¹Ñ¡¤³ÔμÈÒÊμÃ�

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒμà»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡»‚ 

â´ÂÇÔ¸Õ¤Ô´Å´áμ‹ÅÐË¹‹ÇÂ·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ 

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¼Å¢Í§¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§

¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¡ÒÃÃÑºÃÙŒà»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �

¨íÒ¡Ñ´à¾ÕÂ§ÂÍ´ÃÇÁ¢Í§μŒ¹·Ø¹ã¹Í´Õμ·ÕèÂÑ§

äÁ‹ÃÑºÃÙŒáÅÐÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§»ÃÐâÂª¹�àªÔ§

àÈÃÉ°¡Ô̈ ·ÕèÁÕã¹ÃÙ»¢Í§¡ÒÃä´ŒÃÑº¤×¹ã¹Í¹Ò¤μ

¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃËÃ×Í¡ÒÃËÑ¡¡ÒÃÊÁ·ºà¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ

ã¹Í¹Ò¤μ ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§

»ÃÐâÂª¹�àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô̈  ÁÕ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁ

μŒÍ§¡ÒÃà§Ô¹·Ø¹¢Ñé¹μèíÒÊíÒËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§æ 

¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¼Å»ÃÐâÂª¹�àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨ÁÕ

ãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¶ŒÒ¶Ù¡ÃÑºÃÙŒÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ

¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×Í ¡ÒÃ¨‹ÒÂªíÒÃÐ¢Í§Ë¹ÕéÊÔ¹

¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å»ÃÐâÂª¹� ÊÑ́ Ê‹Ç¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§¼Å»ÃÐâÂª¹�

·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºμŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃã¹Í Ṍμ¢Í§

¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹â´ÂÇÔ¸Õ

àÊŒ¹μÃ§μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ¶ÑÇà©ÅÕèÂ¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè

¼Å»ÃÐâÂª¹�¹Ñé¹à»š¹ÊÔ· Ô̧¢Ò´ ¼Å»ÃÐâÂª¹�

·Õèà»š¹ÊÔ· Ô̧¢Ò´¨ÐÃÑºÃÙŒà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡íÒäÃ

ËÃ×Í¢Ò´·Ø¹·Ñ¹·Õ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÃÑºÃÙŒ¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³

¡ÒÃμÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

·Ñé§ËÁ´·Õè à¡Ô´¢Öé¹ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

àºç´àÊÃç¨Í×è¹ áÅÐÃÑºÃÙŒ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ 

¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÊÑé¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÊÑé¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

ÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Òâ´ÂÁÔä Œ́¤Ố Å´¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´áÅÐÃÑºÃÙŒ

à»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàÁ×èÍ¾¹Ñ¡§Ò¹·íÒ§Ò¹ãËŒ
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Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÑºÃÙŒ´ŒÇÂÁÙÅ¤‹Ò·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¨‹ÒÂªíÒÃÐ
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ ‹̈ÒÂâº¹ÑÊà»š¹à§Ô¹Ê´ÃÐÂÐÊÑé¹ËÃ×Í
¡ÒÃ»¹̃Ê‹Ç¹¡íÒäÃ ËÒ¡¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹
μÒÁ¡®ËÁÒÂËÃ×ÍÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹â´ÂÍ¹ØÁÒ¹·Õè̈ Ð
μŒÍ§ ‹̈ÒÂÍÑ¹à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¾¹Ñ¡§Ò¹ä Œ́
·íÒ§Ò¹ãËŒã¹Í ṌμáÅÐÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¹ÕéÊÒÁÒÃ¶
»ÃÐÁÒ³ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØÊÁ¼Å 

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃË¹ÕéÊÔ¹¨ÐÃÑºÃÙŒ¡çμ‹ÍàÁ×èÍ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·
ÁÕÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹μÒÁ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡Ố ¢Öé¹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹
ËÃ×Í·Õè¡‹ÍμÑÇ¢Öé¹ÍÑ¹à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�
ã¹Í Ṍμ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¤‹Í¹¢ŒÒ§á¹‹¹Í¹
Ç‹Ò»ÃÐâÂª¹�àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¨ÐμŒÍ§¶Ù¡ ‹̈ÒÂä»à¾×èÍ
ªíÒÃÐÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹ Ñ́§¡Å‹ÒÇ »ÃÐÁÒ³¡ÒÃË¹ÕéÊÔ¹
¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡¡ÒÃ¤Ố Å´¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´·Õè̈ Ð¨‹ÒÂ
ã¹Í¹Ò¤μâ´ÂãªŒÍÑμÃÒ¤Ô´Å´ã¹μÅÒ´»˜¨¨ØºÑ¹
¡‹Í¹¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ à¾×èÍãËŒÊÐ·ŒÍ¹ í̈Ò¹Ç¹
·ÕèÍÒ¨»ÃÐàÁÔ¹ä´Œã¹μÅÒ´»˜¨¨ØºÑ¹«Öè§á»Ãä»
μÒÁàÇÅÒáÅÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÁÕμ‹ ÍË¹ÕéÊÔ¹ 
»ÃÐÁÒ³¡ÒÃË¹ÕéÊÔ¹Ê‹Ç¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à¹×èÍ§¨Ò¡
àÇÅÒ·Õè¼‹Ò¹ä»ÃÑºÃÙŒà»š¹μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

(ด) รายได�

ÃÒÂä´Œ·ÕèÃÑºÃÙŒäÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁáÅÐáÊ´§
ÊØ·¸Ô¨Ò¡Ê‹Ç¹Å´¡ÒÃ¤ŒÒ áÅÐÊ‹Ç¹Å´¾ÔàÈÉ

¡ÒÃãËŒàª‹ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹Ò¨Ò¡ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃ
Å§·Ø¹ÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹â´ÂÇÔ¸ÕàÊŒ¹μÃ§
μÅÍ´ÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò áÅÐÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒ
ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÃÙŒàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒáÅŒÇ 
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàÃÔèÁáÃ¡·Õèà¡Ô´¢Öé¹à»š¹¡ÒÃà©¾ÒÐà¾×èÍ
ãËŒà¡Ố ÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÑºÃÙŒà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÃÒÂä´Œ

¤‹Òàª‹Ò·Ñé§ÊÔé¹μÒÁÊÑÞÞÒ ¤‹Òàª‹Ò·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
ÃÑºÃÙŒà»š¹ÃÒÂä Œ́ã¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ«Öè§
¤‹Òàª‹Ò¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹ ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
ÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÃÑºÃÙŒà»š¹ÃÒÂä Œ́μÒÁÇÔ̧ ÕàÊŒ¹μÃ§μÒÁ
ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò

¡ÒÃ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ ÃÑºÃÙŒ
à»š¹ÃÒÂä´ŒàÁ×èÍ¨íÒË¹‹ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
ãËŒÅÙ¡¤ŒÒáÅŒÇàÊÃç¨ 

¡ÒÃÅ§·Ø¹

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÃÒÂä Œ́
à§Ô¹»˜¹¼ÅáÅÐ´Í¡àºÕéÂ¨Ò¡à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
áÅÐà§Ô¹Å§·Ø¹

à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº

à§Ô¹»¹̃¼ÅÃÑººÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ã¹ÇÑ¹·Õè
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ· Ô̧ä Œ́ÃÑºà§Ô¹»̃¹¼Å «Öè§μÒÁ»¡μÔ
ã¹¡Ã³Õà§Ô¹»˜¹¼Å·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¨Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �
ã¹¡ÒÃ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§μÅÒ´ ̈ Ð¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡
ÇÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈÊÔ·¸Ô¡ÒÃÃÑº»˜¹¼Å

´Í¡àºÕéÂÃÑº

´Í¡àºÕéÂÃÑººÑ¹·Ö¡ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹μÒÁ
à¡³±�¤§¤ŒÒ§ 

(ต) ต�นทุนทางการเงิน

μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ
¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁáÅÐ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃË¹ÕéÊÔ¹Ê‹Ç¹·Õè
à¾ÔèÁ¢Öé¹à¹×èÍ§¨Ò¡àÇÅÒ·Õè¼‹Ò¹ä» áÅÐÊÔè§μÍºá·¹
·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¶×ÍäÇŒà¾×èÍ¢ÒÂ à§Ô¹»¹̃¼Å
¢Í§ËØŒ¹ºØÃÔÁÊÔ·¸Ô«Öè§¶Ù¡¨Ñ´»ÃÐàÀ·à»š¹Ë¹ÕéÊÔ¹ 
¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹ (¹Í¡àË¹×ÍÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ) áÅÐ¢Ò´·Ø¹
¨Ò¡à¤Ã×èÍ§Á×Í»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃ
ËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á·ÕèäÁ‹ä Œ́à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃä Œ́ÁÒ 
¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ËÃ×Í ¡ÒÃ¼ÅÔμÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õèà¢ŒÒà§×èÍ¹ä¢ 
ÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ â´ÂãªŒÇÔ̧ ÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
·Õèá·Œ¨ÃÔ§

(ถ) สัญญาเช�าดําเนินงาน

ÃÒÂ ‹̈ÒÂÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ºÑ¹·Ö¡
ã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹â´ÂÇÔ¸ÕàÊŒ¹μÃ§μÅÍ´ÍÒÂØ
ÊÑÞÞÒàª‹Ò »ÃÐâÂª¹�·Õèä´ŒÃÑºμÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò
¨ÐÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§
¤‹Òàª‹Ò·Ñé§ÊÔé¹μÒÁÊÑÞÞÒμÅÍ´ÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò

¤‹Òàª‹Ò·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹¹íÒÁÒÃÇÁ¤íÒ¹Ç³¨íÒ¹Ç¹
à§Ô¹¢Ñé¹μèíÒ·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂμÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤§àËÅ×Í
¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò àÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃ»ÃÑº
¤‹Òàª‹Ò

ÃÒÂ¨‹ÒÂÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§¡ÑººÃÔÉÑ· 
à«ç¹·ÃÑÅÍÔ¹àμÍÃ� ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  «Öè§à»š¹ÊÑÞÞÒ
àª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ÃÑºÃÙŒà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂâ´ÂÇÔ¸ÕμÑ´
¨‹ÒÂÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

(ท) ภาษีเงินได�

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÊíÒËÃÑº»‚»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ
¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐ
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í
¢Ò´·Ø¹àÇŒ¹áμ‹ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô̈  ËÃ×Í ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÃÑºÃÙŒ



â´ÂμÃ§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ËÃ×Í¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹
àºç´àÊÃç¨Í×è¹

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜̈ ¨ØºÑ¹ä´Œá¡‹ÀÒÉÕ·Õè¤Ò´Ç‹Ò
¨Ð¨‹ÒÂªíÒÃÐËÃ×Íä´ŒÃÑºªíÒÃÐ â´Â¤íÒ¹Ç³¨Ò¡
¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨íÒ»‚·ÕèμŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ â´Â
ãªŒÍÑμÃÒÀÒÉÕ·Õè»ÃÐ¡ÒÈãªŒ ³ ÇÑ¹·Õèã¹ÃÒÂ§Ò¹ 
μÅÍ´¨¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§·Ò§ÀÒÉÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÃÒÂ¡ÒÃã¹»‚¡‹Í¹æ

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕºÑ¹·Ö¡â´Â¤íÒ¹Ç³
¨Ò¡¼Åáμ¡μ‹Ò§ªÑèÇ¤ÃÒÇ·Õèà¡Ố ¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§ÁÙÅ¤‹Ò
μÒÁºÑÞªÕ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹áÅÐ í̈Ò¹Ç¹
·ÕèãªŒà¾×èÍ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂ·Ò§ÀÒÉÕ ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ¨ÐäÁ‹¶Ù¡ÃÑºÃÙŒàÁ×èÍà¡Ô´¨Ò¡¼Å
áμ¡μ‹Ò§ªÑèÇ¤ÃÒÇμ‹Íä»¹Õé ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
ã¹¤ÃÑé§áÃ¡ ¡ÒÃÃÑºÃÙŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ËÃ×ÍË¹ÕéÊÔ¹ã¹
¤ÃÑé§áÃ¡«Öè§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ãª‹¡ÒÃÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨
áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¹Ñé¹äÁ‹ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹
·Ò§ºÑÞªÕËÃ×Í·Ò§ÀÒÉÕ áÅÐ¼Åáμ¡μ‹Ò§·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñºà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂËÒ¡à»š¹ä»
ä Œ́Ç‹Ò¨ÐäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃã¹Í¹Ò¤μÍÑ¹ã¡ÅŒ  

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ́ ºÑÞªÕÇÑ́ ÁÙÅ¤‹Òâ´ÂãªŒÍÑμÃÒ
ÀÒÉÕ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨ÐãªŒ¡Ñº¼Åáμ¡μ‹Ò§ªÑèÇ¤ÃÒÇàÁ×èÍ
ÁÕ¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃâ´ÂãªŒÍÑμÃÒÀÒÉÕ·Õè»ÃÐ¡ÒÈ
ãªŒËÃ×Í·Õè¤Ò´Ç‹ÒÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´
»˜¨ Ø̈ºÑ¹áÅÐÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ ¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·μŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
·Ò§ÀÒÉÕ·ÕèäÁ‹á¹‹¹Í¹áÅÐÍÒ¨·íÒãËŒ¨íÒ¹Ç¹
ÀÒÉÕ·ÕèμŒÍ§ ‹̈ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐÁÕ´Í¡àºÕéÂ·ÕèμŒÍ§
ªíÒÃÐ ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·àª×èÍÇ‹Òä´ŒμÑé§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¤ŒÒ§
¨‹ÒÂà¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑºÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ·Õè¨Ð¨‹ÒÂã¹
Í¹Ò¤μ «Öè§à¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡
ËÅÒÂ»˜¨¨ÑÂ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃμÕ¤ÇÒÁ·Ò§¡®ËÁÒÂ
ÀÒÉÕ áÅÐ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹Í´Õμ ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¹ÕéÍÂÙ‹º¹¾×é¹°Ò¹¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ
áÅÐ¢ŒÍÊÁÁμÔ°Ò¹ áÅÐÍÒ¨¨Ðà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºàËμØ¡ÒÃ³�ã¹Í¹Ò¤μ 
¢ŒÍÁÙÅãËÁ‹æ ÍÒ¨¨Ð·íÒãËŒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·à»ÅÕèÂ¹
¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ¨Ð¡ÃÐ·ºμ‹Í¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÀÒÉÕ
à§Ô¹ä´Œã¹§Ç´·Õèà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕáÅÐ
Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕÊÒÁÒÃ¶
ËÑ¡¡Åºä Œ́àÁ×èÍ¡Ô̈ ¡ÒÃÁÕÊÔ· Ô̧μÒÁ¡®ËÁÒÂ·Õè̈ Ð
¹íÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜̈ ¨ØºÑ¹ÁÒËÑ¡
¡Åº¡ÑºË¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜̈ Ø̈ºÑ¹áÅÐ
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Õé»ÃÐàÁÔ¹â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ́ à¡çºÀÒÉÕ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÊíÒËÃÑºË¹‹ÇÂÀÒÉÕà ṌÂÇ¡Ñ¹
ËÃ×ÍË¹‹ÇÂÀÒÉÕμ‹Ò§¡Ñ¹ ÊíÒËÃÑºË¹‹ÇÂÀÒÉÕ
μ‹Ò§¡Ñ¹¹Ñé¹¡Ô¨¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁμÑé§ã¨¨Ð¨‹ÒÂªíÒÃÐ
Ë¹ÕéÊÔ¹áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´
»˜¨¨ØºÑ¹´ŒÇÂÂÍ´ÊØ·¸ÔËÃ×ÍμÑé §ã¨¨ÐÃÑº¤×¹
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áÅÐ ‹̈ÒÂªíÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹ã¹àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ¨ÐºÑ¹·Ö¡
μ‹ÍàÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¤‹Í¹¢ŒÒ§á¹‹¹Í¹Ç‹Ò
¡íÒäÃà¾×èÍàÊÕÂÀÒÉÕã¹Í¹Ò¤μ¨ÐÁÕ¨íÒ¹Ç¹
à¾ÕÂ§¾Í¡Ñº¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¼Åáμ¡μ‹Ò§
ªÑèÇ¤ÃÒÇ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃ
μÑ´ºÑÞªÕ¨Ð¶Ù¡·º·Ç¹ ³ ·Ø¡ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹
áÅÐ¨Ð¶Ù¡»ÃÑºÅ´Å§à·‹Ò·Õè»ÃÐâÂª¹�·Ò§ÀÒÉÕ
¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ¶Ù¡ãªŒ¨ÃÔ§

(ธ) กําไรต�อหุ�น

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·/ºÃÔÉÑ·áÊ´§¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
ÊíÒËÃÑºËØŒ¹ÊÒÁÑÞ ¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
¤íÒ¹Ç³â´Â¡ÒÃËÒÃ¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·/ºÃÔÉÑ·´ŒÇÂ
¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¶ÑÇà©ÅÕèÂ¶‹Ç§¹éíÒË¹Ñ¡·ÕèÍÍ¡
¨íÒË¹‹ÒÂÃÐËÇ‹Ò§»‚ 

4 การซื้อบริษัทย�อยและส�วนได�เสียที่
 ไม�มีอํานาจควบคุม

¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒ«Öè§ÍíÒ¹Ò¨
¤Çº¤ØÁã¹ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤ÍÁà¾Åç¡«� ̈ íÒ¡Ñ´ 
«Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ··Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� â´Â¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹·Ø¹áÅÐ
ÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹ºÃÔÉÑ·ÃŒÍÂÅÐ 99.9 ºÃÔÉÑ·
´Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ́Å§·Ø¹«×éÍ·Õè´Ô¹â¤Ã§¡ÒÃã¹»ÃÐà·È
áË‹§Ë¹Öè§ã¹»‚ 2554

¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÊÔè§μÍºá·¹·Ñé§ËÁ´·ÕèâÍ¹ãËŒáÅÐÁÙÅ¤‹Ò·ÕèÃÑºÃÙŒ ³ ÇÑ¹·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒËÃÑºÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õèä´ŒÁÒáÅÐ¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ·ÕèÃÑºÃÙŒ ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ

ÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒ – à§Ô¹Ê´ 1,526,185

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô·ÕèÃÐºØä´Œ – ·Õè´Ô¹ (1,526,185)

¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ -
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ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÒ«Öè§
ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁã¹ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ «ÔμÕé í̈Ò¡Ñ´ 
«Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ··Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� â´Â¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹·Ø¹áÅÐ
ÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹ºÃÔÉÑ·ÃŒÍÂÅÐ 99.9 ºÃÔÉÑ·

´Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ́Å§·Ø¹«×éÍ·Õè´Ô¹â¤Ã§¡ÒÃã¹»ÃÐà·È
áË‹§Ë¹Öè§ã¹»‚ 2554

¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÊÔè§μÍºá·¹·Ñé§ËÁ´·ÕèâÍ¹ãËŒáÅÐÁÙÅ¤‹Ò·ÕèÃÑºÃÙŒ ³ ÇÑ¹·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒËÃÑºÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õèä´ŒÁÒáÅÐ¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ·ÕèÃÑºÃÙŒ ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ

ÊÔè§μÍºá·¹·ÕèâÍ¹ãËŒ – à§Ô¹Ê´ 2,119,815

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô·ÕèÃÐºØä´Œ – ·Õè´Ô¹ (2,119,815)

¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ -

¡ÒÃ«×éÍÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ

ã¹à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ«×éÍÊ‹Ç¹
ä´ŒàÊÕÂã¹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� 
¨íÒ¡Ñ´ à¾ÔèÁàμÔÁÃŒÍÂÅÐ 6.2 à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 
1,150 ÅŒÒ¹ºÒ· ·íÒãËŒÊÑ´Ê‹Ç¹¤ÇÒÁà»š¹

à¨ŒÒ¢Í§à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÃŒÍÂÅÐ 87.1 à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 
93.3 ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ÊØ·¸Ô ºÃÔÉÑ· 
à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ � ̈ íÒ¡Ñ́  ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹
¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè«×éÍà»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 

849.4 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÃÑºÃÙŒÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ
·ÕèäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁÅ´Å§à»š¹ í̈Ò¹Ç¹ 0.4 
ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¡íÒäÃÊÐÊÁÅ´Å§à»š¹ í̈Ò¹Ç¹ 
24.3 ÅŒÒ¹ºÒ·

¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ã¹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ ÁÕ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 2554

¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ· ³ 1 Á¡ÃÒ¤Á 745,753

«×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ 1,150,000

¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·Å´Å§ (24,693)

Ê‹Ç¹áº‹§ã¹¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ (4,096)

¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ· ³ 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 1,866,964

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

à¾×èÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �ã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹ 
ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃà»š¹ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹¡Ñº¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ËÒ¡¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁËÃ×Í¤Çº¤ØÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·Ñé§·Ò§μÃ§

áÅÐ·Ò§ÍŒÍÁËÃ×ÍÁÕÍÔ· Ô̧¾ÅÍÂ‹Ò§ÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ
μ‹ÍºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃËÃ×Íã¹·Ò§¡ÅÑº¡Ñ¹ ËÃ×Í
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà ṌÂÇ¡Ñ¹ËÃ×Í

ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒÍÔ·¸Ô¾ÅÍÂ‹Ò§ÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞà ṌÂÇ¡Ñ¹
¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñé¹ ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹¹Õé
ÍÒ¨à»š¹ÃÒÂºØ¤¤ÅËÃ×Íà»š¹¡Ô¨¡ÒÃ



¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃÊíÒ¤ÑÞáÅÐºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹Í×è¹ ÁÕ´Ñ§¹Õé

ª×èÍ¡Ô¨¡ÒÃ »ÃÐà·È·Õè¨Ñ´μÑé§/ÊÑÞªÒμÔ ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ âÎÅ Ốé§ ¨íÒ¡Ñ´ ä·Â à»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ 
   áÅÐÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ·
¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� CPN ÃÕà·Å â¡Ã· ä·Â à»š¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ 27.8
¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� CPN ¤ÍÁàÁÍÃ�àªÕÂÅ â¡Ã· ä·Â à»š¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ 25.0
ºÃÔÉÑ· ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§à«ç¹·ÃÑÅ Ṍ¾ÒÃ�·àÁ¹·� ÊâμÃ� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅà·Ã´ Ốé§ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ«Ù»à»ÍÃ�ÊâμÃ� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¾ÒÇàÇÍÃ� ºÒÂ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· «ÕÍÒÃ�«Õ Ê»ÍÃ�μ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· «ÕÍÒÃ�«Õ à¾ÒàÇÍÃ� ÃÕà·Å í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ºÕ·ÙàÍÊ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ÍÍ¿¿�« ¤ÅÑº (ä·Â) í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· àÍÔÃ�¸á¤Ã� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· «ÕÍÒÃ� àªÕÂ§ãËÁ‹ (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¡ÒÃ�àÁŒ¹·�á¿¤·ÍÃÕè í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· á«Áâ«ä¹·� (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ í̈Ò¡Ñ´  ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÃÊμÃÍ§Ê� ¡ÃØ�» í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ ¿Ù‡´ ÃÕà·Å í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¿Ù‡´Ê ¡ÔÁÁÔ¤Ê� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ËŒÍ§ÍÒËÒÃ«Ò¡ØÃÐ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¿Ù‡´Ê� àÍ¤à«çÅàÅç¹ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅÍÔ¹àμÍÃ� ¾Ñ²¹Ò í̈Ò¡Ñ´  ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒâÃºÔ¹ÊÑ¹ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅÇÑμÊÑ¹ í̈Ò¡Ñ´  ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· àÍ¿áÍ¹ �́ Ṍ ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¿Ù‡´ à¿ÊμÔÇÑÅ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¿Ù‡´ ÁÔÅàÅ¹à¹ÕÂÁ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ ÃÕà·Å ¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· á¿ÃÕè¾ÅÒ«‹Ò ¨íÒ¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ·
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ª×èÍ¡Ô¨¡ÒÃ »ÃÐà·È·Õè¨Ñ´μÑé§/ÊÑÞªÒμÔ ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ºÃÔÉÑ· ºÔê¡«Õ á¿ÃÕè í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ ÃÕà·Å ṌàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ÍÂØ¸ÂÒà¡ÉμÃ¸Ò¹Õ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· Êàà¤ÇÃ�ÃÔ·«� ¾ÅÒ«‹Ò í̈Ò¡Ñ´  ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· áÇ¹à·¨ ¡ÃÒÇ �́ í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· ¾ÒÃÒÇÔ¹à«ÍÃ� í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 
ºÃÔÉÑ· Ê»Òà¡μμÕé á¿¤·ÍÃÕè í̈Ò¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ¿Ù¨Ô ´ÔÅÔàªÕÂÊ ¤ÃÕàÍªÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ ä·Â ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ· 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÑººÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁä´Œà»�´à¼ÂäÇŒáÅŒÇã¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 1

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃÍ Ô̧ºÒÂä´Œ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

ÃÒÂ¡ÒÃ ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÒ¤Ò

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ ÃÒ¤ÒμÅÒ´â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº·íÒàÅ ¨íÒ¹Ç¹¾×é¹·Õè ÃÙ»áºº¡ÒÃàª‹Ò ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèàª‹Ò 
  áÅÐ»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃàª‹Ò 
ÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ÃÒ¤ÒμÅÒ´ 
ÃÒÂä Œ́¤‹ÒºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐÃÒÂä Œ́Í×è¹ ÍÑμÃÒà ṌÂÇ¡ÑºÍÑμÃÒ·Õè¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹ã¹ Ø̧Ã¡Ô¨à ṌÂÇ¡Ñ¹àÃÕÂ¡à¡çº 
´Í¡àºÕéÂ·Õè¤Ô´¡ÑººÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¶ÑÇà©ÅÕèÂ¢Í§μÃÒÊÒÃË¹Õé·ÕèÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ· 
μŒ¹·Ø¹¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ÃÒ¤ÒμÅÒ´ 
μŒ¹·Ø¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ÃÒ¤ÒμÅÒ´ 
¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ ÃÒ¤ÒμŒ¹·Ø¹ 
¤‹ÒºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃáÅÐÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò μÒÁÊÑÞÞÒ·Õèμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 
¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ μÒÁËÅÑ¡à¡³±�·Õè¡íÒË¹´â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ «Öè§äÁ‹à¡Ô¹¡Ç‹Ò¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹
  ·Õè¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Í¹ØÁÑμÔ



ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÃÒÂä´Œ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ - - 85,067 54,166

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  2,517,458 1,903,291 1,139,322 679,822

ÃÇÁ 2,517,458 1,903,291 1,224,389 733,988

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  - 3 - -

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔËÒÃ§Ò¹

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 224,438 110,982

 ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 300,407 262,330 300,407 262,330

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  1,400 - 1,400 -

ÃÇÁ 301,807 262,330 526,245 373,312

´Í¡àºÕéÂÃÑº

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 697,282 660,479

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  4,896 4,802 4,926 4,687

ÃÇÁ 4,896 4,802 702,208 665,166

à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 2,168,319 531,845

 ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 496,281 467,528 496,281 467,528

ÃÇÁ 496,281 467,528 2,664,600 999,373

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹

 ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 1,775,836 - - -

ÃÒÂä´ŒÍ×è¹

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 155,797 134,258

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹  88,984 57,381 23,610 18,619

ÃÇÁ 88,984 57,381 179,407 152,877
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     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

μŒ¹·Ø¹¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 293,695 87,408

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 459,250 440,392 449,625 434,894

ÃÇÁ 459,250 440,392 743,320 522,302

μŒ¹·Ø¹¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 14 12 - -

¤‹ÒºÃÔËÒÃ§Ò¹

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 4 13

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹   128,698     90,023 122,689 87,901

ÃÇÁ   128,698     90,023   122,693   87,914

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ - - 30,680 46,754

 ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹    16,424     18,307 11,632 13,835

ÃÇÁ    16,424     18,307    42,312    60,589

´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ -      -   248,425   162,003



ค�าตอบแทนผู�บริหาร
ã¹»‚ 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·ä´Œ̈ ‹ÒÂà§Ô¹à´×Í¹ âº¹ÑÊ ¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁáÅÐà§Ô¹ºíÒàË¹ç̈ ãËŒá¡‹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃà»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 96.8 ÅŒÒ¹ºÒ· 

(2554: 78.2 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÂÍ´¤§àËÅ×Í·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:  

 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ - - 5,333 24,811 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 3,988 18,154 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¢Í¹á¡‹¹ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 4,213 16,797 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ´� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 11,436 14,128 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ªÅºØÃÕ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 3,118 11,952

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ́ ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´

  (à ỐÁª×èÍ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ̈ íÒ¡Ñ´) - - 6,902 5,888

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò àªÕÂ§ãËÁ‹ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 5,935 4,246 

 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¹Òà«ç¹·ÃÑÅ ¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ�μÕé ̈ íÒ¡Ñ´ - - 3,995 3,432 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ ¿Ù‡´ÍàÇ¹ÔÇ ̈ íÒ¡Ñ́  - - 2,964 1,187 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÐÃÒÁ 2 ̈ íÒ¡Ñ´ - - 439 345 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÃÕÂÅμÕé à«ÍÃ�ÇÔÊ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 51 - 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 4,391 1,820 

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - 7,567 189 

 ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ - - 341 -

 Í×è¹æ - - 1,186 1,024

ÃÇÁºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ - - 61,859 103,973

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:  

 ¡ÅØ‹ÁËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅ 49,848 70,131 17,400 28,051 

 Í×è¹æ 35,742 54,094 21,938 25,805

ÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 85,590 124,225    39,338 53,856

ÃÇÁ 85,590 124,225    101,197 157,829



194 |            CPN รายงานประจําป� 2555195 

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹»̃¹¼Å¤ŒÒ§ÃÑº  

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:  

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - 443,523 865,922

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 5 - - 25,276 24,637

ÃÇÁ - - 468,799 890,559

ÃÒÂä Œ́¤ŒÒ§ÃÑº  

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - - 75,232

ÃÒÂä Œ́´Í¡àºÕéÂ¤ŒÒ§ÃÑº  

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:  

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - 2,908 10,126

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 5 - - 358 455

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:

 ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ ÃÕà·Å ́ ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´ 135,456 135,456 135,456 135,456

ÃÇÁ 135,456 135,456 138,722 146,037



เงินให�กู�ยืมแก�กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
       (¾Ñ¹ºÒ·)

 ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 (ÃŒÍÂÅÐμ‹Í»‚)

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - 6.00 - - - 534,526

 ºÃÔÉÑ· ËÅÑ§ÊÇ¹ àÃÕÂÅμÕé ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - - 488,070 

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 5 6.00 6.00 - - 73,115 89,206

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÃÕÂÅμÕé à«ÍÃ�ÇÔÊ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 9,033 49,667

ÃÇÁà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹   - - 82,148 1,161,469

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ      

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:      

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ´� ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 7,404,702 10,870,881 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ́ ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´

  (à ỐÁª×èÍ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ̈ íÒ¡Ñ´) 4.35 3.98 - - 2,888,412 1,376,088

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ ¿Ù‡´ÍàÇ¹ÔÇ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 605,720 581,382 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¢Í¹á¡‹¹ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 440,171 519,954 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 238,512 462,209 

 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 864,906 418,664 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ªÅºØÃÕ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 377,674 368,804 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - - 1,752 

 ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 195 - 

 ºÃÔÉÑ· ËÅÑ§ÊÇ¹ àÃÕÂÅμÕé ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 711,363 -

ÃÇÁà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ   - - 13,531,655 14,599,734

ÃÇÁà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ - ÊØ·¸Ô   - - 13,613,803 15,761,203

ÊÃØ»à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹   - - 82,148 1,161,469

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ   - - 13,531,655 14,599,734

    - - 13,613,803 15,761,203

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ   - - - -

ÃÇÁà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ - ÊØ·¸Ô   - - 13,613,803 15,761,203
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ÃÒÂ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - -  1,161,469 1,696,519

à¾ÔèÁ¢Öé¹

- à§Ô¹μŒ¹ - - 232,590 863,178

- ́ Í¡àºÕéÂ - - 2,164 19,821

Å´Å§

- à§Ô¹μ Œ¹ - - (1,310,786) (1,398,099)

- ́ Í¡àºÕéÂ - - (3,289) (19,950)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á - - 82,148 1,161,469

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - - 14,599,734 10,862,619

à¾ÔèÁ¢Öé¹

- à§Ô¹μŒ¹ - - 7,371,000 11,063,608

- ́ Í¡àºÕéÂ - - 603,433 521,990

Å´Å§

- à§Ô¹μ Œ¹ - - (8,448,576) (7,217,498)

- ́ Í¡àºÕéÂ - - (593,936) (630,985)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á - - 13,531,655 14,599,734

à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂà»š¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á·ÕèäÁ‹ÁÕ
ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ· Â¡àÇŒ¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á
á¡‹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¢Í¹á¡‹¹ ¨íÒ¡Ñ´ 
«Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹à»š¹·Õè́ Ô¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´Â·Õè́ Ô¹ÁÕÃÒ¤ÒμÒÁºÑÞªÕ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 à»š¹ í̈Ò¹Ç¹ 327 
ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 327 ÅŒÒ¹ºÒ·) à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á
á¡‹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂÁÕ¡íÒË¹´ªíÒÃÐ¤×¹àÁ×èÍ·Ç§¶ÒÁ 

áÅÐÁÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà·‹Ò¡ÑºÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
¶ÑÇà©ÅÕèÂ¢Í§μÃÒÊÒÃË¹Õé·ÕèÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ·áÅÐ
à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹¡Í§·Ø¹ÃÇÁÁÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
ÃŒÍÂÅÐ 4.0 ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 7.0 μ‹Í»‚



     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à¨ŒÒË¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:    

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ´� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 93,293 67,518 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÃÕÂÅμÕé à«ÍÃ�ÇÔÊ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 2 13,707 

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - 7,943 6,153 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 481 4,610 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¢Í¹á¡‹¹ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 449 3,067 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò àªÕÂ§ãËÁ‹ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 1,154 3,061 

 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¹Òà«ç¹·ÃÑÅ ¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ�μÕé ̈ íÒ¡Ñ´ - - 623 2,278 

 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ - - 640 1,629 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ́ ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´

  (à ỐÁª×èÍ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ̈ íÒ¡Ñ´) - - 647 1,307

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ - - 275 880 

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ªÅºØÃÕ ̈ íÒ¡Ñ´ - - 647 875 

 ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ - - 54 -

 Í×è¹æ - - 83 894

ÃÇÁºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ - - 106,291 105,979

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:

 ¡ÅØ‹ÁËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅ 12,003 2,642 11,322 1,656

 Í×è¹æ 4,216 3,570 3,101 3,327

ÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 16,219 6,212 14,423 4,983

ÃÇÁ 16,219 6,212 120,714 110,962

à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ´� ̈ íÒ¡Ñ´ - - - 57,363

 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 - - - 2,225,188

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:

 ¡ÅØ‹ÁËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅ - 121,961 - 121,961

ÃÇÁ - 121,961 - 2,404,512
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     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à¨ŒÒË¹ÕéÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:

 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅÍÔ¹àμÍÃ� ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ 219,292 645,464 219,292 645,464

à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:

 ¡ÅØ‹ÁËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅ 679,267 - 446,287 -

เงินกู�ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
       (¾Ñ¹ºÒ·)

 ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 (ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ)
à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹
ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:
 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹ � Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 1,508,540 1,015,308 
 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤Í¹Ê¤ÃÑ¤ªÑè¹ 

  áÁà¹¨àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 40,586 47,179 
 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò àªÕÂ§ãËÁ‹ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 91,252 31,047 
 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 2,815 24,264 
 ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 599,106 11,002 
 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 2.98 - - - 360,885 -
ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹:
 Í×è¹æ 5.50 5.50 3,945 3,815 - -
ÃÇÁà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹   3,945 3,815 2,603,184 1,128,800

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ
ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ:
 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÐÃÒÁ 3 ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 1,536,656 1,519,019
 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÐÃÒÁ 2 ̈ íÒ¡Ñ´ 4.35 3.98 - - 1,842,247 1,830,666
ÃÇÁà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ   - - 3,378,903 3,349,685

ÃÇÁà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹   3,945 3,815 5,982,087 4,478,485



ÃÒÂ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - - 1,128,800 129,326 

à¾ÔèÁ¢Öé¹    

- à§Ô¹μŒ¹ - - 2,304,706 1,886,000 

- ́ Í¡àºÕéÂ - - 62,502 6,696 

Å´Å§    

- à§Ô¹μ Œ¹ - - (835,669) (888,025)

- ́ Í¡àºÕéÂ - - (57,155) (5,197)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á - - 2,603,184 1,128,800

ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 3,815 3,687 - - 

à¾ÔèÁ¢Öé¹

- ́ Í¡àºÕéÂ 130 128 - -

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 3,945 3,815 - -

ÃÇÁà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡ºØ¤¤ÅËÃ×Í

 ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 3,815 3,687 1,128,800 129,326

à¾ÔèÁ¢Öé¹

- à§Ô¹μŒ¹ - - 2,304,706 1,886,000

- ́ Í¡àºÕéÂ 130 128 62,502 6,696

Å´Å§

- à§Ô¹μ Œ¹ - - (835,669) (888,025)

- ́ Í¡àºÕéÂ - - (57,155) (5,197)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 3,945 3,815 2,603,184 1,128,800



200 |            CPN รายงานประจําป� 2555201 

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - - 3,349,685 3,409,458 

à¾ÔèÁ¢Öé¹    

- à§Ô¹μŒ¹ - - 132,000 181,185

- ́ Í¡àºÕéÂ - - 144,014 135,204

Å´Å§    

- à§Ô¹μ Œ¹ - - (98,000) (241,000)

- ́ Í¡àºÕéÂ - - (148,796) (135,162)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á - - 3,378,903 3,349,685

à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹à»š¹à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ· à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡íÒË¹´ªíÒÃÐ¤×¹àÁ×èÍ·Ç§¶ÒÁ à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á

¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
ÁÕ´Í¡àºÕéÂã¹ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¶ÑÇà©ÅÕèÂ¢Í§
μÃÒÊÒÃË¹Õé»ÃÐàÀ·äÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹·ÕèÍÍ¡â´Â

ºÃÔÉÑ·áÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¡Í§·Ø¹ÃÇÁÁÕÍÑμÃÒ
´Í¡àºÕéÂÃŒÍÂÅÐ 3.0 ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 7.0 μ‹Í»‚

ค�าตอบแทนผู�บริหารสําคัญ 

¤‹ÒμÍºá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃÊíÒ¤ÑÞÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÊÑé¹  96,807 78,230 96,807 78,230

¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÂÒÇ 2,336 2,081 2,336 2,081

ÃÇÁ  99,143 80,311 99,143 80,311



ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä Œ́·íÒÊÑÞÞÒÇ‹Ò Œ̈Ò§ºÃÔ¡ÒÃáÅÐàª‹ÒÍÒ¤ÒÃ¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ËÅÒÂáË‹§ ·Ñé§¹ÕéºÃÔÉÑ·μŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ́ Ñ§¹Õé

     (ÅŒÒ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹μÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÂ¡àÅÔ¡äÁ‹ä Œ́    

ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§»‚ 559 528 579 548 

ÃÐÂÐàÇÅÒÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§»‚¶Ö§ËŒÒ»‚ 2,561 2,427 2,641 2,506

ÃÐÂÐàÇÅÒÁÒ¡¡Ç‹ÒËŒÒ»‚ 10,959 11,652 11,258 11,971

ÃÇÁ  14,079 14,607 14,478 15,025

ºÃÔÉÑ··íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹¡ÑººÃÔÉÑ· ËŒÒ§à«ç¹·ÃÑÅ
´Õ¾ÒÃ �·àÁ¹· � ÊâμÃ � ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊǾ ã¹»‚ 
2567 

ºÃÔÉÑ··íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹¡ÑººÃÔÉÑ· ËŒÒ§à«ç¹·ÃÑÅ
´Õ¾ÒÃ �·àÁ¹· � ÊâμÃ � ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊǾ ã¹»‚ 
2566

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ¡ÑººÃÔÉÑ· 
âÃ§áÃÁ à«ç¹·ÃÑÅ ¾ÅÒ«Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂμ¡Å§¨ÐãËŒâÃ§áÃÁàª‹Òª‹Ç§·Õè́ Ô¹
ÀÒÂãμŒÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò áÅÐÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ 
«Öè§μÑé§ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³à«ç¹·ÃÑÅ àÇÔÅ �́ à»š¹àÇÅÒ 29 »‚ 
â´Â¼ÙŒàª‹Òª‹Ç§μ¡Å§¨ÐãªŒ¾×é¹·ÕèáÅÐÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§
´Ñ§¡Å‹ÒÇ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃâÃ§áÃÁ ·Õè¨Í´Ã¶ 
áÅÐËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò (Convention Hall)

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� í̈Ò¡Ñ´

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2545 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
¸ØÃ¡Ô̈ ä·Â 4 (“¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”) Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ
àª‹Ò·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ «Öè§à»š¹·Õèμ Ñ é§¢Í§

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ � ¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ� â´ÂÁÕ¡íÒË¹´

ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊǾ ã¹à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2575 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2545 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁä´Œ

·íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§§Ò¹ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤

áÅÐÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ŒÒ§¼ÙŒºÃÔËÒÃÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �¡Ñº

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ ̈ íÒ¡Ñ́  ÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐ

àÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊǾ  à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2575 μÒÁ

à§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§¨‹ÒÂ¤‹ÒÊÔ·¸Ô

¡ÒÃàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒà»š¹à§Ô¹ 80 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¨‹ÒÂ

¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂà´×Í¹μÒÁ·Õèμ¡Å§¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§

¤Ù‹ÊÑÞÞÒ â´ÂÁÕºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ 

(ÁËÒª¹) à»š¹¼ÙŒ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÑººÃÔÉÑ·ÊíÒËÃÑº

¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ 

μÒÁÁμÔ¼ÙŒ¶×ÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 (“¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”) ¤ÃÑé§·Õè 7 àÁ×èÍ

ÇÑ¹·Õè 27 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 ¼ÙŒ¶×ÍË¹‹ÇÂÁÕÁμÔ

à»š¹àÍ¡©Ñ¹· �ãËŒà»ÅÕèÂ¹¼ÙŒàª‹Òª‹Ç§¨Ò¡ ºÃÔÉÑ· 

à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ ̈ íÒ¡Ñ́  à»š¹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò 

¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â´Â¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Ò

ª‹Ç§§Ò¹ÃÐººáÅÐÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ŒÒ§¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ 

¨íÒ¡Ñ´ ·ÕèÁÕ¡Ñº¡Í§·Ø¹ÃÇÁ 

´Ñ§¹Ñé¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

ä´Œ́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§§Ò¹ÃÐºº

ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤áÅÐÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ŒÒ§¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ 

¨íÒ¡Ñ´ â´Â¡Í§·Ø¹ÃÇÁÁÕÀÒÃÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Ò

ª´àªÂ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� í̈Ò¡Ñ´

ä´ŒÅ§·Ø¹ã¹§Ò¹ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤áÅÐ

¾Ñ²¹Ò¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃ·Õè̈ Í´Ã¶ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ

Â¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒà»š¹à§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 2,219 ÅŒÒ¹ºÒ· 

â´ÂÁÕºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

μ¡Å§à»š¹¼ÙŒÃÑºÀÒÃÐ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹·Õè¡Í§·Ø¹

μŒÍ§ ‹̈ÒÂÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒ

´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹à¾×èÍμÍºá·¹·Õè¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

ãËŒºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

à»š¹¼ÙŒàª‹Òª‹Ç§§Ò¹ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤áÅÐ

¼ÙŒºÃÔËÒÃÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ

à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�á·¹ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ

¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) ä Œ́·íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§
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§Ò¹ÃÐºº¡Ñº¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐ
àÇÅÒ¹ÑºμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ÊÔé¹ÊØ´
à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2575 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ
ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§¨‹ÒÂÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¨íÒ¹Ç¹ 
56.1 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅÐ¤‹Òàª‹ÒÃÒÂà´×Í¹æ ÅÐ 20 
ÅŒÒ¹ºÒ·μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ

μÒÁÁμÔ¼ÙŒ¶×ÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 (“¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”) ¤ÃÑé§·Õè 4 àÁ×èÍ
ÇÑ¹·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ¼ÙŒ¶×ÍË¹‹ÇÂÁÕÁμÔ
à»š¹àÍ¡©Ñ¹· �ãËŒÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§ÍÒ¤ÒÃ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ ¨íÒ¡Ñ´ 
áÅÐÍ¹ØÁÑμÔ·íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
©ºÑºãËÁ‹ ¡Ñº¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
»ÃÐàÀ··Õè 1 áÅÐºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ̈ íÒ¡Ñ́  
(ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� í̈Ò¡Ñ´ 
áÅÐ¢ÍÍ¹ØÁÑμÔá¡Œä¢ÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ŒÒ§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò 
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·ÕèÁÕ¡Ñº¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

´Ñ§¹Ñé¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§ÍÒ¤ÒÃ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ́ Ô ÍÍ¿¿�ÈàÈÊ áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ 

¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ ̈ íÒ¡Ñ́  â´Â¡Í§·Ø¹ÃÇÁÁÕ
ÀÒÃÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òª´àªÂá¡‹ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ 

¨íÒ¡Ñ´ ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� í̈Ò¡Ñ´

ä´ŒÅ§·Ø¹ã¹§Ò¹ÃÐººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒ

à»š¹à§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 3,530.3 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¡Í§·Ø¹

ÃÇÁä´Œ·íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§·Õè´Ô¹áÅÐÍÒ¤ÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (ºÒ§Ê‹Ç¹)¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ê‹Ç¹¤ÇºáÅÐ

ÍØ»¡Ã³�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐ§Ò¹ÃÐººμ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§

ÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·Õè¨Í´Ã¶ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ́ ÔÍÍ¿¿�ÈàÈÊ áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� 

¡Ñº¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â � 

CPN ¤ÍÁàÁÍÃ�àªÕÂÅ â¡Ã· (“CPNCG”) 

â´ÂÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 20 »‚ 

ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 22 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2575 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé 

¡Í§·Ø¹ÃÇÁä´Œ·íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§¾×é¹·ÕèÍÒ¤ÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (ºÒ§Ê‹Ç¹) ¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò 

¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� 

¨íÒ¡Ñ´ â´ÂÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐàÇÅÒμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 

14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 22 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 

2575 áÅÐμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ¶Ö§

ÇÑ¹·Õè 23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 μÒÁÅíÒ´Ñº

à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ã¹»‚ 2552 ºÃÔÉÑ··íÒÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 

«Öè§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ 

ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÍÒ¤ÒÃ¨Í´Ã¶ ¾ÅÒ«‹Ò áÅÐ

Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃ¾ÃŒÍÁÊ‹Ç¹¤ÇººÃÔàÇ³

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ à«ç¹·ÃÑÅ ¾ÅÒ«‹Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¾ÃŒÍÁ·Ñé§·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹¤ÃØÀÑ³±� ¡ÑººÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ

ÍÔ¹àμÍÃ�¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ (“¼ÙŒãËŒàª‹Òª‹Ç§”) 

à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 20 »‚ áÅÐ¨ÐÊÔé¹ÊØ´Å§ã¹ÇÑ¹·Õè 

18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2571 ºÃÔÉÑ·¨Ðμ ŒÍ§¨‹ÒÂ¤‹Ò

¼Å»ÃÐâÂª¹�μÍºá·¹¡ÒÃä´ŒÊÔ· Ô̧àª‹Òª‹Ç§ãËŒá¡‹

¼ÙŒãËŒàª‹Òª‹Ç§à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 2,162 ÅŒÒ¹ºÒ· 

«Öè§ºÑ¹·Ö¡à»š¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Òã¹§ºáÊ´§°Ò¹Ð

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ

¤‹Òàª‹ÒÊíÒËÃÑº¡ÒÃàª‹Òª‹Ç§·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ÃÒÂ»‚

áÅÐ¤‹Òàª‹Ò¤ÃØÀÑ³±�ãËŒá¡‹¼ÙŒãËŒàª‹Òª‹Ç§μÅÍ´

ÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Òà»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 14,016 

ÅŒÒ¹ºÒ· 

ÍÒ¤ÒÃËÃ×ÍÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§·ÕèºÃÔÉÑ·á¡Œä¢ μ‹ÍàμÔÁ

ËÃ×ÍÊÃŒÒ§·´á·¹ áÅÐ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ã´æ ·ÕèºÃÔÉÑ·

ä Œ́́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃºÙÃ³Ð¾Ñ²¹Ò ̈ ÐâÍ¹¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì

ãËŒá¡‹¡ÒÃÃ¶ä¿áË‹§»ÃÐà·Èä·Â (“¼ÙŒãËŒàª‹Ò”) 

àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´ÊÑÞÞÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·μŒÍ§Ê‹§

ÁÍº¤ÃØÀÑ³±�μÒÁÃÒÂ¡ÒÃã¹ÊÑÞÞÒãËŒá¡‹

¼ÙŒãËŒàª‹ÒμÒÁÊÀÒ¾μÒÁÊÁ¤ÇÃáÅÐÍÒÂØ¡ÒÃ

ãªŒ§Ò¹ã¹¢³Ð¹Ñé¹

6 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹Ê´ 6,414 5,885 2,275 1,908

à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ»ÃÐàÀ·¨‹ÒÂ¤×¹àÁ×èÍ·Ç§¶ÒÁ 2,887,221 827,173 1,943,640 198,053

ÃÇÁ  2,893,635 833,058 1,945,915 199,961

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´·Ñé§ËÁ´¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554 à»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·



7 เงินลงทุนอื่น
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

Ê‹Ç¹·ÕèËÁØ¹àÇÕÂ¹    

μÃÒÊÒÃË¹Õé·Õè¨Ð¶×Í¨¹¤Ãº¡íÒË¹´ 1,198,410 197 1,198,214 - 

μÃÒÊÒÃ·Ø¹»ÃÐàÀ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�à¼×èÍ¢ÒÂ 105,323 105,323 1,025 1,025 

ºÇ¡ ¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ»ÃÑºÁÙÅ¤‹Ò 9,776 6,037 2,885 2,045

   1,313,509 111,557 1,202,124 3,070

Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

μÃÒÊÒÃ·Ø¹Í×è¹  2,243 2,242 1,000 1,000

ÃÇÁ  1,315,752 113,799 1,203,124 4,070

à§Ô¹Å§·Ø¹Í×è¹·Ñé§ËÁ´¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554 à»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·

8 ลูกหนี้การค�า
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5 85,590 124,225 101,197 157,829

ºØ¤¤ÅáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹  564,915 766,881 217,762 353,264

ÃÇÁ  650,505 891,106 318,959 511,093

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ  (23,783)      (9,861) (1,276) (1,574)

ÊØ·¸Ô  626,722 881,245 317,683 509,519

Ë¹ÕéÊÙÞáÅÐË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ

 (¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ) ÊíÒËÃÑº»‚    13,922 6,378 (297) 632
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÒÂØË¹Õé¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

ÂÑ§äÁ‹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 25,157 42,021 71,850 120,689

à¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ :

 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 3 à´×Í¹ 27,757 39,148 9,731 24,390

 3-6 à´×Í¹ 13,130 18,002 8,964 2,998

 6-12 à´×Í¹ 13,175 7,720 6,683 3,012

 ÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 à´×Í¹ 6,371 17,334 3,969 6,740

ÃÇÁ  85,590 124,225 101,197 157,829

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ

 à¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ    248,596 200,458 128,272 52,605

ºØ¤¤ÅáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹

ÂÑ§äÁ‹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 259,562 273,250 104,179 156,762

à¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ :

 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 3 à´×Í¹ 136,237 229,750 54,044 129,165

 3-6 à´×Í¹ 42,679 104,786 21,992 31,249

 6-12 à´×Í¹ 79,470 87,434 17,049 12,382

 ÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 à´×Í¹ 46,967 71,661 20,498 23,706

   564,915 766,881 217,762 353,264

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ (23,783) (9,861) (1,276) (1,574)

ÊØ·¸Ô  541,132 757,020 216,486 351,690

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ

 à¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ    1,651,735 1,215,809 691,892 349,553

â´Â»¡μÔÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãËŒÊÔ¹àª×èÍá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒμÑé§áμ‹ 1-30 ÇÑ¹

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ·Ñé§ËÁ´¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554 à»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹¤ÃÍº¤ÅØÁ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé·Õèà¡Ô¹ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ



9 ลูกหนี้อื่น
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ÃÒÂä´Œ¤ŒÒ§ÃÑº 5 477,634 428,210 666,688 1,130,219 

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã  378,610 468,372 - - 

ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹  370,011 356,413 22,644 22,317 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¨‹ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  193,538 140,850 136,995 112,801

Í×è¹æ   72,720 72,684 13,363 28,046

ÃÇÁ  1,492,513 1,466,529 839,690 1,293,383

10 เงินลงทุนในบริษัทย�อยและกองทุนรวม
    (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 21,680,084 19,676,871

«×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ - 1,925,425 

«×éÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹ - 105,772

¨íÒË¹‹ÒÂáÅÐÃÑº¤×¹Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹ (27,984) (27,984)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 21,652,100 21,680,084

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·ä´Œà¢ŒÒ«×éÍ

Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹à¾ÔèÁ·Ø¹»ÃÐàÀ· ¡ áÅÐ ¤ ¢Í§

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 à¾ÔèÁàμÔÁ μÒÁÁÙÅ¤‹Ò

·ÕèμÃÒäÇŒË¹‹ÇÂÅÐ 3.85 ºÒ· ¨íÒ¹Ç¹ 14.6 

ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ ÃÇÁà»š¹à§Ô¹ 56.2 ÅŒÒ¹ºÒ· 

( Ù́ËÁÒÂàËμØ 5) áÅÐË¹‹ÇÂÅÐ 10 ºÒ· 

¨íÒ¹Ç¹ 10.6 ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ ÃÇÁà»š¹à§Ô¹ 105.8 

ÅŒÒ¹ºÒ· μÒÁÅíÒ´Ñº à¾×èÍãªŒà»š¹à§Ô¹·Ø¹

ËÁØ¹àÇÕÂ¹ã¹ª‹Ç§·Õè»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§¡ÒÃÏ

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ í̈Ò¡Ñ´

·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 11 

¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 ÁÕÁμÔÍ¹ØÁÑμÔ ãËŒºÃÔÉÑ·à¢ŒÒ

«×éÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 9,994 ËØŒ¹¢Í§ ºÃÔÉÑ· 

«Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ ̈ íÒ¡Ñ́  ̈ Ò¡ºØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 

à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 

«Öè§ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ í̈Ò¡Ñ´ ÁÕËØŒ¹·Ø¹

¨´·ÐàºÕÂ¹¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ËØŒ¹ μÒÁÁÙÅ¤‹Ò·Õè

μÃÒäÇŒËØŒ¹ÅÐ 100 ºÒ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 

2553 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ í̈Ò¡Ñ´ ä´ŒÃÑº

ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹áÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ 25 ¢Í§ËØŒ¹

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹·Ñé§ËÁ´ à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 

0.3 ÅŒÒ¹ºÒ·â´Â¡ÒÃà¢ŒÒ«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

·íÒãËŒ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ ̈ íÒ¡Ñ́  ÁÕÊ¶Ò¹Ð

à»š¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2554 

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂàÃÕÂ¡ãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹·ÕèÂÑ§

äÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¡ªíÒÃÐÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 75 à¾×èÍãËŒ¤ÃºμÒÁ

ÁÙÅ¤‹Ò·ÕèμÃÒäÇŒËØŒ¹ÅÐ 100 ºÒ· à»š¹¨íÒ¹Ç¹

à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 0.75 ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´ŒÃÑº

ªíÒÃÐÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹à¾ÔèÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇàμçÁÁÙÅ¤‹ÒáÅŒÇ
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à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

´Ñ§¡Å‹ÒÇ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2553 ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ 

¨íÒ¡Ñ́  ä´Œ̈ ´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ μÑé§¹ÔμÔºØ¤¤Åã¹»ÃÐà·È

Î‹Í§¡§ í̈Ò¹Ç¹ 2 ºÃÔÉÑ· ä´Œá¡‹ ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ 

ÃÕà·Å ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� áÍ¹´� ÍÔ¹àÇÊàÁŒ¹·� 

ÅÔÁÔàμç´ áÅÐ ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ ¤ÍÁàÁÍÅ�àªÕÂÅ 

¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ �μ Õ é ÅÔÁÔàμ ç´ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé

>> ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ â¡ºÍÅ ̈ íÒ¡Ñ́  ä´Œ̈ ´·ÐàºÕÂ¹

Ñ́̈ μÑé§¹ÔμÔºØ¤¤Åã¹»ÃÐà·ÈÎ‹Í§¡§ í̈Ò¹Ç¹ 2 ºÃÔÉÑ· 

ä´Œá¡‹ ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ ÃÕà·Å ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� 

áÍ¹´ � ÍÔ¹àÇÊàÁŒ¹· � ÅÔÁÔàμḉ  áÅÐ ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ 

¤ÍÁàÁÍÅ�àªÕÂÅ ¾ÃçÍ¾à¾ÍÃ�μÕé ÅÔÁÔàμḉ  ã¹ÇÑ¹·Õè 

16 àÁÉÒÂ¹ 2553 áÅÐ 23 àÁÉÒÂ¹ 2553 

μÒÁÅíÒ´Ñº 

>> ºÃÔÉÑ· â¡ºÍÅ ÃÕà·Å ́ ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹· � áÍ¹´ � 

ÍÔ¹àÇÊàÁŒ¹· � ÅÔÁÔàμḉ ä´Œ̈ ´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ μÑé§ ºÃÔÉÑ· 

à«ç¹·ÃÑÅ(à«ÕèÂ§äÎŒ) áÁà¹¨àÁŒ¹· � ¤Í¹«ÑÅμ Ô é§ 

¨íÒ¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È¨Õ¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 μØÅÒ¤Á 

2553 áÅÐÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ÃŒÍÂÅÐ 20 

à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 2.3 ÅŒÒ¹ËÂÇ¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 13 

Á¡ÃÒ¤Á 2554 áÅÐºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ªíÒÃÐ

¤‹ÒËØŒ¹à¾ÔèÁàμÔÁÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 40.3 à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 

4 ÅŒÒ¹ËÂÇ¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ

ã¹äμÃÁÒÊ·ÕèË¹Öè§¢Í§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ 

(à«ÕèÂ§äÎŒ) áÁà¹¨àÁŒ¹· � ¤Í¹«ÑÅμ Ô é§ ¨íÒ¡Ñ´ 

ä´ŒÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ãËŒºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ à¾ÔèÁàμÔÁÍÕ¡

ÃŒÍÂÅÐ 27.73 à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 2.7 ÅŒÒ¹ËÂÇ¹ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20 ÁÕ¹Ò¤Á 2555 μ‹ÍÁÒã¹äμÃÁÒÊ

·ÕèÊÒÁ¢Í§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ (à«ÕèÂ§äÎŒ) 

áÁà¹¨àÁŒ¹·� ¤Í¹«ÑÅμÔé§ ̈ íÒ¡Ñ´ ä´ŒÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡

ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 11.97 à»š¹

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 1.0 ÅŒÒ¹ËÂÇ¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ́ ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ́  

(à´ÔÁª×èÍ ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ¨íÒ¡Ñ´)

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂàÃÕÂ¡ãËŒ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹·ÕèÂÑ§äÁ‹ä Œ́àÃÕÂ¡ªíÒÃÐ

ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 75 à¾×èÍãËŒ¤ÃºμÒÁÁÙÅ¤‹Ò·ÕèμÃÒäÇŒ

ËØŒ¹ÅÐ 10 ºÒ· à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 525 

ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́ÃÑºªíÒÃÐÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹

Ê‹Ç¹à¾ÔèÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇàμçÁÁÙÅ¤‹ÒáÅŒÇ

·Õè»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè  25 

¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 ¢Í§ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ 

¨íÒ¡Ñ´ ÁÕÁμÔ¾ÔàÈÉ à»ÅÕèÂ¹ª×èÍºÃÔÉÑ·¨Ò¡ 

“ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ àªÕÂ§ÃÒÂ ̈ íÒ¡Ñ́ ” à»š¹ “ºÃÔÉÑ· 

à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹· � í̈Ò¡Ñ´” 

â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¡Ñº

¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 29 ¾ÄÉÀÒ¤Á 

2555

ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª ¨íÒ¡Ñ´ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂàÃÕÂ¡ãËŒ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹·ÕèÂÑ§äÁ‹ä Œ́àÃÕÂ¡ªíÒÃÐ

ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 25 à¾×èÍãËŒ¤ÃºμÒÁÁÙÅ¤‹Ò·ÕèμÃÒäÇŒ

ËØŒ¹ÅÐ 10 ºÒ· à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 249.8 

ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́ÃÑºªíÒÃÐÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹

Ê‹Ç¹à¾ÔèÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇàμçÁÁÙÅ¤‹ÒáÅŒÇ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ «Õ¾ÕàÍç¹ 

¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ́  Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂ§Ò¹

ÃÐºº¢Í§âÃ§áÃÁÎÔÅμÑ¹ ¾Ñ·ÂÒ¡Ñº ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ 

¾Ñ·ÂÒ ºÕª ̈ íÒ¡Ñ́  à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 626 ÅŒÒ¹ºÒ· 

ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¶Ù¡μÑ´ÃÒÂ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ä¹¹� Êá¤ÇÃ� ̈ íÒ¡Ñ́

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂàÃÕÂ¡ãËŒ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ªíÒÃÐ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹·ÕèÂÑ§äÁ‹ä Œ́àÃÕÂ¡ªíÒÃÐ

ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 44.23 à»š¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 1,150 

ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́ÃÑºªíÒÃÐÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹

Ê‹Ç¹à¾ÔèÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇàμçÁÁÙÅ¤‹ÒáÅŒÇ 

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤ÍÁà¾Åç¡«� í̈Ò¡Ñ´

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´Œà¢ŒÒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞÃŒÍÂÅÐ 99.9 

¢Í§ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ ¤ÍÁà¾Åç¡«� í̈Ò¡Ñ´ «Öè§ÁÕ

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 1,341.6 ÅŒÒ¹ºÒ· (13.4 ÅŒÒ¹ËØŒ¹ 

ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÅÐ 100 ºÒ·) áÅÐä Œ́ªíÒÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹

¤ÃºáÅŒÇ·Ñé§ËÁ´ 

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ «ÔμÕé í̈Ò¡Ñ´

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´Œà¢ŒÒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞÃŒÍÂÅÐ 99.9 ¢Í§

ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕàÍç¹ «ÔμÕé ̈ íÒ¡Ñ́  «Öè§ÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

1,863.5 ÅŒÒ¹ºÒ· (18.6 ÅŒÒ¹ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÅÐ 

100 ºÒ·) áÅÐä Œ́ªíÒÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹¤ÃºáÅŒÇ

·Ñé§ËÁ´
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(1) à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 áÅÐ
¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 5 à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹
Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¤ «Öè§ÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑº
à§Ô¹»̃¹¼ÅËÅÑ§¨Ò¡·ÕèË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ·Í×è¹ 
(»ÃÐàÀ· ¡ áÅÐ ¢) ä Œ́ÃÑºä»áÅŒÇ

(2) ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4

ã¹»‚ 2552 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 ä´Œ·íÒ

ÊÑÞÞÒá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁâ´Â¡íÒË¹´ãËŒà§Ô¹»̃¹¼Å
¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¤ μ ŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹
¡Ç‹Ò í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹Ê´ÊØ· Ô̧·ÕèàËÅ×ÍÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ 

(1) ¡ÒÃ ‹̈ÒÂà§Ô¹»̃¹¼Å áÅÐà§Ô¹»̃¹¼Å¤ŒÒ§
‹̈ÒÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¡. áÅÐ ¢. 

(2) ¡ÒÃ ‹̈ÒÂ¤×¹ÁÙÅ¤‹ÒË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹ãËŒá¡‹Ë¹‹ÇÂ
Å§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¡. áÅÐ ¢. (3) ¡ÒÃËÑ¡à§Ô¹Ê´
ÊíÒÃÍ§à¾×èÍ¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéÍ×è¹æ áÅÐ (4) ¡ÒÃªíÒÃÐ
à§Ô¹»¹̃¼Å¤§¤ŒÒ§ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 
¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃáÅÐºÑ¹·Ö¡
à§Ô¹»¹̃¼Å¤ŒÒ§¨‹ÒÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¤ 
à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 941.2 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§ÃÇÁ
à§Ô¹»˜¹¼Å¤ŒÒ§¨‹ÒÂá¡‹ºÃÔÉÑ· í̈Ò¹Ç¹ 865.9 
ÅŒÒ¹ºÒ· ( Ù́ËÁÒÂàËμØ 5) ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 

2555 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 ä´ŒªíÒÃÐ

à§Ô¹»˜¹¼Å¤ŒÒ§¨‹ÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒá¡‹ºÃÔÉÑ·áÅŒÇ

·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·«×éÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 »ÃÐàÀ· ¡ áÅÐ ¢ 

¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 1,794.4 

ÅŒÒ¹ºÒ· ( Ù́ËÁÒÂàËμØ 5) ¡ÒÃ«×éÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹

´Ñ§¡Å‹ÒÇäÁ‹ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºã´æ μ‹Í·Ø¹áÅÐÊÑ́ Ê‹Ç¹

¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å 

(Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹»ÃÐàÀ· ¤)

11 เงินลงทุนในบริษัทร�วม
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2,714,170 2,684,150 4,446,171 4,446,171

«×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ 564,744 - 1,098,598 - 

Ê‹Ç¹áº‹§¡íÒäÃÊØ· Ô̧¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹     

 μÒÁÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ 584,248 497,550 - - 

ÃÒÂä´Œà§Ô¹»˜¹¼Å (496,281) (467,530) - -

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â� (58,092) - - -

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 3,308,789 2,714,170 5,544,769 4,446,171
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àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃ‹ÇÁ
Å§·Ø¹ã¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â � CPN 
¤ÍÁàÁÍÃ�àªÕÂÅ â¡Ã· (“¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”) 
¨íÒ¹Ç¹ 107 ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹»ÃÐÁÒ³
ÃŒÍÂÅÐ 25 ¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÊ¹Í¢ÒÂ
·Ñé§ËÁ´¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 

1,099 ÅŒÒ¹ºÒ· â´Â¡Í§·Ø¹ÃÇÁ Ñ́§¡Å‹ÒÇ
¨Ð¹íÒà§Ô¹·Õèä Œ́¨Ò¡¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹ÁÒÅ§·Ø¹â´Â
¡ÒÃàª‹Òª‹Ç§ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ´Ô ÍÍ¿¿ �ÈàÈÊ 
áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� μÒÁ·Õè¡Å‹ÒÇäÇŒã¹ËÁÒÂàËμØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 35

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÊÃØ»¢Í§ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ«Öè§
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ºÑ¹·Ö¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·´Ñ§¡Å‹ÒÇ
μÒÁÇÔ̧ ÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ«éíÒäÁ‹ä´Œ»ÃÑº»ÃØ§¢ŒÍÁÙÅμÒÁ
ÊÑ´Ê‹Ç¹·Õè¶×ÍËØŒ¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

      (¾Ñ¹ºÒ·)
  ÊÑ´Ê‹Ç¹     
  ¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ ÃÒÂä´ŒÃÇÁ ¡íÒäÃÊØ·¸Ô

  (ÃŒÍÂÅÐ)

»‚ 2555

¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

 CPN ÃÕà·Åâ¡Ã· 27.8 19,173,252 1,556,437 2,537,195 2,004,399

¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

 CPN ¤ÍÁàÁÍÃ�àªÕÂÅâ¡Ã· 25.0 5,042,197 539,890 141,855 107,956

ÃÇÁ  24,215,449 2,096,327 2,679,050 2,112,355

»‚ 2554

¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

 CPN ÃÕà·Åâ¡Ã· 27.8 18,601,705 1,582,789 2,309,989 1,789,632

ÃÇÁ  18,601,705 1,582,789 2,309,989 1,789,632

12 เงินลงทุนระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
       (¾Ñ¹ºÒ·)
 ÊÑ´Ê‹Ç¹¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
  2555 2554 2555 2554 2555 2554

 (ÃŒÍÂÅÐ)

ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ ÃÕà·Å ́ ÕàÇÅÅçÍ»àÁŒ¹·� ̈ íÒ¡Ñ´ 15 15 66,250 66,250 - -

ºÃÔÉÑ· ÍÂØ¸ÂÒà¡ÉμÃ¸Ò¹Õ ̈ íÒ¡Ñ´ 12 12 50,397 50,397 - -

ºÃÔÉÑ· Êàà¤ÇÃ�ÃÔ·«� ¾ÅÒ«‹Ò ̈ íÒ¡Ñ´ 12 12 15,000 15,000 - -

ÃÇÁà§Ô¹Å§·Ø¹ - ÃÒ¤Ò·Ø¹   131,647 131,647 - -

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò   (131,647) (131,647) - -

ÊØ·¸Ô   - - - -



13 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÃÒ¤Ò·Ø¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á  50,403,097 37,792,750 9,167,636 7,972,648

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 7,627,915 12,062,469 2,513,411 1,155,804

âÍ¹ÁÒ¨Ò¡·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³�    - 660,214    - 142,784

âÍ¹ä»·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³ �    - (88,394)    - (101,005)

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ (49,997) (23,942) (8,907) (2,595)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 57,981,015 50,403,097 11,672,140 9,167,636

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á  9,660,324 7,837,840 1,842,195 1,526,385

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº»‚ 2,003,268 1,610,282 385,884 350,440

¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¤‹Òà¼×èÍ¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò    - (187,015) - (91,226)

âÍ¹ÁÒ¨Ò¡·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³�    - 432,474 - 83,316

âÍ¹ä»·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³ �    - (25,387) - (25,387)

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ (2,545) 11,988 - -

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ (21,910) (19,858)      (3,109) (1,333)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 11,639,137 9,660,324 2,224,970 1,842,195

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 - 29,954,910 - 6,446,263

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 

 ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 40,742,773 40,742,773 7,325,441 7,325,441

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 46,341,878     - 9,447,170 -

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 »ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Òâ´ÂºÃÔÉÑ· ºÃÙ¤ 
àÃÕÂÅàÍÊàμ· ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò

ÍÔÊÃÐ ·Ñé§¹Õéä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹â´ÂÇÔ¸Õ “Income 
method, DCF Technique” ÁÙÅ¤‹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁÃÒ¤Ò

»ÃÐàÁÔ¹à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 89,402 ÅŒÒ¹ºÒ· 
(2554 : 74,805 ÅŒÒ¹ºÒ·)
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ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ·ÕèãËŒàª‹Òá¡‹ºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁ 
â´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹âÍ¹ÁÒ¨Ò¡·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐ
ÍØ»¡Ã³�áÅÐÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò «Öè§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò àªÕÂ§ãËÁ‹ áÍÃ�¾ÍÃ�μ

>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ºÒ§¹Ò
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò »�›¹à¡ÅŒÒ 
>> à«ç¹·ÃÑÅ à«ç¹àμÍÃ� ¾Ñ·ÂÒ
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÃÑª´Ò-¾ÃÐÃÒÁ 3 
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÃ�
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò á Œ̈§ÇÑ²¹Ð 
>> à«ç¹·ÃÑÅà¿ÊμÔÇÑÅ ¾Ñ·ÂÒ ºÕª
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 

>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ªÅºØÃÕ
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ¢Í¹á¡‹¹ 
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò àªÕÂ§ÃÒÂ
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ¾ÔÉ³ØâÅ¡ 
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Òá¡Ã¹´� ¾ÃÐÃÒÁ 9
>> à«ç¹·ÃÑÅ «ÔμÕé àÃÊÊÔà´¹«� 
>> ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ á¨Œ§ÇÑ²¹Ð
>> ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ºÒ§¹Ò 
>> ËÅÑ§ÊÇ¹â¤âÅà¹μ
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ 
>> à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÅíÒ»Ò§
>> â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

â¤Ã§¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà»š¹ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ
áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
â¤Ã§¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ 4 â¤Ã§¡ÒÃ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·«×éÍ·Õè´Ô¹¨Ò¡ºØ¤¤Å

ÀÒÂ¹Í¡à¾×èÍ¹íÒä»¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§

â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ áÅÐËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒã¹

Í¹Ò¤μ¨íÒ¹Ç¹ 376 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,155.8 

ÅŒÒ¹ºÒ·) â´Â ‹̈ÒÂªíÒÃÐà»š¹à§Ô¹Ê´·Ñé§ í̈Ò¹Ç¹ 

¡ÒÃ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐ

ºÃÔÉÑ·ä´Œ¹íÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

«Öè§ÁÕÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªṎ íÒ¹Ç¹ 16,106 ÅŒÒ¹ºÒ· 

áÅÐ 4,119 ÅŒÒ¹ºÒ· μÒÁÅíÒ´Ñº (2554: 19,636 

ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ 4,194 ÅŒÒ¹ºÒ· μÒÁÅíÒ´Ñº) 

ä»ÇÒ§à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊíÒËÃÑºà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁμÒÁ

·Õè¡Å‹ÒÇäÇŒã¹ËÁÒÂàËμØ 19

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

(¡) ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·      (¾Ñ¹ºÒ·)
    §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

   ÍÒ¤ÒÃáÅÐ ÂÒ¹¾ÒË¹ÐáÅÐ §Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§  
  ·Õè´Ô¹ Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ ÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ÃÇÁ

ÃÒ¤Ò·Ø¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 91,371 1,726,927 1,224,796 98,227 3,141,321

à¾ÔèÁ¢Öé¹ - 2,206 185,228 420,457 607,891

âÍ¹ÁÒ¨Ò¡ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ - 60,906 - 27,488 88,394

âÍ¹ä»ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ - - (660,214) - (660,214)

âÍ¹ – ÊØ·¸Ô - 243,053 43,887 (286,940) -

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ - (53,209) (153,672) (40,019) (246,900)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 

 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 91,371 1,979,883 640,025 219,213 2,930,492

à¾ÔèÁ¢Öé¹ - 4,222 73,571 264,202 341,995

âÍ¹ – ÊØ·¸Ô - 176,152 126,232 (302,384) -

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ - (518) (27,096) (21,827) (49,441)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 91,371 2,159,739 812,732 159,204 3,223,046



      (¾Ñ¹ºÒ·)
    §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

   ÍÒ¤ÒÃáÅÐ ÂÒ¹¾ÒË¹ÐáÅÐ §Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§  
  ·Õè´Ô¹ Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ ÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ÃÇÁ

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò
³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 - 70,743 716,228 - 786,971
¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº»‚ - 133,075 107,805 - 240,880
âÍ¹ÁÒ¨Ò¡ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ - 25,387 - - 25,387
âÍ¹ä»ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ - - (432,474) - (432,474)
¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ - (12,249) (101,263) - (113,512)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 
 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 - 216,956 290,296 - 507,252
¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº»‚ - 157,733 111,250 - 268,983
¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ - 155 (16,778) - (16,623)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 - 374,844 384,768 - 759,612

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ
³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554
ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 91,371 1,656,184 501,879 98,227 2,347,661
ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ - - 6,689 - 6,689
  91,371 1,656,184 508,568 98,227 2,354,350

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 
 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555
ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 91,371 1,762,927 344,311 219,213 2,417,822
ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ - - 5,418 - 5,418
  91,371 1,762,927 349,729 219,213 2,423,240

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 91,371 1,784,895 418,840 159,204 2,454,310
ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ - - 9,124 - 9,124
  91,371 1,784,895 427,964 159,204 2,463,434

·Õè́ Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ ÍØ»¡Ã³� áÅÐÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 
Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¢Í§ âÃ§áÃÁÎÔÅμÑ¹ 
¾Ñ·ÂÒ áÅÐâÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 

ÃÒ¤Ò·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¡‹Í¹ËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁ
ÃÒ¤ÒÊÐÊÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ � «Öè§ä´Œ¤Ô´
¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒàμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ áμ‹ÂÑ§¤§ãªŒ§Ò¹
¨¹¶Ö§ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ 
148 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554 : 159 ÅŒÒ¹ºÒ·)

¡ÒÃ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹

³ ÇÑ¹·Õè 31¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ¹íÒ
ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÊ‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃ«Öè§ÁÕÁÙÅ¤‹ÒμÒÁ
ºÑÞªÕ¨íÒ¹Ç¹ 1,356 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 1,806 
ÅŒÒ¹ºÒ·) ä»ÇÒ§à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊíÒËÃÑº
à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁμÒÁ·Õè¡Å‹ÒÇäÇŒã¹ËÁÒÂàËμØ 19
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(¢) ºÃÔÉÑ·

      (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ÍÒ¤ÒÃáÅÐ ÂÒ¹¾ÒË¹ÐáÅÐ §Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§
 Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ ÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ÃÇÁ

ÃÒ¤Ò·Ø¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554  - 428,175 1,930 430,105

à¾ÔèÁ¢Öé¹  - 115,269 95,070 210,339

âÍ¹ - ÊØ·¸Ô  - 18,306 (18,306) -

âÍ¹ÁÒ¨Ò¡ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 60,906  - 40,099 101,005

âÍ¹ä»ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹  - (142,784)  - (142,784)

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ  - (11,772) (10,824) (22,596)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 60,906 407,194 107,969 576,069

à¾ÔèÁ¢Öé¹  - 65,227 56,079 121,306

âÍ¹ - ÊØ·¸Ô  - 2,423 (2,423) -

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ  - (15,508) (15,233) (30,741)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 60,906 459,336 146,392 666,634

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁáÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554  - 264,676  - 264,676

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº»‚ 4,350 45,608 - 49,958

âÍ¹ÁÒ¨Ò¡ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 25,387  - - 25,387

âÍ¹ä»ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ - (83,316) - (83,316)

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ  - (11,711)  - (11,711)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 29,737 215,257  - 244,994

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº»‚ 4,307 62,747 - 67,054

¨íÒË¹‹ÒÂ / μ Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ  -  (10,222) -  (10,222)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 34,044 267,782  - 301,826



      (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ÍÒ¤ÒÃáÅÐ ÂÒ¹¾ÒË¹ÐáÅÐ §Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§
 Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ ÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ÃÇÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554

ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·  - 156,810 1,930 158,740

ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹  - 6,689 - 6,689

    - 163,499 1,930 165,429

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555

ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 31,169 186,519 107,969 325,657

ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹  - 5,418 - 5,418

   31,169 191,937 107,969 331,075

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555

ÀÒÂãμŒ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 26,862 182,430 146,392 355,684

ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹  - 9,124  - 9,124

   26,862 191,554 146,392 364,808

ÃÒ¤Ò·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¡‹Í¹ËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ � «Öè§ä´Œ¤Ô´¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Òàμ çÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ áμ ‹ÂÑ§¤§ãªŒ§Ò¹¨¹¶Ö§ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ 137 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 122 ÅŒÒ¹ºÒ·)
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15 สิทธิการเช�า
    (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

ÃÒ¤Ò·Ø¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 19,309,880 2,720,648

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 1,927,015 3,856,666

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ÍÍ¡ (485,970) -

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 20,750,925 6,577,314

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 520,199 594,156

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ÍÍ¡ (4,007,969) (6,093)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 17,263,155 7,165,377

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 5,761,135 752,851

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊíÒËÃÑº»‚ 1,096,772 174,242

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ÍÍ¡ (39,699) -

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 455,171 342,699

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 7,273,379 1,269,792

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊíÒËÃÑº»‚ 985,576 451,267

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ÍÍ¡ (1,510,164) -

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 476,980 376,057

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 7,225,771 2,097,116

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 13,548,745 1,967,797

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 13,477,546 5,307,522

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 10,037,384 5,068,261

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �
·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 
«Öè§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ
ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒã¹â¤Ã§¡ÒÃà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ � áÅÐ
à«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕË¹ÕéÊÔ¹
μÒÁºÑÞªÕÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÐÂÐÂÒÇ¨íÒ¹Ç¹ 
2,921 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 2,447 ÅŒÒ¹ºÒ·) 
·Õèà¡Ô´¨Ò¡¼Åáμ¡μ‹Ò§¢Í§¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨‹ÒÂ
ä»¨ÃÔ§μÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÑºÇÔ̧ ÕμÑ́ ¨‹ÒÂ·Õèà»š¹ÃÐºº
μÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ©ºÑº·Õè 17 (»ÃÑº»ÃØ§ 

2552) àÃ×èÍ§ÊÑÞÞÒàª‹Ò ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ¹íÒË¹ÕéÊÔ¹
ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÐÂÐÂÒÇÁÒËÑ¡¡ÅºÅº¡Ñº
ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹ÒÍÒ¤ÒÃ¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§·Õè¨‹ÒÂ
ÍÍ¡ä»Å‹Ç§Ë¹ŒÒ à¹×èÍ§¨Ò¡Ë¹ÕéÊÔ¹áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨íÒ¹Ç¹·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂáÅÐä´Œ¨‹ÒÂä»
à¾×èÍãËŒä´ŒÁÒ«Öè§â¤Ã§¡ÒÃà ṌÂÇ¡Ñ¹



16 สิทธิการใช�สินทรัพย�
 (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ÃÒ¤Ò·Ø¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 217,236

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 213

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 217,449

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 34,325

¨íÒË¹‹ÒÂ/âÍ¹ÍÍ¡ (99)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 251,675

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 51,664

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊíÒËÃÑº»‚ 8,993

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 60,657

¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂÊíÒËÃÑº»‚ 10,015

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 70,672

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 165,572

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 156,792

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 181,003

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ ä Œ́Å§¹ÒÁ
ã¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡
à¾×èÍ¢ÍÃÑºä¿¿‡Ò¨Ò¡¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§ 
μÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

Â¡·Õè́ Ô¹ºÒ§Ê‹Ç¹â´ÂÁÕÃÒ¤Ò·Ø¹μÒÁºÑÞªÕÊØ· Ô̧
¨íÒ¹Ç¹ 34 ÅŒÒ¹ºÒ·ãËŒ¡Ñº¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§
à¾×èÍ¡‹ÍÊÃŒÒ§à»š¹Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ à¾×èÍ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÑºÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºä¿¿‡Ò¨Ò¡

¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§ ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃ
´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ÊÔ· Ô̧¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ã¹§ºáÊ´§
°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
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17 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕÊØ·¸Ô 1,304,239 948,028 527,680 418,373

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμ Ñ´ºÑÞªÕÊØ·¸Ô (921,438) (1,030,885) (579,617) (649,008)

ÊØ·¸Ô  382,801 (82,857) (51,937) (230,635)

ÃÒÂ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕÃÇÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ÁÕ´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·)

    §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

    ºÑ¹·Ö¡à»š¹ (ÃÒÂ¨‹ÒÂ)
   ³ ÇÑ¹·Õè ÃÒÂä´Œã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè
   1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 (ËÁÒÂàËμØ 31) 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ   

¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ 646 733 1,379 

¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò 164,139 (2,212) 161,927 

ÍÒ¤ÒÃÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒ¢ÒÂ½Ò¡ 173,159 15,698 188,857 

à§Ô¹ÁÑ´ í̈ÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ 347,011 103,282 450,293 

¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁ 48,794 138,622 187,416 

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 186,873 73,394 260,267 

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 21,794 3,804 25,598

Í×è¹æ 5,612 22,890 28,502

ÃÇÁ  948,028 356,211 1,304,239

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ (1,030,885) 109,447 (921,438)

ÃÇÁ  (1,030,885) 109,447 (921,438)

ÊØ·¸Ô  (82,857) 465,658 382,801



     (¾Ñ¹ºÒ·)
    §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

    ºÑ¹·Ö¡à»š¹ (ÃÒÂ¨‹ÒÂ)
   ³ ÇÑ¹·Õè ÃÒÂä´Œã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè
   1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 (ËÁÒÂàËμØ 31) 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ
¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ 1,045 (399) 646 
¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò 195,515 (31,376) 164,139 
ÍÒ¤ÒÃÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒ¢ÒÂ½Ò¡ 324,754 (151,595) 173,159 
à§Ô¹ÁÑ´ í̈ÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ 394,079 (47,068) 347,011 
¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁ - 48,794 48,794 
Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 158,530 28,343 186,873
ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 27,059 (5,265) 21,794
Í×è¹æ - 5,612 5,612
ÃÇÁ  1,100,982 (152,954) 948,028

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ
¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ (1,677,091) 646,206 (1,030,885)
Í×è¹æ (9,778) 9,778 -
ÃÇÁ  (1,686,869) 655,984 (1,030,885)
ÊØ·¸Ô  (585,887) 503,030 (82,857)

     (¾Ñ¹ºÒ·)
    §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

    ºÑ¹·Ö¡à»š¹ (ÃÒÂ¨‹ÒÂ)
   ³ ÇÑ¹·Õè ÃÒÂä´Œã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè
   1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 (ËÁÒÂàËμØ 31) 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ
¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ 312 (59) 253 
¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò 62,672 - 62,672 
à§Ô¹ÁÑ´ í̈ÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ 141,550 7,618 149,168 
Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 174,998 75,211 250,209 
ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 19,208 3,222 22,430 
ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹ÒÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ - 10,105 10,105
Í×è¹æ 19,633 13,210 32,843
ÃÇÁ  418,373 109,307 527,680

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ
¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ (649,008) 69,391 (579,617)
ÃÇÁ  (649,008) 69,391 (579,617)
ÊØ·¸Ô  (230,635) 178,698 (51,937) 
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     (¾Ñ¹ºÒ·)

    §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

    ºÑ¹·Ö¡à»š¹ (ÃÒÂ¨‹ÒÂ)
   ³ ÇÑ¹·Õè ÃÒÂä´Œã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ³ ÇÑ¹·Õè
   1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 (ËÁÒÂàËμØ 31) 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ

¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ 282 30 312

¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò 121,376 (58,704) 62,672

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ 179,082 (37,532) 141,550

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ 159,685 15,313 174,998

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 23,697 (4,489) 19,208

Í×è¹æ 20,052 (419) 19,633

ÃÇÁ  504,174 (85,801) 418,373

Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ (1,050,445) 401,437 (649,008)

ÃÇÁ  (1,050,445) 401,437 (649,008)

ÊØ·¸Ô  (546,271) 315,636 (230,635)

18 สินทรัพย� ไม�หมุนเวียนอื่น
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ÃÒÂä´Œ´Í¡àºÕéÂ¤ŒÒ§ÃÑº 5 135,456 135,456 135,456 135,456

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ  97,454 92,695 - -

à§Ô¹ÁÑ´¨íÒáÅÐ¤‹ÒÊÔ·¸Ô  78,015 63,203 67,773 15,757

à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò  7,545 10,631 6,945 10,031

ÃÇÁ  318,470 301,985 210,174 161,244



19 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

Ê‹Ç¹·ÕèËÁØ¹àÇÕÂ¹
à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 ·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ 5 3,945 3,815 2,603,184 1,128,800

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
 ·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  - 500,000 - 500,000

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
 Ê‹Ç¹·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚
- Ê‹Ç¹·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  1,870,080 1,270,080 1,150,040 500,040
- Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  954,180 600,000 954,180 600,000
   2,824,260 1,870,080 2,104,220 1,100,040

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡¼ÙŒÅ§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹
 Ê‹Ç¹·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚
- Ê‹Ç¹·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  96,806 109,838 - -
- Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  3,700,000 4,500,000 3,700,000 4,500,000
   3,796,806 4,609,838 3,700,000 4,500,000

ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ
 ·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚  6,621,066 6,479,918 5,804,220 5,600,040

Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 ·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ 5 - - 3,378,903 3,349,685

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
- Ê‹Ç¹·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  6,104,750 5,674,830 2,399,870 1,549,910
- Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  4,445,820 1,900,000 4,445,820 1,900,000
   10,550,570 7,574,830 6,845,690 3,449,910

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡¼ÙŒÅ§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹
- Ê‹Ç¹·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  393,128 489,934 - -
- Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹ÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹  8,000,000 10,200,000 8,000,000 10,200,000
   8,393,128 10,689,934 8,000,000 10,200,000

ÃÇÁà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇÍ×è¹  18,943,698 18,264,764 14,845,690 13,649,910
ÃÇÁ  25,568,709 25,248,497 26,631,997 24,228,435
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Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÀÒÃÐ´Í¡àºÕéÂ áÊ´§μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ¤Ãº¡íÒË¹´¡ÒÃ¨‹ÒÂªíÒÃÐ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ä´Œ´Ñ§¹Õé
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¤Ãº¡íÒË¹´ÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚  6,625,011 6,983,733 8,407,404 7,228,840
¤Ãº¡íÒË¹´ËÅÑ§¨Ò¡ 1 »‚ áμ‹äÁ‹à¡Ô¹ 5 »‚ 17,362,061 15,820,764 16,984,718 15,199,595
¤Ãº¡íÒË¹´ËÅÑ§¨Ò¡ 5 »‚ 1,581,637 2,444,000 1,239,875 1,800,000
ÃÇÁ  25,568,709 25,248,497 26,631,997 24,228,435

Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÀÒÃÐ´Í¡àºÕéÂÊ‹Ç¹·ÕèÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹«Öè§à»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�´Ñ§¹Õé
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

·Õè´Ô¹  2,470,142 2,470,142 874,425 874,425
ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹ 917,570 1,297,346 - -
ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§ 14,074,894 17,674,976 3,244,099 3,319,082
ÃÇÁ  17,462,606 21,442,464 4,118,524 4,193,507

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕÇ§à§Ô¹
ÊÔ¹àª×èÍ«Öè§ÂÑ§ÁÔä Œ́àºÔ¡ãªŒà»š¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 
7,679 ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 9,091 ÅŒÒ¹ºÒ·)

ã¹à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2555 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹ 500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´¡ÒÃªíÒÃÐ¤×¹
à§Ô¹¡ÙŒà»š¹àÇÅÒ 23 à´×Í¹áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒºÃÔÉÑ·
ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´ÃÒÂà ×́Í¹ÃÇÁ 60 
§Ç´æ ÅÐ 8.4 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅÐ 5.9 ÅŒÒ¹ºÒ·
ÊíÒËÃÑº§Ç´ÊØ´·ŒÒÂ à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÔèÁ¼‹Í¹
ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 ³ ÇÑ¹·Õè 
30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒáÅŒÇ
·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2555 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹ 500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº

Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´¡ÒÃªíÒÃÐ
¤×¹à§Ô¹¡ÙŒà»š¹àÇÅÒ 18 à´×Í¹áÅÐ¡íÒË¹ ã́ËŒºÃÔÉÑ·
ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´ÃÒÂà ×́Í¹ÃÇÁ 42 
§Ç´æ ÅÐ 12 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅÐ 8 ÅŒÒ¹ºÒ·ÊíÒËÃÑº
§Ç´ÊØ´·ŒÒÂ à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ
§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2557 ³ ÇÑ¹·Õè 
30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒáÅŒÇ
·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2555 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 1 »‚ 4 à´×Í¹ ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ́
ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í 
»ÃÐàÀ·äÁ‹´ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐäÁ‹ÁÕ
¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 500 ÅŒÒ¹ºÒ· â´Â
ËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ 
μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤Ãº
¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ¡ÙŒ
à§Ô¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´¡ÒÃªíÒÃÐ
¤×¹à§Ô¹¡ÙŒà»š¹àÇÅÒ 2 »‚ áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒºÃÔÉÑ·
ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´ÃÒÂà ×́Í¹ÃÇÁ 36 
§Ç´æ ÅÐ 41.7 ÅŒÒ¹ºÒ· à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ
àÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 
³ 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒ
áÅŒÇ·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹ 500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´¡ÒÃªíÒÃÐ
¤×¹à§Ô¹¡ÙŒà»š¹àÇÅÒ 27 à´×Í¹áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒ
ºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹·Ø¡æ 3 à´×Í¹ ÃÇÁ 20 
§Ç´æ ÅÐ 25 ÅŒÒ¹ºÒ· à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÔèÁ



¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 
³ 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒ
áÅŒÇ·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ´ËØŒ¹¡ÙŒ
´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´·ÂÍÂªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹μŒ¹ 
ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 1,000 
ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ
áÅÐà§Ô¹μŒ¹·Ø¡æ 6 à´×Í¹ μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ 
ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹à´×Í¹
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2560

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹ 3,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´¡ÒÃªíÒÃÐ¤×¹
à§Ô¹¡ÙŒà»š¹àÇÅÒ 2 »‚ áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐ
à§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´ÃÒÂà´×Í¹ÃÇÁ 60 §Ç´æ ÅÐ 
50 ÅŒÒ¹ºÒ· à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ
§Ç´áÃ¡ã¹à´×Í¹μØÅÒ¤Á 2556 â´ÂºÃÔÉÑ·ä´Œ
¨íÒ¹Í§·Õè́ Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ ³ 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ºÃÔÉÑ·
ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒáÅŒÇ·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 3 »‚ 6 à´×Í¹ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ·
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹
ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ·¸Ô äÁ‹ÁÕ
»ÃÐ¡Ñ¹ áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇ
ÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à ×́Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ 1 à´×Í¹ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ·
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹
ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹´ŒÍÂÊÔ· Ô̧ 

äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ ‹̈ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à ×́Í¹ áÅÐ
¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 23 Á¡ÃÒ¤Á 2560

ã¹à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 1,200 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ́  ËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố
ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 12 μØÅÒ¤Á 2559

ã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒÍÒÂØ 
7 »‚ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 500 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·
ã¹Ç§ í̈Ò¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´ÃÐºØ
ª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹´ŒÍÂÊÔ·¸Ô äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 12 μØÅÒ¤Á 2561

ã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒÍÒÂØ 
10 »‚ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 300 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·
ã¹Ç§ í̈Ò¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´ÃÐºØ
ª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹´ŒÍÂÊÔ·¸Ô äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 12 μØÅÒ¤Á 2564

ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡íÒË¹´ãËŒºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´
ÃÒÂà´×Í¹ÃÇÁ 36 §Ç´ §Ç´ÅÐ 41.7 ÅŒÒ¹ºÒ·
ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¢Í§à´×Í¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´
ªíÒÃÐã¹áμ‹ÅÐ§Ç´ áÅÐàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡
ã¹à ×́Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2556 ³ 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 
ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒáÅŒÇ·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2554 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅ

à§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ́  ËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố
ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2559

ã¹à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 500 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ́  ËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố
ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2559

ã¹à ×́Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2554 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¡íÒË¹´ãËŒ
ºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹ÃÇÁ 8 §Ç´ â´ÂªíÒÃÐ 
3 à´×Í¹μ‹Í§Ç´ §Ç´ÅÐ 62.5 ÅŒÒ¹ºÒ· â´Â
ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¢Í§à´×Í¹
àÁÉÒÂ¹ 2556 à»š¹μŒ¹ä» ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒ
àμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 ºÃÔÉÑ·¨íÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ÍÒÂØ 5 »‚ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 500 ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§¨íÒ¡Ñ́  ËØŒ¹¡ÙŒ́ Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố
ÃÐºØª×èÍ¼ÙŒ¶×Í »ÃÐàÀ·äÁ‹́ ŒÍÂÊÔ· Ô̧ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ 
áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ¶×Í â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ
¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´
ä¶‹¶Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 28 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡Ñº
Ê¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡íÒË¹´ãËŒºÃÔÉÑ·ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹¤×¹à»š¹§Ç´
ÃÒÂà´×Í¹ÃÇÁ 30 §Ç´ §Ç´ÅÐ 50 ÅŒÒ¹ºÒ·
ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¢Í§à´×Í¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´
ªíÒÃÐã¹áμ‹ÅÐ§Ç´ áÅÐàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡
ã¹à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2555 â´ÂºÃÔÉÑ·μ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁ
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àÊÕÂ´Í¡àºÕéÂμÑé§áμ‹ÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·àºÔ¡ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ
§Ç´áÃ¡ ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ã¹ÍÑμÃÒμÅÒ´ 
ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒàμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ ³ ÇÑ¹·Õè 
30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒ
¡ÙŒà§Ô¹ Term Loan (»ÃÐ¨íÒ) ̈ íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 1,500 
ÅŒÒ¹ºÒ· ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ 
ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒªíÒÃÐË¹Õé
àÊÃç̈ ÊÔé¹ÀÒÂã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 â´ÂºÃÔÉÑ·
μ¡Å§ªíÒÃÐ´Í¡àºÕéÂã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¢Í§
·Ø¡à ×́Í¹ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹μŒ¹à§Ô¹¡ÙŒà»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡
äμÃÁÒÊäμÃÁÒÊÅÐäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 125 ÅŒÒ¹ºÒ· 
áÅÐàÃÔèÁ¼‹Í¹ªíÒÃÐ§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 
2554 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒàμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ ³ 
ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554

ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒ
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·»ÃÐàÀ·äÁ‹´ŒÍÂÊÔ·¸ÔáÅÐäÁ‹ÁÕ
»ÃÐ¡Ñ¹ÍÒÂØ 2 »‚ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 
500 ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂ
´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 3 à ×́Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹
ã¹ÇÑ¹·Õè 9 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555

ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§
ä Œ́¡ÙŒÂ×Áã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
áË‹§Ë¹Öè§¨íÒ¹Ç¹ 2,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡íÒË¹´ÃÐÂÐ
àÇÅÒ 7 »‚ »ÅÍ´ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹ 2 »‚ ¹Ñºáμ‹ÇÑ¹àºÔ¡
ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ§Ç´áÃ¡ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹μŒ¹§Ç´áÃ¡
à»š¹ÃÒÂ§Ç´æÅÐ 3 à´×Í¹ ÃÇÁ 20 §Ç´ §Ç´ÅÐ 
100 ÅŒÒ¹ºÒ· ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¹íÒÊÔ·¸Ô
¡ÒÃàª‹Ò¾ÃŒÍÁ¨íÒ¹Í§ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§à»š¹ËÅÑ¡
»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á Ñ́§¡Å‹ÒÇ â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹
¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 
ºÃÔÉÑ·ä´ŒàºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒáÅŒÇ·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ä´Œ¡ÙŒÂ×Á
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§
¨íÒ¹Ç¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ 

7 »‚ »ÅÍ´ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹ 2 »‚ ¹Ñºáμ‹ÇÑ¹àºÔ¡
ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ§Ç´áÃ¡ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹§Ç´áÃ¡ã¹à´×Í¹ 
μØÅÒ¤Á 2553 à»š¹μŒ¹ä» ÃÇÁ 60 §Ç´ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¹íÒ·Õè́ Ô¹¾ÃŒÍÁ¨íÒ¹Í§ ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ 

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ä´Œ¡ÙŒÂ×Á
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§
¨íÒ¹Ç¹ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ 
7 »‚ »ÅÍ´ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹ 2 »‚ ¹Ñºáμ‹ÇÑ¹àºÔ¡
ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ§Ç´áÃ¡ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹§Ç´áÃ¡ã¹à´×Í¹ 
Á¡ÃÒ¤Á 2554 à»š¹μŒ¹ä» ÃÇÁ 60 §Ç´ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¹íÒÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·
¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹Ç§à§Ô¹¡ÙŒ·Ñé§ í̈Ò¹Ç¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 
2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´ŒàºÔ¡à§Ô¹¡ÙŒàμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ä´Œ¡ÙŒÂ×Á
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§
¨íÒ¹Ç¹ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ 
7 »‚ »ÅÍ´ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹ 2 »‚ ¹Ñºáμ‹ÇÑ¹àºÔ¡ÃÑº
à§Ô¹¡ÙŒ§Ç´áÃ¡ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹ 60 §Ç´ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¹íÒÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·
¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹à§Ô¹¡ÙŒ·Ñé§ í̈Ò¹Ç¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 
2554 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä Œ́àºÔ¡ãªŒà§Ô¹¡ÙŒàμçÁ¨íÒ¹Ç¹áÅŒÇ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2551 ºÃÔÉÑ·ä´Œ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ í̈Ò¹Ç¹ 
2,500 ÅŒÒ¹ºÒ· »ÅÍ´ªíÒÃÐà§Ô¹μŒ¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 
7 »‚ ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹§Ç´áÃ¡ã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 
2553 à»š¹μŒ¹ä» ÃÇÁ 60 §Ç´ â´ÂºÃÔÉÑ·ä´Œ
¹íÒ·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2550 ºÃÔÉÑ·ä´Œ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·ã¹ÃÙ»¢Í§ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ố äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐäÁ‹
´ŒÍÂÊÔ·¸Ô¨Ò¡¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹¨íÒ¹Ç¹ 3,000 
ÅŒÒ¹ºÒ· ËØŒ¹¡ÙŒ¹ÕéÁÕ¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹»‚ 2555 

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒÍÒÂØ 4 »‚ 
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§à§Ô¹¨íÒ¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
à»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐäÁ‹´ŒÍÂÊÔ·¸Ô
ãËŒá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹¨íÒ¹Ç¹ 3,200 ÅŒÒ¹ºÒ· 
â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ ‹̈ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 
6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹»‚ 2556

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹‹ÒÂËØŒ¹¡ÙŒÍÒÂØ 5 »‚ 
ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·ã¹Ç§à§Ô¹¨íÒ¡Ñ´ ËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
à»š¹ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐäÁ‹´ŒÍÂÊÔ·¸Ô
ãËŒá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹¨íÒ¹Ç¹ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ· 
â´ÂËØŒ¹¡ÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¡ÒÃ ‹̈ÒÂ´Í¡àºÕéÂ·Ø¡æ 
6 à´×Í¹ áÅÐ¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹»‚ 2557 

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·ä´Œ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ã¹Ê¡ØÅ
à§Ô¹ºÒ·ã¹ÃÙ»¢Í§ËØŒ¹¡ÙŒª¹Ô´äÁ‹ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐ
äÁ‹´ŒÍÂÊÔ· Ô̧ãËŒá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹ í̈Ò¹Ç¹ 
1,000 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹»‚ 2555 

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ
¼ÙŒÅ§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹ÁÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¤§·ÕèáÅÐ
ÅÍÂμÑÇÃŒÍÂÅÐ 3.25 ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 5 μ‹Í»‚ à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÍÒÂØÊÑÞÞÒμÑé§áμ‹ 3 »‚ ¶Ö§ 10 »‚ 
áÅÐÁÕà§×èÍ¹ä¢·ÕèÃÐºØäÇŒμÒÁÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
áμ‹ÅÐ©ºÑº ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§» Ô̄ºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢
áÅÐ¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ́ μ‹Ò§æ ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹ÊÑÞÞÒ¡ÙŒÂ×Á
à§Ô¹ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ́  àª‹¹ ¡ÒÃäÁ‹¹íÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �¢Í§
ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞä»¡‹ÍãËŒà¡Ô´
ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹â´ÂãªŒà»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹μ‹Ò§æ ¡ÒÃ í́ÒÃ§Ê¶Ò¹Ð
¤ÇÒÁà»š¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� 
áÅÐà§×èÍ¹ä¢Í×è¹μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á·ÕèÁÕËÅÑ¡
»ÃÐ¡Ñ¹¨íÒ¹Ç¹ 8,465 ÅŒÒ¹ºÒ·¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 
(2554: 7,545 ÅŒÒ¹ºÒ·) ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹
â´ÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �»ÃÐàÀ·ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×èÍ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³�
áÅÐÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹ÒÀÒÂãμŒâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ÀÒÂãμŒÇ§à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ
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20 เจ�าหนี้อื่น
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹ 5 1,319,044 1,415,032 249,576 2,631,049

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ  1,554,000 1,591,373 749,825 656,946 

à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹¼Å§Ò¹¤ŒÒ§¨‹ÒÂ  942,832 755,860 171,987 117,659 

´Í¡àºÕéÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ  62,390 74,649 62,390 74,868 

ÃÒÂä´ŒÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  145,380 95,882 52,039 45,017

Í×è¹æ  645,106 566,582 249,788 237,003

ÃÇÁ  4,668,752 4,499,378 1,535,605 3,762,542

21 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¶×Í» Ô̄ºÑμÔμÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ
©ºÑº·Õè 19 àÃ×èÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 
«Öè§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒμÑé§áμ‹ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2554 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¶×Í» Ô̄ºÑμÔμÒÁÁÒμÃ°Ò¹ãËÁ‹
â´Â¡ÒÃ»ÃÑºÂŒÍ¹ËÅÑ§ áÅÐä´Œ»ÃÑº§º¡ÒÃà§Ô¹
»‚¡‹Í¹áÅŒÇ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·¨Ñ́ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃºíÒàË¹ç̈
¾¹Ñ¡§Ò¹μÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ ¾.È. 2541 ã¹¡ÒÃãËŒ¼Å»ÃÐâÂª¹�
àÁ×èÍà¡ÉÕÂ³á¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹μÒÁÊÔ·¸ÔáÅÐÍÒÂØ§Ò¹

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 110,267 94,270 96,040 78,990

¼Å»ÃÐâÂª¹�¨‹ÒÂâ´Ââ¤Ã§¡ÒÃ       (174)   (691) (174)      (585)

μŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃ»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐ´Í¡àºÕéÂ      17,883 16,688  16,284 17,635

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 127,976 110,267 112,150 96,040



¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÃÑºÃÙŒã¹¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

μŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃ»˜¨¨ØºÑ¹ 12,366 12,163 11,430 13,540

μŒ¹·Ø¹´Í¡àºÕéÂ 5,517 4,525 4,854 4,095

ÃÇÁ  17,883 16,688 16,284 17,635

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÃÑºÃÙŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃμ‹Íä»¹Õéã¹§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨

     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

μŒ¹·Ø¹¤‹Òàª‹ÒáÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 3,821 3,410 2,831 4,326

μŒ¹·Ø¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ 173 160 - -

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 13,889 13,118 13,453 13,309

ÃÇÁ  17,883 16,688 16,284 17,635

¢ŒÍÊÁÁØμÔËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃμÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

     (ÃŒÍÂÅÐ)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÍÑμÃÒ¤Ô´Å´à©ÅÕèÂ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 5 5 5 5

ÍÑμÃÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ã¹Í¹Ò¤μà©ÅÕèÂ 6 6  6  6

¢ŒÍÊÁÁØμÔ°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÑμÃÒÁÃ³Ðã¹Í¹Ò¤μ¶×ÍμÒÁ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§Ê¶ÔμÔ·Õèà¼Âá¾Ã‹·ÑèÇä»áÅÐÍŒÒ§ÍÔ§μÒÁμÒÃÒ§ÁÃ³Ð«Öè§»ÃÐ¡ÒÈâ´ÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
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22 ทุนเรือนหุ�น
      (¾Ñ¹ËØŒ¹/¾Ñ¹ºÒ·)

  ÃÒ¤ÒμÒÁ 2555 2554

  ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ ¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹Ò ¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹Ò

  (ºÒ·)

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á

- ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 1 2,178,816 2,178,816 2,178,816 2,178,816

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á

- ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 1 2,178,816 2,178,816 2,178,816 2,178,816

ËØŒ¹·ÕèÍÍ¡áÅÐªíÒÃÐáÅŒÇ

³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á

- ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 1 2,178,816 2,178,816 2,178,816 2,178,816

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á

- ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 1 2,178,816 2,178,816 2,178,816 2,178,816

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

μÒÁº·ºÑÞÞÑμÔáË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔºÃÔÉÑ·

ÁËÒª¹¨íÒ¡Ñ́  ¾.È. 2535 ÁÒμÃÒ 51 ã¹¡Ã³Õ

·ÕèºÃÔÉÑ·àÊ¹Í¢ÒÂËØŒ¹ÊÙ§¡Ç‹ÒÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹·Õè

¨´·ÐàºÕÂ¹äÇŒ ºÃÔÉÑ·μŒÍ§¹íÒ¤‹ÒËØŒ¹Ê‹Ç¹à¡Ô¹¹Õé

μÑé§à»š¹·Ø¹ÊíÒÃÍ§ (“Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹”) 

Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹¹Õé̈ Ð¹íÒä»¨‹ÒÂà»š¹à§Ô¹»¹̃¼Å

äÁ‹ä´Œ

23 สํารอง

ÊíÒÃÍ§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม

ÊíÒÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ

μÒÁº·ºÑÞÞÑμÔáË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔºÃÔÉÑ·

ÁËÒª¹¨íÒ¡Ñ́  ¾.È. 2535 ÁÒμÃÒ 116 ºÃÔÉÑ·

¨ÐμŒÍ§ Ñ̈´ÊÃÃ·Ø¹ÊíÒÃÍ§ (“ÊíÒÃÍ§μÒÁ
¡®ËÁÒÂ”) ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÃŒÍÂÅÐ 5 ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô
»ÃÐ¨íÒ»‚ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁÂ¡ÁÒ 
(¶ŒÒÁÕ) ̈ ¹¡Ç‹ÒÊíÒÃÍ§ Ñ́§¡Å‹ÒÇÁṎ íÒ¹Ç¹äÁ‹¹ŒÍÂ
¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ à§Ô¹ÊíÒÃÍ§
¹Õé¨Ð¹íÒä»¨‹ÒÂà»š¹à§Ô¹»˜¹¼ÅäÁ‹ä´Œ

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹áÊ´§
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼Åμ‹Ò§¡ÒÃ
á»Å§¤‹Ò·Ñé§ËÁ´¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ

¼Åμ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ
áÊ´§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§à Œ̈Ò¢Í§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ¼Å

ÃÇÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¼×èÍ¢ÒÂ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕ¡ÒÃ
μÑ´ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×Íà¡Ô´¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò

Ê‹Ç¹à¡Ô¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¼Åáμ¡μ‹Ò§·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
à´ÕÂÇ¡Ñ¹à»š¹¡ÒÃáÊ´§¶Ö§Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§
ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ³ ÇÑ¹·Õèä´ŒÁÒ
ä´ŒºÑ¹·Ö¡äÇŒà»š¹Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÒ¤ÒºÑÞªÕ
¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·Õèä´ŒÁÒμèíÒ¡Ç‹ÒÃÒ¤Ò·Ø¹ «Öè§¨Ð
äÁ‹̈ íÒË¹‹ÒÂáÅÐ¨Ð¤§ÍÂÙ‹̈ ¹¡ÃÐ·Ñè§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
¶Ù¡¢ÒÂËÃ×Í¨íÒË¹‹ÒÂÍÍ¡ä»

24 รายงานทางการเงินจําแนกตาม
 ส�วนงาน

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨íÒá¹¡μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹¨ÐáÊ´§
¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ÅÔμÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÀ·



μ‹Ò§æ ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¢μ
ÀÙÁÔÈÒÊμÃ�·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ ¡ÅØ‹Á
ºÃÔÉÑ·¹íÒàÊ¹ÍÊ‹Ç¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô̈ à»š¹ÃÙ»áººËÅÑ¡
ã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÃÐºº¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·à»š¹à¡³±�
ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´Ê‹Ç¹§Ò¹

¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÒ¤ÒÃÐËÇ‹Ò§Ê‹Ç¹§Ò¹ÍÂÙ‹º¹
à§×èÍ¹ä¢·Õèμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹·Ñé§ÊÍ§½†ÒÂ

¼Åä Œ́(àÊÕÂ)áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â �μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹ÃÇÁ
ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§â´ÂμÃ§¡ÑºÊ‹Ç¹§Ò¹ËÃ×Í
·ÕèÊÒÁÒÃ¶»˜¹Ê‹Ç¹ãËŒ¡ÑºÊ‹Ç¹§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§
ÊÁàËμØÊÁ¼Å 

ส�วนงานธุรกิจ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·àÊ¹ÍÊ‹Ç¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ´Ñ§¹Õé

Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 1 Ø̧Ã¡Ô¨ãËŒàª‹ÒÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ 

ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ áÅÐãËŒ
ºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ ÊÇ¹Ê¹Ø¡áÅÐ
ÊÇ¹¹éíÒã¹ÍÒ¤ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 2 ¸ØÃ¡Ô¨¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ

ã¹ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ

Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 3 ¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁ

ÃÒÂä´ŒáÅÐ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡Ê‹Ç¹§Ò¹·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÁÕ´Ñ§¹Õé

        (¾Ñ¹ºÒ·)

 Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 1 Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 2 Ê‹Ç¹§Ò¹·Õè 3 ÃÇÁ

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒÀÒÂ¹Í¡ 15,324,820 10,853,187 725,178 632,056 711,775 465,487 16,761,773 11,950,730

ÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§Ê‹Ç¹§Ò¹ 25,404 24,249 128 199 7,371 21,272 32,903 45,720

¡íÒäÃμÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹¡‹Í¹ËÑ¡ÀÒÉÕ 6,791,491 3,932,588 89,459 85,200 450,407 295,609 7,331,357 4,313,397

μ Ñ´ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹       (2,984) (146,114)

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèäÁ‹ä´Œ»˜¹Ê‹Ç¹ :

 ÃÒÂä´ŒÍ×è¹       2,779,190 862,819

 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹       (3,798,322) (3,097,374)

Ê‹Ç¹áº‹§¡íÒäÃã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ       584,248 497,550

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ       (641,638) (354,479)

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚       6,251,851 2,075,799

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹

 (³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á) 57,037,006 54,432,255 130,716 124,595 1,674,974 2,086,708 58,842,696 56,643,558

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁμÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹

 (³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á) 67,650,686 61,639,857 124,169 201,347 2,508,964 2,217,961 70,283,819 64,059,165
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25 รายได�จากการลงทุน
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ 5       - - 2,168,319 531,845

¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹Í×è¹ 5       - - 496,281 467,528

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹  120 110 120 110

   120 110 2,664,720 999,483

´Í¡àºÕéÂÃÑº

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ 5       - - 697,282 660,479

¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹Í×è¹ 5 4,896 4,802 4,926 4,687

¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹  72,788 42,935 36,719 12,892

   77,684 47,737 738,927 678,058

ÃÇÁ  77,804 47,847 3,403,647 1,677,541

26 รายได�อื่น
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàÃÕÂ¡à¡çº¨Ò¡ÃŒÒ¹¤ŒÒ   451,980 279,482 89,719 53,576

ÃÒÂä´Œ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ     242,500 262,465 495,845 373,349

¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ´ŒÍÂ¤‹Ò - 187,015 - 91,226

Í×è¹æ     231,070 273,025 314,670 203,302

ÃÇÁ      925,550 1,001,987 900,234 721,453



27 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¡ÒÃμÅÒ´ 459,141 468,884 275,644 252,598

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã 1,302,236 1,088,251 1,058,349 849,752

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂºÃÔËÒÃ 188,738 152,057 135,912 111,486

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹ 790,812 700,932 311,210 286,606

ÃÇÁ  2,740,927 2,410,124 1,781,115 1,500,442

28 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¼ÙŒºÃÔËÒÃ

à§Ô¹à´×Í¹áÅÐ¤‹ÒáÃ§  61,708 57,679 61,708 57,679

Í×è¹æ 35,099 20,551 35,099 20,551

ÃÇÁ  96,807 78,230 96,807 78,230

¾¹Ñ¡§Ò¹Í×è¹

à§Ô¹à´×Í¹áÅÐ¤‹ÒáÃ§ 1,146,339 969,441 772,458 621,838

¨‹ÒÂÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 22,989 23,552 18,822 19,699

Í×è¹æ 463,480 350,970 317,251 232,024

ÃÇÁ  1,632,808 1,343,963 1,108,531 873,561

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´μÑé§¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾
ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·º¹¾×é¹°Ò¹
¤ÇÒÁÊÁÑ¤Ãã¨¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡
¢Í§¡Í§·Ø¹ â´Â¾¹Ñ¡§Ò¹¨‹ÒÂà§Ô¹ÊÐÊÁã¹

ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 3 ¶Ö§ ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹
·Ø¡à ×́Í¹ áÅÐºÃÔÉÑ· ‹̈ÒÂÊÁ·ºã¹ÍÑμÃÒ
ÃŒÍÂÅÐ 3 ¶Ö§ ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§à§Ô¹à ×́Í¹¢Í§
¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡à ×́Í¹ ¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾¹Õé

ä Œ́¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾
μÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§áÅÐ
¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹â´Â¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹·Õèä Œ́ÃÑº
Í¹ØÞÒμ
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29 ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹�μÍºá·¹¾¹Ñ¡§Ò¹ 28 1,729,615 1,422,193 1,205,338 951,791

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò / ¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ  3,259,973 2,876,772 904,202 574,574 

μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 30 1,057,395 874,266 1,136,981 905,660 

¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤  2,759,098 2,209,200 1,480,441 960,375 

¤‹Òàª‹Ò  928,505 872,717 818,187 577,014 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¡ÒÃμÅÒ´ 27 459,141 468,884 275,644 252,598

Í×è¹æ  3,037,995 2,343,804 941,002 692,148

ÃÇÁ  13,231,722 11,067,836 6,761,795 4,914,160

30 ต�นทุนทางการเงิน
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ

- ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐºØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 5 - - 248,425 162,003

- Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼ÙŒÅ§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹  1,137,832 960,469 886,248 729,653

¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

- Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼ÙŒÅ§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹  87,024 22,028 80,606 14,004

ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  1,224,856 982,497 1,215,279 905,660

μŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèºÑ¹·Ö¡à»š¹

ÃÒ¤Ò·Ø¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�  (167,461) (108,231) (78,298) -

ÊØ·¸Ô  1,057,395 874,266 1,136,981 905,660

¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÊíÒËÃÑº»‚ 2555 áÅÐ 2554 ºÑ¹·Ö¡à»š¹μŒ¹·Ø¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 3-6 «Öè§à»š¹ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¶ÑÇà©ÅÕèÂ
¶‹Ç§¹éíÒË¹Ñ¡¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á·Ñé§ÊÔé¹·Õè¡ÙŒÂ×ÁÁÒà¾×èÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·ÑèÇä»



31 ภาษีเงินได�

ภาษีเงินได�ที่รับรู�ในกําไรหรือขาดทุน
     (¾Ñ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 ËÁÒÂàËμØ 2555 2554 2555 2554

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œã¹»˜¨¨ØºÑ¹

ÊíÒËÃÑº»‚»˜¨¨ØºÑ¹  1,107,296 857,509 422,681 246,379

   1,107,296 857,509 422,681 246,379

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¼Åμ ‹Ò§ªÑèÇ¤ÃÒÇ  (465,658) (456,704) (178,698) (213,507)

¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÍÑμÃÒÀÒÉÕ  - (46,326) - (102,129)

  17 (465,658) (503,030) (178,698) (315,636)

ÃÇÁ  641,638 354,479 243,983 (69,257)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท�จริง
 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

 2555 2554

   ÍÑμÃÒÀÒÉÕ  ÍÑμÃÒÀÒÉÕ

   (ÃŒÍÂÅÐ) (¾Ñ¹ºÒ·) (ÃŒÍÂÅÐ) (¾Ñ¹ºÒ·)

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚  6,251,851  2,075,799

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÇÁ  641,638  354,479

¡íÒäÃ¡‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÇÁ  6,893,489  2,430,278

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒμÒÁÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ 23 1,585,502 30 729,083

¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ- ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμ Ñ´ºÑÞªÕ  -  (46,326)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃã¹»ÃÐà·È·ÕèäÁ‹μ ŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ  (761,550)  (375,154)

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμŒÍ§ËŒÒÁ·Ò§ÀÒÉÕ  5,971  932

¡ÒÃãªŒ¢Ò´·Ø¹·Ò§ÀÒÉÕ  (188,285)  45,944

ÃÇÁ  9 641,638 15 354,479
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 §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554

   ÍÑμÃÒÀÒÉÕ  ÍÑμÃÒÀÒÉÕ

   (ÃŒÍÂÅÐ) (¾Ñ¹ºÒ·) (ÃŒÍÂÅÐ) (¾Ñ¹ºÒ·)

¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚  3,486,016  1,283,735

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÇÁ  243,983  (69,257)

¡íÒäÃ¡‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÇÁ  3,729,999  1,214,478

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒμÒÁÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ 23 857,900 30 364,343

¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ- ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃμ Ñ´ºÑÞªÕ  -  (102,129)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃã¹»ÃÐà·È·ÕèäÁ‹μ ŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ  (618,006)  (332,730)

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμŒÍ§ËŒÒÁ·Ò§ÀÒÉÕ  4,089  1,259

ÃÇÁ  7 243,983 - (69,257)

การลดอัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล 

¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒμÒÁ¤ÇÒÁã¹»ÃÐÁÇÅ
ÃÑÉ®Ò¡ÃÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÅ´ÍÑμÃÒáÅÐÂ¡àÇŒ¹
ÃÑÉ®Ò¡Ã ©ºÑº·Õè 530 ¾.È. 2554 Å§ÇÑ¹·Õè 
21 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2554 ãËŒÅ´ÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
¹ÔμÔºØ¤¤ÅÊíÒËÃÑº¡íÒäÃÊØ· Ô̧à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÊÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕä´Œá¡‹»‚ 2555 2556 

áÅÐ 2557 ¨Ò¡ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 30 àËÅ×ÍÍÑμÃÒ

ÃŒÍÂÅÐ 23 ÊíÒËÃÑºÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ 2555 

·ÕèàÃÔèÁã¹ËÃ×ÍËÅÑ§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 áÅÐ

ÃŒÍÂÅÐ 20 ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸ÔÊíÒËÃÑºÊÍ§ÃÍº

ÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ¶Ñ́ ÁÒ (2556 áÅÐ 2557) ·ÕèàÃÔèÁ

ã¹ËÃ×ÍËÅÑ§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2556 áÅÐ 2557 

μÒÁÅíÒ´Ñº 

·Ñé§¹Õéà»š¹·Õèàª×èÍä Œ́Ç‹ÒÃÑ°ºÒÅ¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡Œä¢

¡®ËÁÒÂà¾×èÍãËŒÍÑμÃÒÀÒÉÕäÁ‹ÊÙ§ä»¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 

20 ÊíÒËÃÑºÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ·ÕèàÃÔèÁã¹ËÃ×Í

ËÅÑ§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2558 à»š¹μŒ¹ä» ·Ñé§¹Õé

à¾×èÍãËŒà»š¹ä»μÒÁÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 

11 μØÅÒ¤Á 2554 ã¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ṍ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§»ÃÐà·È

32 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ÊíÒËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ 2554 ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡¡íÒäÃÊíÒËÃÑº»‚·Õèà»š¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§
¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·/ºÃÔÉÑ· áÅÐ¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·ÕèÍÍ¡¨íÒË¹‹ÒÂáÅŒÇÃÐËÇ‹Ò§»‚â´ÂáÊ´§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³´Ñ§¹Õé

     (¾Ñ¹ºÒ·/¾Ñ¹ËØŒ¹)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

¡íÒäÃ·Õèà»š¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· (¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹) 6,188,698 2,058,123 3,486,017 1,283,735

¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·ÕèÍÍ¡¨íÒË¹‹ÒÂáÅŒÇ 2,178,816 2,178,816 2,178,816 2,178,816

¡íÒäÃμ‹ÍËØŒ¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (ºÒ·) 2.84 0.94 1.60 0.59



33 เงินป�นผล

ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 àÁÉÒÂ¹ 2555 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ÁÕÁμÔÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ¡íÒäÃà»š¹à§Ô¹»¹̃¼Å¨Ò¡

¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2554 ̈ íÒ¹Ç¹ 0.37 ºÒ·

μ‹ÍËØŒ¹ ÃÇÁà»š¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 806.2 ÅŒÒ¹ºÒ· 

à§Ô¹»˜¹¼Å´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¨‹ÒÂãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹

à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2555

ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 29 àÁÉÒÂ¹ 2554 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ÁÕÁμÔÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ¡íÒäÃà»š¹à§Ô¹»¹̃¼Å¨Ò¡

¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2553 ̈ íÒ¹Ç¹ 0.25 ºÒ·

μ‹ÍËØŒ¹ ÃÇÁà»š¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 544.7 ÅŒÒ¹ºÒ· 

à§Ô¹»˜¹¼Å´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¨‹ÒÂãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹

à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

34 ผลกระทบจากเหตุการณ�เพลิงไหม�
 จากการชุมนุมทางการเมือง

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÐÂÐÂÒÇ·Õè́ Ô¹áÅÐ

ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§â¤Ã§¡ÒÃà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ã¹¹ÒÁ

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô̈ ä·Â 4 ̈ Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

Ê‹Ç¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ� «Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

>> ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�

>> ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�

>> ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒàª‹Ò¾×é¹·Õè

 ÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§ºÃÔÉÑ· (à«Œ§)

>> ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒÍÔà«μÑ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒàª‹Ò¾×é¹·Õè

 ÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§ºÃÔÉÑ· (à«Œ§)

>> ·Õè´Ô¹ºÒ§Ê‹Ç¹·ÕèºÃÔÉÑ·ãËŒàª‹Òª‹Ç§¡Ñº¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁà«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«Ò í̈Ò¡Ñ´ 

(ÁËÒª¹) ã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅÐ»ÃÐ¡Íº

¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒá¡Ã¹´ � áÍ· 

à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�

àËμØà¾ÅÔ§äËÁŒ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 

19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 Ê‹§¼ÅãËŒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹áÅÐ

¾×é¹·ÕèºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃ´Ñ§μ‹Íä»¹Õéã¹â¤Ã§¡ÒÃ

à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ

>> ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹ (ºÒ§Ê‹Ç¹à»š¹·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÐÂÐÂÒÇ

ãËŒá¡‹ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹)

>> ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�

àËμØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇ·íÒãËŒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§»�´

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ �áÅÐËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ

à«ç¹μÑé§áμ‹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2553 â´ÂàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 

28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œà»�́ ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�ºÒ§Ê‹Ç¹ Ê‹Ç¹¾×é¹·Õè

·ÕèÂÑ§¤§àÊÕÂËÒÂÍÑ¹»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ¾×é¹·Õèã¹Ê‹Ç¹

¢Í§ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒà«ç¹áÅÐ¾×é¹·ÕèÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ

ºÒ§Ê‹Ç¹ÂÑ§¤§» �´ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§

¡ÒÃÃ×éÍ¶Í¹áÅÐ«‹ÍÁá«Á ·Ñé§¹Õé¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

äÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¡à¡çº¤‹Òàª‹Ò¨Ò¡¼ÙŒàª‹Òã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õè»�́

·íÒ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒºÑ¹·Ö¡¼Å¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃμÑ´

¨íÒË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèàÊÕÂËÒÂã¹§º¡ÒÃà§Ô¹

ÃÇÁÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 

μÒÁÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Ò§ºÑÞªÕ·Ñé§ÊÔé¹ 775 ÅŒÒ¹ºÒ·

â´Â¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂμ‹Ò§æ

»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ (1) ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�¤ØŒÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁ

àÊÕèÂ§ÀÑÂ·Ø¡ª¹Ô´ (Industrial All Risks) 

Ç§à§Ô¹ 13,224 ÅŒÒ¹ºÒ· (2) ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹

ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô̈ ËÂǾ ªÐ§Ñ¡ (Business Interruption) 

Ç§à§Ô¹ 6,147 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ (3) ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡‹Í¡ÒÃÃŒÒÂ (Terrorism) Ç§à§Ô¹ 

3,500 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§¼ÙŒºÃÔËÒÃä Œ́Â×è¹àÃÕÂ¡ÃŒÍ§

¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹μÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ �´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ä»ÂÑ§¼ÙŒÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ø¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ�áÅŒÇ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ

Â×è¹¿‡Í§ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºàËμØ¡ÒÃ³�

ä¿äËÁŒÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒà«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ � 

ãËŒÃÑº¼Ố ‹̈ÒÂ¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹μÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ �

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÀÑÂ·Ø¡ª¹Ố  (Industrial 

All Risks) ̈ íÒ¹Ç¹ 2,848.4 ÅŒÒ¹ºÒ·ãËŒá¡‹

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·áÅÐ/ËÃ×ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹

¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ� áÅÐμÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¸ØÃ¡Ô¨ËÂØ´ªÐ§Ñ¡ (Business Interruption) 

¨íÒ¹Ç¹ 989.8 ÅŒÒ¹ºÒ· ãËŒá¡‹¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¤´Õ¤ÇÒÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¢Í§ÈÒÅá¾‹§ â´Â½†ÒÂ

ºÃÔËÒÃàª×èÍÇ‹Òã¹·ÕèÊØ´¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐÊÒÁÒÃ¶

àÃÕÂ¡¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂä´Œ·Ñé§

¨íÒ¹Ç¹ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑºÃÙŒ

¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

¢Í§ÈÒÅ

35 การให�เช�า/เช�าช�วงอสังหาริมทรัพย�

·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§·Õè 2/2555 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2555 ÁÕÁμÔÍ¹ØÁÑμÔ

ã¹ËÅÑ¡¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàª‹Òª‹Ç§ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

ã¹ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ´Ô ÍÍ¿¿ �ÈàÈÊ áÍ· 

à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ �á¡‹¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� (“¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”)   

μ‹ÍÁÒàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 (ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ) ãËŒàª‹Òª‹Ç§ÍÒ¤ÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ·Õè́ Ô¹ (Ê‹Ç¹·Õè1) ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

´Ô ÍÍ¿¿�ÈàÈÊ áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹

ÃÇÁÀÒÂãμŒª×èÍ “¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò

ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â � CPN ¤ÍÁàÁÍÃ�àªÕÂÅ â¡Ã· 

(“CPNCG”) â´Â¡ÒÃãËŒàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�

´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 20 »‚ ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò 
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4,365.5 ÅŒÒ¹ºÒ· (ÁÙÅ¤‹Ò´Ñ§¡Å‹ÒÇäÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò
ãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÍÍ¡áÅÐàÊ¹Í¢ÒÂË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹
à¾ÔèÁàμÔÁ»ÃÐÁÒ³ 70.9 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§ÃÑº¼Ố ªÍº
â´ÂºÃÔÉÑ· à«ç¹·ÃÑÅ¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
â´Â¡Í§·Ø¹ÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨ä·Â 4 áÅÐºÃÔÉÑ·
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ä·Â¾Ò³ÔªÂ� 
¨íÒ¡Ñ´ (¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹) ä Œ́´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¢ŒÒ
¨´·ÐàºÕÂ¹ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ã¹ÇÑ¹
´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
´Ñ§¹Õé

>> ·Õè´Ô¹«Öè§à»š¹·ÕèμÑé§¢Í§ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

>> ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÒ§Ê‹Ç¹ «Öè§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
¾×é¹·ÕèÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ Â¡àÇŒ¹¾×é¹·ÕèãËŒàª‹ÒªÑé¹ãμŒ́ Ô¹ 
B1-B3 ¾×é¹·ÕèºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§ªÑé¹ G ªÑé¹ 3 áÅÐ
ªÑé¹ 6 ¾×é¹·Õè¢Í§ªÑé¹ 7 ªÑé¹ 25 áÅÐªÑé¹ 44 

>> §Ò¹ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ê‹Ç¹¤Çº
áÅÐÍØ»¡Ã³�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

>> ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·Õè¨Í´Ã¶ í̈Ò¹Ç¹ 
1,218 ¤Ñ¹

μ‹ÍÁÒÇÑ¹·Õè 21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
¸ØÃ¡Ô¨ä·Â 4 (ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ) ãËŒàª‹Òª‹Ç§¾×é¹·Õèã¹
ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (Ê‹Ç¹·Õè2) ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 
´Ô ÍÍ¿¿�ÈàÈÊ áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ �á¡‹ CPNCG 
â´Â¡ÒÃãËŒàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹
ÃÐÂÐàÇÅÒ 20 »‚ ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò 366.0 ÅŒÒ¹ºÒ· 
â´Â¡Í§·Ø¹ÃÇÁ Ø̧Ã¡Ô¨ä·Â 4 áÅÐºÃÔÉÑ·
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ä·Â¾Ò³ÔªÂ� ¨íÒ¡Ñ´ 
(¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹) ä´Œ́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¢ŒÒ¨´·ÐàºÕÂ¹
ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ã¹ÇÑ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ 
â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�´Ñ§¹Õé

>> ¾×é¹·ÕèºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§ªÑé¹ 6 (Ê‹Ç¹·Õè¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÅ§·Ø¹ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹Ê‹Ç¹·Õè 1) ¾×é¹·Õè
¢Í§ªÑé¹ 7 ªÑé¹ 25 áÅÐªÑé¹ 44 «Öè§à»š¹¾×é¹·Õè
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËŒàª‹Ò 

>> ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·Õè¨Í´Ã¶ í̈Ò¹Ç¹ 

53 ¤Ñ¹

â´ÂÊÑÞÞÒàª‹Òª‹Ç§´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò

¡ÒÃà§Ô¹ ´Ñ§¹Ñé¹¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ºÑ¹·Ö¡¡íÒäÃ¨Ò¡

¡ÒÃãËŒàª‹ÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ ÊíÒËÃÑº»‚

¨íÒ¹Ç¹ 1,775.8 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

àºç´àÊÃç¨ÃÇÁ

·Ñé§¹Õé ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒ¡‹ÍμÑé §ÊÔ· Ô̧áÅÐ¡ÒÃ

¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃà¾×èÍâ¤Ã§¡ÒÃÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

´Ô ÍÍ¿¿�ÈàÈÊ áÍ· à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´�ÃÐËÇ‹Ò§

ºÃÔÉÑ·¡Ñº CPNCG ºÃÔÉÑ·ã¹°Ò¹Ð¼ÙŒ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Òμ‹ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹Ê‹Ç¹

¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ�μŒÍ§» Ô̄ºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢

ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÍÑ¹´Ñº¤ÇÒÁ

¹‹Ò àª×èÍ¶×Í¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº¤ÇÒÁ

¹‹Òàª×èÍ¶×Í ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÙÅ¤‹ÒËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �μÒÁ

ÃÒ¤ÒμÅÒ´¢Í§ºÃÔÉÑ· ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÍÑμÃÒÊ‹Ç¹·Ò§

¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ´íÒÃ§ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¶×ÍË¹‹ÇÂÅ§·Ø¹

¢Í§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´áÅÐ

à§×èÍ¹ä¢Í×è¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹¡Ã³Õ·Õè

äÁ‹à»š¹ä»μÒÁà§×èÍ¹ä¢ «Öè§à»š¹ä»μÒÁ·ÕèÃÐºØ

äÇŒã¹ÊÑÞÞÒ

36 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด�านการเงิน

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞÊíÒËÃÑº¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·ä´Œá¡‹ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÊÔ¹àª×èÍâ´Â¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ

¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹«Öè§μŒÍ§¨‹ÒÂ

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Ñé§áºº¤§·ÕèáÅÐáººÅÍÂμÑÇ 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÊÔ¹àª×èÍà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çº¤‹Òàª‹Ò

การบริหารจัดการส�วนทุน

¹âÂºÒÂ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤×Í¡ÒÃ í́ÒÃ§°Ò¹
à§Ô¹·Ø¹·Õèá¢ç§á¡Ã‹§à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹
¢Í§¼ÙŒÅ§·Ø¹ à¨ŒÒË¹Õé áÅÐμÅÒ´ áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Ò§¸ØÃ¡Ô̈ ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ã¹Í¹Ò¤μ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà½‡ÒμÔ´μÒÁ¼ÅμÍºá·¹¨Ò¡
à§Ô¹Å§·Ø¹«Öè§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´Ç‹Òà»š¹¼Å
¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ËÒÃ´ŒÇÂÊ‹Ç¹¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ËÁ´â´ÂäÁ‹ÃÇÁÊ‹Ç¹·Õèà»š¹¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ŒÍÂáÅÐÃÐ´Ñº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»¹̃¼Å
ãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ : ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕáËÅ‹§
à§Ô¹·Ø¹ÊíÒ¤ÑÞ¨Ò¡Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐË¹ÕéÊÔ¹
ÃÐÂÐÂÒÇ μÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒà§Ô¹·Ø¹¼‹Ò¹
μÅÒ´à§Ô¹áÅÐμÅÒ´·Ø¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È·Ñé§¡ÒÃ
ÍÍ¡ËØŒ¹¡ÙŒáÅÐ¡ÒÃâÍ¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â � ÀÒÂãμŒ¹âÂºÒÂ Œ́Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§
à§Ô¹·Ø¹·ÕèÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ ¤×Í ¡ÒÃ´íÒÃ§ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹
Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÀÒÃÐ´Í¡àºÕéÂÊØ·¸Ôμ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐÁÒ³ 1 à·‹Ò ̈ Ñ́ ËÒà§Ô¹·Ø¹
·ÕèÁÕμŒ¹·Ø¹à§Ô¹·Ø¹·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ÊÀÒÇÐμÅÒ´ áÅÐÁÕ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÑ́ Ê‹Ç¹à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á·Õè
ÁÕÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¤§·ÕèãËŒÊÙ§¡Ç‹Òà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á·ÕèÁÕÍÑμÃÒ
´Í¡àºÕéÂÅÍÂμÑÇ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡
¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§ 

ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ ËÁÒÂ¶Ö§
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õè̈ Ðà¡Ố
ã¹Í¹Ò¤μ¢Í§ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂã¹μÅÒ´ «Öè§Ê‹§
¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· à¹×èÍ§¨Ò¡´Í¡àºÕéÂ¢Í§
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·Õèà»š¹μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕÍÑμÃÒ¤§·Õè ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§



´ŒÒ¹ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á ¡ÅØ‹Á
ºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´Ñ§¡Å‹ÒÇâ´Â·íÒãËŒ
á¹‹ã¨Ç‹Ò´Í¡àºÕéÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �·Õèà»š¹
μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕÍÑμÃÒ¤§·Õè 
à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡Ố ¨Ò¡¤ÇÒÁ
¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèà¡Ố ¨Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
·Õèà»š¹μÃÒÊÒÃË¹ÕéáÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áà»š¹¡ÒÃà©¾ÒÐ

ความเสี่ยงจากเงินตราต�างประเทศ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹

à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§à¡Ố ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ«×éÍáÅÐ

¢ÒÂ·Õèà»š¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È â´Â¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

¨ÐÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·íÒÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹μÃÒ

μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹à§Ô¹

μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

ความเสี่ยงจากการให�สินเชื่อ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂ»˜¨ Ø̈ºÑ¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒà¾×èÍ

»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃãËŒÊÔ¹àª×èÍ ä´Œá¡‹

>> ¡íÒË¹´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà§Ô¹ÁÑ´¨íÒ¤‹Òàª‹Ò

Å‹Ç§Ë¹ŒÒ «Öè§â´Â·ÑèÇä» à»š¹¨íÒ¹Ç¹ 6 à·‹Ò¢Í§

¤‹Òàª‹ÒÃÒÂà´×Í¹

>> ºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹ÒÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤ŒÒ·Õè¤ŒÒ§ªíÒÃÐ

¤‹Òàª‹Òà¡Ô¹¡Ç‹Ò 90 ÇÑ¹

ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§¤×Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

·Õè¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨Ðà¼ªÔÞ¤ÇÒÁÂØ‹§ÂÒ¡ã¹¡ÒÃ

ÃÐ´Á·Ø¹ãËŒà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ·Ñ¹àÇÅÒμ‹Í¡ÒÃ

» Ô̄ºÑμÔμÒÁÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹·ÕèÃÐºØäÇŒã¹à¤Ã×èÍ§Á×Í

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹
ÊÀÒ¾¤Å‹Í§¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¤×Í ¡ÒÃÁÕà§Ô¹·Ø¹
·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
¨‹ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹·Ñé§ã¹»̃¨¨ØºÑ¹áÅÐÍ¹Ò¤μ 
ã¹¢³Ðà ṌÂÇ¡Ñ¹ ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà§Ô¹·Ø¹ä»Å§·Ø¹
ãËŒà¡Ố ¼ÅμÍºá·¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÀÒÂãμŒ¹âÂºÒÂ
¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

การกําหนดมูลค�ายุติธรรม

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà» �´à¼Â¢Í§¡ÅØ‹Á
ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ
·Ñé§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·Ñé§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ
äÁ‹ãª‹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ ËÁÒÂ¶Ö§ 
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¼ÙŒ«×éÍáÅÐ¼ÙŒ¢ÒÂμ¡Å§áÅ¡à»ÅÕèÂ¹
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �ËÃ×ÍªíÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹¡Ñ¹ ã¹¢³Ð·Õè·Ñé§
ÊÍ§½†ÒÂÁÕ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒáÅÐàμçÁã¨ã¹¡ÒÃ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡Ñ¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÃÍ§ÃÒ¤Ò¡Ñ¹ä´Œ
ÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò
áÅÐ/ËÃ×Í¡ÒÃà»�́ à¼ÂÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ¶Ù¡¡íÒË¹´
â´ÂÇÔ¸Õμ‹Íä»¹Õé ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÊÁÁμÔ°Ò¹ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¶Ù¡
à»�´à¼Âã¹ËÁÒÂàËμØ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
áÅÐË¹ÕéÊÔ¹¹Ñé¹æ

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õé
ÃÐÂÐÊÑé¹Í×è¹æ à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºÁÙÅ¤‹Ò
μÒÁºÑÞªÕ

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �·Õè
à»š¹μÃÒÊÒÃ·Ø¹áÅÐμÃÒÊÒÃË¹Õé·Õè¶×ÍäÇŒà¾×èÍ¤ŒÒ 
·Õè̈ Ð¶×ÍäÇŒ̈ ¹¤Ãº¡íÒË¹´ áÅÐà¼×èÍ¢ÒÂ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò
â´ÂÍŒÒ§ÍÔ§¡ÑºÃÒ¤ÒàÊ¹Í«×éÍ ³ ÇÑ¹·Õèã¹ÃÒÂ§Ò¹ 
ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè̈ Ð¶×ÍäÇŒ̈ ¹¤Ãº
¡íÒË¹´¶Ù¡¾Ô̈ ÒÃ³Òà¾×èÍ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂã¹¡ÒÃ
à»�´à¼Âã¹§º¡ÒÃà§Ô¹à·‹Ò¹Ñé¹

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑÞÞÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÑμÃÒ
´Í¡àºÕéÂ¶×ÍμÒÁÃÒ¤ÒÍŒÒ§ÍÔ§¢Í§¹ÒÂË¹ŒÒ 
ÃÒ¤ÒÍŒÒ§ÍÔ§àËÅ‹Ò¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶·´ÊÍºËÒ¤ÇÒÁ
ÊÁàËμØÊÁ¼Åä´Œ Œ́ÇÂ¡ÒÃ¤Ô´Å´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ
¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ã¹Í¹Ò¤μ ÀÒÂãμŒ¢ŒÍ¡íÒË¹´

μ‹Ò§æ áÅÐÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´¢Í§áμ‹ÅÐÊÑÞÞÒ áÅÐ
â´Â¡ÒÃãªŒÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂã¹·ŒÍ§μÅÒ´¢Í§
à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹ ³ ÇÑ¹·Õè
ÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò

ËÒ¡ÁÕÃÒ¤ÒμÅÒ´ ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ̧ ÃÃÁ¢Í§ÊÑÞÞÒ«×éÍ
¢ÒÂà§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¶×ÍμÒÁÃÒ¤Ò
μÅÒ´¢Í§ÇÑ¹·Õè·íÒÊÑÞÞÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ã¹¡Ã³Õ·Õè
äÁ‹ÁÕÃÒ¤ÒμÅÒ´ »ÃÐÁÒ³ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁâ´Â
¡ÒÃ¤Ô´Å´¨Ò¡¼Åμ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÃÒ¤ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
μÒÁÊÑÞÞÒ ¡ÑºÃÒ¤ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¢Í§ÊÑÞÞÒ
»˜¨¨ØºÑ¹ ³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´ã¹ÇÑ¹
à ṌÂÇ¡Ñ¹ â´ÂãªŒÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ»ÃÐàÀ··ÕèãªŒ
¡Ñº Ø̧Ã¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹·Õè»ÅÍ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ àª‹¹ 
¾Ñ¹¸ºÑμÃÃÑ°ºÒÅ

ÃÒ¤ÒμÒÁºÑÞªÕ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ
Ë¹ÕéÊÔ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÍÑ¹ä´Œá¡‹ à§Ô¹Ê´áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ à§Ô¹Å§·Ø¹ ÅÙ¡Ë¹Õé
áÅÐà Œ̈ÒË¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ ÅÙ¡Ë¹ÕéáÅÐà Œ̈ÒË¹ÕéÍ×è¹ 
à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹
áÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇáººÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
ÅÍÂμÑÇÁÕÁÙÅ¤‹Òã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ 
¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
ä´ŒáÊ´§äÇŒã¹ËÁÒÂàËμØ 19
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37 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
     (ÅŒÒ¹ºÒ·)

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 2555 2554 2555 2554

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§ÃÒÂ¨‹ÒÂ½†ÒÂ·Ø¹

ÊÑÞÞÒ·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑºÃÙŒ

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð - 5 - 5

ÍÒ¤ÒÃáÅÐ§Ò¹ÃÐºº 4,658 3,540 3,661 59

ÃÇÁ  4,658 3,545 3,661 64

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¨Ò¡ÊÑÞÞÒàª‹Ò´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÂ¡àÅÔ¡äÁ‹ä´Œ

ÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚ 531 339         27 17

ËÅÑ§¨Ò¡Ë¹Öè§»‚áμ‹äÁ‹à¡Ô¹ËŒÒ»‚ 2,278 2,148 121 115

ËÅÑ§¨Ò¡ËŒÒ»‚ 14,934 14,893 1,755 1,787

ÃÇÁ  17,743 17,380 1,903 1,919

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹Í×è¹æ

Ë¹Ñ§Ê×Í¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ 545 273 216 306

(¡) ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕ

ÊÑÞÞÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂËÅÒÂ©ºÑº

¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃËÅÒÂáË‹§ à¾×èÍ·Õè̈ ÐÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¢Í§

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÊ¡ØÅà§Ô¹ºÒ·¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 3,000 

ÅŒÒ¹ºÒ· áº‹§à»š¹ ´Ñ§¹Õé

>> í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· à»š¹àÇÅÒ 2.5 »‚ 

¤Ãº¡íÒË¹´ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

>> ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· à»š¹àÇÅÒ 3 »‚ 

¤Ãº¡íÒË¹´ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557

μÅÍ´ÍÒÂØÊÑÞÞÒ ºÃÔÉÑ·¼Ù¡¾Ñ¹·Õè̈ Ðä Œ́ÃÑºËÃ×Í

ª´àªÂãËŒ¡Ñº¤Ù‹ÊÑÞÞÒã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ

áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ÍÑμÃÒ·Õèμ¡Å§¡Ñ¹ ·Ñé§¹Õéà»š¹ä»

μÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ 

ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§ÁÕÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹μ‹Í

¼ÙŒãËŒ¡ÙŒ ËÒ¡¤Ù‹ÊÑÞÞÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑμÔμÒÁ

à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´ã¹ÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ

(¢) ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáË‹§Ë¹Öè§ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ

Ç‹Ò Œ̈Ò§ºÃÔËÒÃ§Ò¹âÃ§áÃÁ¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ 

â´ÂºÃÔÉÑ·μ¡Å§ ‹̈ÒÂ¤‹Ò¨ŒÒ§ºÃÔËÒÃ§Ò¹ÃÒÂ»‚

ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 2 ¢Í§ÃÒÂä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

¢Í§âÃ§áÃÁμ‹Í»‚ áÅÐ ‹̈ÒÂ¤‹Ò¼ÅμÍºá·¹

à¾ÔèÁàμÔÁμÒÁ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§âÃ§áÃÁ

â´Â¤íÒ¹Ç³¨Ò¡¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹´Ñ§¹Õé

>> ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 7 μÑé§áμ‹»‚·Õèà»�´´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¨¹ÊÔé¹ÊØ´»‚·Õè 2 ¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

>> ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 7.5 μÑé§áμ‹»‚·Õè 3 ¶Ö§»‚·Õè 4 ¢Í§

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

>> ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 8 μÑé§áμ‹»‚·Õè 5 ¢Í§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

à»š¹μŒ¹ä»

(¤) ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹

¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒãËŒàª‹Ò ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ 

ÊÔé¹ÊǾ ã¹à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2584 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§

ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐ

¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂà´×Í¹ â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð

»ÃÑºà¾ÔèÁ·Ø¡ 3 »‚ ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§¤‹Òàª‹Ò

à´×Í¹ÊØ´·ŒÒÂ 

(§) ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹

¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒãËŒàª‹Ò ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ 

ÊÔé¹ÊǾ ã¹à ×́Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2570 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§



ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐ

¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂà´×Í¹ â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð

»ÃÑºà¾ÔèÁ·Ø¡ 5 »‚ ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§¤‹Òàª‹Ò

ÊØ´·ŒÒÂ 

(¨) ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò¾×é¹·Õè

¡ÑººÃÔÉÑ·ã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ

¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒãËŒàª‹Ò ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐ

àÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊØ´ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2573 

μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§

¨‹ÒÂ¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹

ÃÒÂà´×Í¹ â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð»ÃÑºà¾ÔèÁ·Ø¡ 3 »‚ 

ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 15 ¢Í§¤‹Òàª‹Ò»‚ÊǾ ·ŒÒÂ ÊÑÞÞÒ

ÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØμ‹Íä»ä Œ́ÍÕ¡â´ÂÁÕ¡íÒË¹´

ÃÐÂÐàÇÅÒàª‹Òàª‹¹à ṌÂÇ¡Ñº·Õè¼ÙŒãËŒàª‹Òä´Œàª‹Ò

¨Ò¡à Œ̈Ò¢Í§·Õè´Ô¹ ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôìã¹ÍÒ¤ÒÃáÅÐ

ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§º¹¾×é¹·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ðμ¡à»š¹¢Í§

¼ÙŒãËŒàª‹ÒàÁ×èÍÊÔé¹ÊǾ ÊÑÞÞÒàª‹Ò ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2549 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÁÔä Œ̈́ ‹ÒÂ¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒμÒÁÊÑÞÞÒ

·Õè¡Å‹ÒÇäÇŒ¢ŒÒ§μŒ¹à¾ÔèÁàμÔÁà¹×èÍ§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ

ä´Œ¶Ù¡ªÐÅÍäÇŒà»š¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ ¡íÒË¹´ÃÐÂÐ

àÇÅÒàª‹ÒáÅÐà§×èÍ¹ä¢ã¹¡ÒÃàª‹ÒÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òá¡Œä¢â´Â¤Ù‹ÊÑÞÞÒ·Ñé§ÊÍ§½†ÒÂ 

ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2550 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

ä´ŒÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒàª‹Ò´Ñ§¡Å‹ÒÇ «Öè§ÁÕ¼Å·íÒãËŒ¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·μŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òª´àªÂ¨Ò¡¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒ

ãËŒá¡‹à¨ŒÒ¢Í§·Õè´Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 377 ÅŒÒ¹ºÒ·

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 29 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2550 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ

Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹¡ÑººÃÔÉÑ·ã¹»ÃÐà·È

ÍÕ¡áË‹§Ë¹Öè§à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ

ãËŒàª‹ÒÃÇÁ 2 ©ºÑº μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ©ºÑºáÃ¡

à»š¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »‚ àÃÔèÁμÑé§áμ‹

ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2550 ÊÔé¹ÊǾ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 

2553 »ÅÍ´¤‹Òàª‹ÒÃÒÂà´×Í¹ ©ºÑº·Õè 2 à»š¹

ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ àÃÔèÁμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 

1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 

2583 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò©ºÑº·Õè 2 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Ò·Õè´Ô¹ÃÒÂà´×Í¹ 

700,000 ºÒ· â´Â»ÃÑºà¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 15 

·Ø¡ 3 »‚ àÃÔèÁμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 áÅÐ

ÁÕÊÔ·¸Ôμ‹ÍÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Ò·Õè́ Ô¹ä´ŒÍÕ¡ 10 »‚ (¨¹¶Ö§

ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2593) â´Â¨‹ÒÂªíÒÃÐà¾ÕÂ§

¤‹Òàª‹ÒÃÒÂà´×Í¹μÒÁÍÑμÃÒà´×Í¹ÊǾ ·ŒÒÂ ³ ÇÑ¹·Õè 

30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2583 μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ 10 »‚ 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¹íÒÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹·Ñé§ 2 ©ºÑº

´Ñ§¡Å‹ÒÇä»¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃÍÒÇÑÅμÑëÇÊÑÞÞÒ

ãªŒà§Ô¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹Ç§à§Ô¹

ÍÒÇÑÅμÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹·Ñé§¨íÒ¹Ç¹ ³ 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 

2552 ºÃÔÉÑ·¨‹ÒÂªíÒÃÐμÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹áÅŒÇ

·Ñé§¨íÒ¹Ç¹

(©) ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹

·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒãËŒàª‹ÒáÅÐ

ÊÑÞÞÒàª‹ÒÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡

ÃÇÁ 3 ©ºÑº ÊÑÞÞÒàª‹Ò 2 ©ºÑºà»š¹ÊÑÞÞÒ

àª‹Ò·Õè´Ô¹ ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ ÊÔé¹ÊØ´ã¹à´×Í¹

ÊÔ§ËÒ¤Á 2568 áÅÐà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2573 áÅÐ

ÊÑÞÞÒàª‹ÒÍÕ¡ 1 ©ºÑºà»š¹ÊÑÞÞÒàª‹ÒÍÒ¤ÒÃ

¾Ò³ÔªÂ� ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 26 »‚ ÊÔé¹ÊØ´ã¹à´×Í¹

¡Ã¡®Ò¤Á 2564 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒ Í§ ‹̈ ÒÂ¤‹Ò àª‹ ÒÅ‹ Ç§Ë¹ŒÒáÅÐ

à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ·¸Ô ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§

¨‹ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂà´×Í¹áÅÐ¨Ð»ÃÑº¤‹Òàª‹Ò

·Ø¡ 5 »‚ â´Â¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑºªíÒÃÐ¤×¹

à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò í̈Ò¹Ç¹ 20 ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹»‚ 2540 áÅÐ¨Ðä´ŒÃÑºªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª‹Ò¨íÒ¹Ç¹ 298.6 ÅŒÒ¹ºÒ· ¹Ñºáμ‹

»‚¡ÒÃàª‹Ò·Õè 21 ̈ ¹¶Ö§»‚¡ÒÃàª‹Ò·Õè 30 ÊÑÞÞÒàª‹Ò

·Õè´Ô¹ÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØμ‹Íä»ä´ŒÍÕ¡äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 

15 »‚ ã¹ÍÑμÃÒáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�μÍºá·¹

μÒÁ·Õèä´ŒÁÕ¡ÒÃμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ãËÁ‹ â´Â¡ÒÃá¨Œ§

à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒË¹Öè§»‚¡‹Í¹¤Ãº

¡íÒË¹´ÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Ò áÅÐàÁ×èÍÊÔé¹ÊǾ ÊÑÞÞÒàª‹Ò 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐÁÍº¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì ã¹ÍÒ¤ÒÃ

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§º¹·Õè́ Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ãËŒá¡‹¼ÙŒãËŒàª‹Ò ÊíÒËÃÑºÊÑÞÞÒàª‹ÒÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

àÁ×èÍ¤Ãº¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃàª‹Ò ¼ÙŒãËŒàª‹Ò

ãËŒ¤íÒÁÑè¹Ç‹Ò¨ÐãËŒÊÔ· Ô̧ºÃÔÉÑ·à»š¹ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

ã¹¡ÒÃμ‹ÍÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹·ÕèãªŒ

ã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒãËŒàª‹Ò¡ÑººØ¤¤Å

ÀÒÂ¹Í¡ÃÇÁ 3 ©ºÑº ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 

30 »‚ ÊÔé¹ÊØ´ã¹à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2581 μÒÁ

à§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§¨‹ÒÂ

¤‹Òàª‹ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂ»‚ 

â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð»ÃÑºà¾ÔèÁ·Ø¡ 3 »‚ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 12 

ÊÑÞÞÒÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØÍÍ¡ä»ä´ŒÍÕ¡¤ÃÒÇÅÐ 

10 »‚ â´Â·íÒÊÑÞÞÒ¡‹Í¹¤Ãº¡íÒË¹´ÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Ò 

2 »‚ã¹ÍÑμÃÒáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�μÍºá·¹μÒÁ·Õè

ä´ŒÁÕ¡ÒÃμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ãËÁ‹

(ª) ã¹»‚ 2546 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ

àª‹Ò·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ� (“ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹”) ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ 

ÊÔé¹ÊǾ ã¹à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2575 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§

ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹

ÃÒÂà´×Í¹ â´ÂÊÑÞÞÒÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØÍÍ¡ä»

ä Œ́ÍÕ¡¤ÃÒÇÅÐ 30 »‚ ã¹ÍÑμÃÒáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�

μÍºá·¹μÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õèä´ŒÁÕ¡ÒÃμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

áÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ã´æ à¾ÔèÁàμÔÁã¹â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé

¨Ðμ¡à»š¹¢Í§¼ÙŒãËŒàª‹Ò·Ñ¹·Õã¹ÇÑ¹·íÒÊÑÞÞÒàª‹Ò
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ã¹»‚ 2550 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§

àº×éÍ§μ Œ¹ 2 ©ºÑº ©ºÑºáÃ¡¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μ¡Å§

Â¡àÅÔ¡¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹μÒÁÊÑÞÞÒËÅÑ¡ºÒ§Ê‹Ç¹

¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ (¼ÙŒãËŒàª‹Ò) ©ºÑº·Õè 2 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¡Ñ¹à¢ŒÒà»š¹¼ÙŒàª‹Ò·Õè´Ô¹á·¹ÀÒÂãμŒà§×èÍ¹ä¢·Õè

¡íÒË¹´ã¹ÊÑÞÞÒÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒãËŒàª‹ÒáÅÐºÃÔÉÑ·

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 25 »‚ 

àÃÔèÁμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2550 ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 22 

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2575 ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§

ÁÕÀÒÃÐã¹¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹Òàª‹Ò·Õè́ Ô¹ãËŒá¡‹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´Œ¤×¹ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Òã¹Ê‹Ç¹

´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ

Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§

¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹à¾ÔèÁàμÔÁ¨Ò¡ÊÑÞÞÒ

àª‹ÒËÅÑ¡ ÊÑÞÞÒàª‹Ò¹ÕéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 21 »‚ 7 à ×́Í¹ 

ÊÔé¹ÊǾ ã¹à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2575 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§

ÊÑÞÞÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·μŒÍ§áº‹§ ‹̈ÒÂªíÒÃÐà»š¹ÃÒÂ»‚

Å‹Ç§Ë¹ŒÒ â´ÂÊÑÞÞÒÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØÍÍ¡ä»

ä´ŒÍÕ¡ 30 »‚ â´Â·íÒÊÑÞÞÒ¡‹Í¹¤Ãº¡íÒË¹´

ÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Ò 3 »‚ ã¹ÍÑμÃÒáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹ �

μÍºá·¹μÒÁ·Õèä´ŒÁÕ¡ÒÃμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ãËÁ‹ 

¼ÙŒãËŒàª‹ÒãËŒ¤íÒÁÑè¹Ç‹Ò¨ÐãËŒÊÔ· Ô̧ºÃÔÉÑ·à»š¹

ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ã¹¡ÒÃμ‹ÍÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò

(«) ã¹»‚ 2548 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ

àª‹Ò·Õè́ Ô¹¡ÑººÃÔÉÑ·ã¹»ÃÐà·ÈáË‹§Ë¹Öè§ ¡‹ÍÊÃŒÒ§

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÍÒ¤ÒÃ·Õè̈ Í´Ã¶ ÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕ

ÃÐÂÐàÇÅÒ 28 »‚ 10 à´×Í¹ ÊÔé¹ÊØ´ã¹à´×Í¹ 

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2577 μÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÞÞÒ ¡ÅØ‹Á

ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§ ‹̈ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹ÃÒÂà´×Í¹ ¹Ñºáμ‹

à ×́Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2549 â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð»ÃÑºà¾ÔèÁ

·Ø¡ 5 »‚ ã¹ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 5 ¢Í§¤‹Òàª‹ÒÊǾ ·ŒÒÂ 

ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹ÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØμ‹Íä»ä´ŒÍÕ¡ 

â´Âá¨Œ§à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ

¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ ¡‹Í¹¤Ãº¡íÒË¹´ÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Òã¹

ÍÑμÃÒáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�μÍºá·¹μÒÁ·Õèä´ŒÁÕ¡ÒÃ

μ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ãËÁ‹

μ ‹ÍÁÒã¹»‚ 2552 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒºÑ¹·Ö¡

¢ŒÍμ¡Å§á¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁÊÑÞÞÒáº‹§àª‹Ò·Õè´Ô¹

ºÒ§Ê‹Ç¹ â´ÂÁÕÃÐÂÐàÇÅÒáÅÐà§×èÍ¹ä¢μÒÁ

ÊÑÞÞÒà´ÔÁ à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒãËŒàª‹Ò·Õè´Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ÍÒ¨¶Ù¡àÇ¹¤×¹·Õè´Ô¹¨Ò¡·Ò§ÃÒª¡ÒÃà¾×èÍãªŒã¹

¡Ô¨¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡Ò¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2550 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´Œ

Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§

¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ ÊÑÞÞÒàª‹ÒÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ 

ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2580 μÒÁà§×èÍ¹ä¢

¢Í§ÊÑÞÞÒàª‹Ò ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§¨‹ÒÂ¤‹Òàª‹Òà»š¹

ÃÒÂ»‚ â´Â¤‹Òàª‹Ò¨Ð»ÃÑºà¾ÔèÁ·Ø¡ 5 »‚ ã¹ÍÑμÃÒ

ÃŒÍÂÅÐ 35 ¢Í§¤‹Òàª‹ÒÊǾ ·ŒÒÂ ÊÑÞÞÒàª‹Ò·Õè́ Ô¹

ÊÒÁÒÃ¶μ‹ÍÍÒÂØä Œ́â´Âá¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 

1 »‚ ¡‹Í¹¤Ãº¡íÒË¹´ÍÒÂØÊÑÞÞÒàª‹Ò 

38 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระค้ําประกัน 

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕÀÒÃÐ

¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹à§Ô¹¡ÙŒ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂã¹Ç§à§Ô¹ 4,188 

ÅŒÒ¹ºÒ· (2554: 4,668 ÅŒÒ¹ºÒ·)

39 ผลกระทบจากเหตุการณ�มหาอุทกภัย
 ของไทย

¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º

ºŒÒ§¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¹éíÒ·‹ÇÁãËÞ‹¢Í§ä·Â â´Â

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒºÒ§áË‹§ä´ŒËÂØ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃμÑé§áμ‹

ÇÑ¹·Õè 26 μØÅÒ¤Á 2554 ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃ

ÁÍºËÁÒÂãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹Ê‹Ç¹

¢Í§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¹éíÒ·‹ÇÁà¾×èÍÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �áÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 

³ ÇÑ¹·Õè 31 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ä´Œà» �´ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ â´Â¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ºÑ¹·Ö¡

¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹§º¡íÒäÃ

¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁáÅÐ§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

àºç´àÊÃç¨à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ¨íÒ¹Ç¹ 26.5 ÅŒÒ¹ºÒ· 

áÅÐ 20.6 ÅŒÒ¹ºÒ· μÒÁÅíÒ´Ñº

40 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลา
 รายงาน

·Õè»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 18 Á¡ÃÒ¤Á 2556 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÁÕÁμÔ

Í¹ØÁÑμÔ¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

áË‹§Ë¹Öè§ à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 »‚ ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò 5,177 

ÅŒÒ¹ºÒ·

·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22 

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2556 ÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ¡íÒäÃ

à»š¹à§Ô¹»˜¹¼Å¨Ò¡¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2555 

¨íÒ¹Ç¹ 0.95 ºÒ·μ‹ÍËØŒ¹ (ÃÇÁà»š¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 

2,069.8 ÅŒÒ¹ºÒ·)

41 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ที่ยังไม�ได�ใช� 

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁ‹ä´ŒãªŒÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÍÍ¡áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹́ Ñ§μ‹Íä»¹Õé 

³ ÇÑ¹·ÕèÃÒÂ§Ò¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÑ§äÁ‹ÁÕ¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ 

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÍÍ¡áÅÐ



»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹¡íÒË¹´ãËŒ¶×Í» Ô̄ºÑμÔ¡Ñº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊíÒËÃÑºÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ·ÕèàÃÔèÁã¹ËÃ×ÍËÅÑ§

ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á ã¹»‚´Ñ§μ‹Íä»¹Õé 

ÁÒμÃ°Ò¹

¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹  »‚·ÕèÁÕ¼Å

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ àÃ×èÍ§ ºÑ§¤ÑºãªŒ

ÁÒμÃ°Ò¹ ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ 2556

¡ÒÃºÑÞªÕ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

©ºÑº·Õè 21 ¢Í§ÍÑμÃÒ

(»ÃÑº»ÃØ§ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹μÃÒ

2552) μ‹Ò§»ÃÐà·È

ÁÒμÃ°Ò¹ Ê‹Ç¹§Ò¹ 2556

¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

©ºÑº·Õè 8

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 – ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต�างประเทศ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ

ºÑÞªÕ©ºÑº·Õè 21 à¾×èÍàÊ¹Íá¹Ç¤Ố ¢Í§Ê¡ØÅà§Ô¹

μ‹Ò§æ ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ «Öè§à»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹·Õè

¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Òà»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹ã¹ÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁ

·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñé¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ 

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ©ºÑº·Õè 21 ¡íÒË¹´ãËŒ¡Ô̈ ¡ÒÃ 

ÃÐºØÊ¡ØÅà§Ô¹·ÕèãªŒÃÒÂ§Ò¹áÅÐá»Å§¤‹ÒÃÒÂ¡ÒÃ

·Õèà»š¹Ê¡ØÅμ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒà»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹·ÕèãªŒ

ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡

¡ÒÃá»Å§¤‹Ò´Ñ§¡Å‹ÒÇμÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ

©ºÑº·Õè 21 «Öè§ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ ©ºÑº·Õè 21 

ä Œ́ãËŒ¤íÒ¹ÔÂÒÁÊíÒËÃÑºà§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È¤×Í 

à§Ô¹μÃÒÊ¡ØÅÍ×è¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡Ê¡ØÅà§Ô¹·ÕèãªŒã¹

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

¼ÙŒºÃÔËÒÃ¡íÒË¹´Ê¡ØÅà§Ô¹·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¢Í§ºÃÔÉÑ·à»š¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ· ́ Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃ¶×Í» Ô̄ºÑμÔ

μÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ©ºÑº·Õè 21 ÊíÒËÃÑºÃÍº

ÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ·ÕèàÃÔèÁμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 

2556 ¨ÐäÁ‹ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ

μ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â � Ë¹ÕéÊÔ¹ áÅÐ¡íÒäÃÊÐÊÁ¢Í§

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
เรื่อง ส�วนงานดําเนินงาน

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ©ºÑº·Õè 8 

¹íÒàÊ¹ÍËÅÑ¡¡ÒÃ·Õèà»ÅÕèÂ¹ä»¨Ò¡à´ÔÁ â´ÂÁÕ

ËÅÑ¡¡ÒÃà»�́ à¼ÂÊ‹Ç¹§Ò¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ

ÀÒÂã¹·Õè¹íÒàÊ¹ÍãËŒ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨μÑ´ÊÔ¹ã¨ÊÙ§ÊØ´

´ŒÒ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¹âÂºÒÂ

¡ÒÃºÑÞªÕ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¡ÃÐ·ºà¾ÕÂ§¡ÒÃà»�´à¼Â

¢ŒÍÁÙÅà·‹Ò¹Ñé¹äÁ‹ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í§º¡ÒÃà§Ô¹

¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·



242 |            CPN รายงานประจำาปี 2555243

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2555 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด  
(มหาชน) และบรษิทัยอ่ย จา่ยคา่ตอบแทน 
การสอบบัญชีให้แก่ สำานักงานสอบบัญชี 
ที่ ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำานวนเงินรวม 
5,530,000 บาท

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-



243

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 

นายสุทธิชัย 
จิราธิวัฒน์

นายไพฑูรย์ 
ทวีผล

อายุ 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.927%

ประธานกรรมการ
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 28 มี.ค. 43

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา
 Kingston College of Technology
 ประเทศอังกฤษ
> ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประสบการณ์
> รองประธานกรรมการบริหาร, ประธาน 
 อำานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
 บรษิทั ห้างเซ็นทรลัดพีาทเมนทส์โตร ์จำากดั 
> ผู้จัดการสาขา 
 ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม
> ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
 ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> รองประธานกรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด 
 (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
> ประธานกรรมการกำากับการบริหาร 
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549 > หลกัสตูร Director Accreditation 
  Program (DAP) 

อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการสอบบญัช ี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
> กรรมการผู้อำานวยการ
 บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ 
 แอนเดอร์เซ่น จำากัด
> กรรมการ, กรรมการบริหาร
 บรษิทั สำานกังาน เอส จ ีว ีณ ถลาง จำากดั
> กรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
> นายกสมาคม
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
 มาแตร์เดอีวิทยาลัย
> รองประธาน
 มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
> กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด
> กรรมการ, อุปนายกสมาคม
 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2543 > หลักสูตร Role of Chairman
  Program (RCP)

> ประธาน, เลขาธิการ 
 สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
> กรรมการ, อุปนายกสมาคม
 สมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชี รับ 
 อนุญาตแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2555-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ, กรรมการ 
 ตรวจสอบ
 บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จำากดั (มหาชน) 
> 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธาน 
 กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำากับดูแล 
 กิจการที่ดี
 บรษิทั บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จำากดั (มหาชน) 
> 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธาน 
 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, 
 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 บรษัิท สมบรูณ ์แอด็วานซ ์เทคโนโลย ีจำากดั 
 (มหาชน)

ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ ใ ช่บริ ษัทจด
ทะเบียน)
> กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
> กรรมการอำานวยการ
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 > หลักสูตร Monitoring the
   Internal Audit Function (MIA)
  > หลักสูตร Monitoring the 
   System of Internal Control
   and Risk Management (MIR) 
  > หลักสูตร Monitoring the 
   Quality of Financial Reporting
   (MFR)
  > หลักสูตร Role of the 
   Compensation Committee 
   (RCC)
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นายจักก์ชัย 
พานิชพัฒน์

นางสุนันทา 
ตุลยธัญ

อ�ยุ 74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ 
 College of New Rochelle
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 University of Texas ประเทศสหรฐัอเมรกิา
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

ประสบการณ์
> รองเลขาธิการคณะกรรมการ
 ส่งเสริมการลงทุน 
 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
> ประธานกรรมการ 
 Amata (Vietnam) 
 Joint Stock Company 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการ 
 ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กำาหนดค่าตอบแทน
 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)
> 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการ 
 ที่ปรึกษา
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
> 2544-ปจัจุบัน กรรมการ, กรรมการบรหิาร
 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน)
> 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธาน 
 กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ 
 กำาหนดค่าตอบแทน
 บริษัท เทพธานีกรีฑา จำากัด (มหาชน)

ตําแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> ประธานกรรมการ 
 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี  
 จำากัด (มหาชน)
> ประธานกรรมการ
 บริษัท พรีซิพาร์ท จำากัด
> ประธานกรรมการ
 บริษัท อมตะวอเตอร์ จำากัด
> กรรมการ
 Amata Hong Kong Ltd.

> กรรมการ
 บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) 
 จำากัด
> กรรมการ
 บรษัิท ซาน มเิกล มารเ์กต็ติง้ (ประเทศไทย) 
 จำากัด
> กรรมการ
 บริษัท ไทย ซาน มิเกลลิเคอร์ จำากัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2552 > หลักสูตร Audit Committee  
   Program (ACP) 
2550 > หลักสูตร Role of the Compen- 
   sation Committee (RCC) 
2549 > หลักสูตร Director Certification  
   Program (DCP) 
2548 > หลักสูตร Finance for Non- 
   Finance Directors (FND)
2546 > หลักสตูร Director Accreditation  
   Program (DAP)

2552 > หลักสูตร Monitoring Fraud 
   Risk Management (MFM)
2551 > หลักสูตร Chartered Director 
   Class (R-CDC) 
2548 > หลักสูตร Audit Committee 
   Program (ACP) 
  > หลักสูตร Role of Chairman
   Program (RCP) 
2546 > หลักสูตร Director Certification
   Program (DCP) 
  > หลกัสูตร Director Accreditation 
   Program (DAP) 

หลักสูตรอบรมอื่น
2555 > สัมมนา “11th Asian Forum on 
   Corporate Social Responsi- 
   bility (AFCSR)”
  > “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลัง 
   เปลี่ยนประเทศไทย”
2554 > สัมมนา “มาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มี 
   ส่วนได้เสียสาธารณะ”
  > สัมมนา “การป้องกันทุจริตและ 
   การรายงานตามกฎหมาย ปปช.”
  > สัมมนา “Audit Committee  
   Forum”
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นายการุณ 
กิตติสถาพร

อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 30 เม.ย. 52

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 Victoria University of Wellington
  ประเทศนิวซีแลนด์
> ปริญญาโท
 สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, 
 Syracuse University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> อบรมหลักสูตร Commercial Policy
 องค์กร The General Agreement on 
 Tariffs and Trade (GATT)
 นครเจนีวา, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8

ประสบการณ์
> กรรมการ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์
> กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
> สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
> กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
> ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการ 
 ตรวจสอบ
 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
> ประธาน
 กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ 
 ประเทศไทยและเวียดนาม 
> กรรมการบริหาร 
 โอกลิวี ่แอนด ์เมเธอร ์ภาคพืน้เอเซยี แปซฟิคิ 
> กรรมการบอร์ด 
 โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ เวิลด์วายด์
> ประธาน
 กลุม่บริษทั WPP ประเทศไทยและเวยีดนาม 

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 KIS International School

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 > สัมมนา “How New Foreign 
   Bribery Laws Companies in  
   Thailand”
2552 > หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
   Management (MFM)
2550 > สัมมนา “คณะกรรมการตรวจสอบ 
   : ประสบการณ์ ปัญหา และแนว 
   ปฏิบัติที่ดี” 
2548 > หลักสูตร Audit Committee 
   Program (ACP) 
  > หลกัสูตร Finance for Non-Finance  
   Directors (FND)
2547 > หลกัสตูร Director Accreditation  
   Program (DAP) 
  > สมัมนา Directors Forum 3/2547
  > สมัมนา Directors Forum 2/2547

หลักสูตรอบรมอื่น
2555 > สัมมนา “Audit Committee  
   Effectiveness Seminar”
2554 > สัมมนา “คณะกรรมการตรวจสอบ 
   กับปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย”

> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
> 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธาน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ตอบแทน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> กรรมการ คณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิ 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
> กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
> ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปา- 
 ชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 > หลักสูตร Financial Institutions  
  Governance Program (FGP)
2554 > หลักสตูร Monitoring the Quality 
  of Financial Reporting (MFR)
2552 > หลักสูตร Audit Committee 
  Program (ACP) 
 > หลักสูตร Financial Statements  
  for Directors (FSD)
2551 > หลกัสตูร Role of the Compensa- 
  tion Committee (RCC) 
2549 > หลักสูตร Director Certification 
  Program (DCP)

นายครรชิต 
บุนะจินดา

อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

กรรมการอิสระ
(ต�มมติท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 2/2556 

 เม่ือวันท่ี 22 ก.พ. 56)
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นายสุทธิเกียรติ 
จิราธิวัฒน์

อายุ 70 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 1.915%

กรรมการ 
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 South West Essex Technical College 
 ประเทศอังกฤษ
> ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
> ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 Asian Corporate GovernanceAssocia- 
 tion Limited

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2552 > หลักสูตร Director Luncheon
   Briefing (DLB) 
 > หลักสูตร Monitoring of the
  Quality of Financial Reporting  
  (MFR) 
 > หลกัสตูร Monitoring the Internal 
  Audit Function (MIA) 
 > หลกัสตูร Monitoring the System 
  of Internal Control and Risk
   Management (MIR) 
2549 > หลักสูตร Audit Committee 
  Program (ACP) 
2548 > หลกัสตูร Director Accreditation
  Program (DAP) 
2546 > หลักสูตร Director Certification
  Program (DCP)

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 26 มิ.ย. 46

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
> ปริญญาโท 
 สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Kellogg Graduate School Management, 
 Northwestern University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
> ผูอ้ำานวยการอาวโุส ฝา่ยวานชิธนกจิ, หวัหนา้ 
 คณะทำางานด้านการควบรวมกิจการ 
 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอรร์ลิ ลินช ์ภัทร จำากดั 
 (ปจัจบุนัคอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จำากดั)
> กรรมการ 
 บริษทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2553-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด
 (มหาชน)
> 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด
 (มหาชน)
> 2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำากัด (มหาชน)

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> รองกรรมการผู้จัดการ 
 บรษิทั ไพรเวท อิควติี ้(ประเทศไทย) จำากดั  
 (บริษทัในเครือ ลอมบารด์ อนิเวสเมนท ์กรุป๊) 
> กรรมการร่วม 

> ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
 คณะมนษุยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

ประสบการณ์
> ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
> ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
 บรษิทั หา้งเซน็ทรลัดพีาทเมนทส์โตร ์จำากดั 
> ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม 
 สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
> ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
> กรรมการ สมาคมอัสสัมชัญ 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> ประธานกรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด 
 (มหาชน)
> 2525-ปัจจุบัน กรรมการ, 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> รองประธานกรรมการกำากับการบริหาร
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการสมาคม 
 สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการ 
 ท่องเที่ยว

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 > หลักสตูร Director Accreditation  
  Program (DAP)



247

นายสุทธิศักดิ์
จิราธิวัฒน์

นายสุทธิชาติ 
จิราธิวัฒน์

อายุ 67 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.651%

กรรมการ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
 St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์
> ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำากัด
> กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำากัด
> กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จำากัด

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด
 (มหาชน)

อายุ 67 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.512%

กรรมการ
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 10 ก.ค. 45

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 St. Joseph’s College 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 

ประสบการณ์
> ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่
 บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด
> ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
> ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก
 หอการค้าไทย
> ประธานกรรมการ 
 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด
 (มหาชน)
> ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
> กรรมการ เหรญัญกิ มูลนธิิเพ่ือส่ิงแวดล้อม

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> กรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด
  (มหาชน)

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> กรรมการกำากับการบริหาร
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จำากัด
> กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547 > หลักสตูร Director Accreditation  
  Program (DAP) 
2546 > หลักสูตร Finance for Non- 
  Finance Director (FND)
 > หลักสูตร Board and CEO 
  Assessment
2543 > หลักสูตร Role of Chairman 
  Program (RCP)

นายสุทธิธรรม 
จิราธิวัฒน์

อายุ 65 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.614%

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 1 มี.ค. 38

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
 University of Maryland (College Park) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 (Operations Research) Iona University  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

> 2546-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด 
 (มหาชน)

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> กรรมการกำากับการบริหาร 
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการ 
 บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำากัด
> กรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จำากัด
> กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 > หลักสตูร Director Accreditation 
  Program (DAP) 
 > หลักสูตร Director Certification 
  Program (DCP)
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นายปริญญ์ 
จิราธิวัฒน์

อายุ 50 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 1.397%

กรรมการ
กรรมการบริหารความเส่ียง
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 1 มี.ค. 38

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 Skidmore College ประเทศสหรฐัอเมรกิา
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 ปี 2547 
> หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความ
 ยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 
 ปีการศึกษา 2551 
> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22

ประสบการณ์
> กรรมการ 
 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 
> ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด 
 (มหาชน)
> กรรมการ 
 บริษทั ธนมติร แฟคตอริง่ จำากดั (มหาชน)

> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13

ประสบการณ์
> กรรมการ สภาหอการค้าไทย
> นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน
> ประธานกรรมการ
 บริษัท คอฟฟี่พาร์ทเนอร์ส จำากัด
 (Starbucks - ประเทศไทย) 
> นายกและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
> กรรมการผู้จัดการใหญ่, 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 
> ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่าย 
 จัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ, 
 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
 บริษทั ห้างเซ็นทรัลดพีาทเมนทส์โตร ์จำากดั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2554-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด
 (มหาชน)
> 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ,
 กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์- 
 เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
> 2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด 
 (มหาชน)
> 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท 
 โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จำากัด (มหาชน)

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำากัด
> กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำากัด
> สมาชิก กรรมาธิการพาณิชย์ 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (MIR) 

> กรรมการ 
 บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
> กรรมการบริหาร 
 บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค
 ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
> กรรมการ 
 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด
> กรรมการบริหาร 
 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด
> เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำากัด
 (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด
 (มหาชน)
> 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด
 (มหาชน)
> กรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด
 (มหาชน)

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> กรรมการบรหิาร, ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
 การเงิน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการ, กรรมการบริหาร
 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด
> ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
> คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 > หลักสูตร Advanced Audit
   Committee Program
2552 > หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
  Management (MFM)
 > หลักสูตร Monitoring of the
   Quality of Financial Reporting  
  (MFR)

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2546 > หลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP)
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นายกอบชัย 
จิราธิวัฒน์

อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.216%

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
วันท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท: 1 มี.ค. 38

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
 University of Norte Dame 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 University of Chicago, 
 Graduate School of Business 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2550 > หลกัสตูร Monitoring the Internal  
  Audit Function (MIA)
 > หลกัสตูร Monitoring the System  
  of Internal Control and Risk  
  Management (MIR)
2549 > หลกัสูตร Chief Financial Officer
2548 > หลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) 
 > หลักสูตร Audit Committee 
  Program (ACP) 
 > หลักสูตร Role of Chairman 
  Program (RCP) 
2543 > หลักสูตร Director Certification 
  Program (DCP)

นายสุทธิเดช 
จิราธิวัฒน์

อายุ 62 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.748%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
 Prince George College 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
 พัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
> ผู้อำานวยการฝ่ายขาย 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 
> ผู้อำานวยการฝ่ายขาย 
 บริษัท บางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 
> ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
> ผู้อำานวยการ
 บริษัท ฟู้ดพาร์ค จำากัด
> กรรมการ
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 

นายนริศ 
เชยกลิ่น

อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21

ประสบการณ์
> ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
> ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
> ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
 บรษิทั หา้งเซน็ทรลัดพีาทเมนทส์โตร ์จำากดั 
> รองกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, 
 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, 
 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2555-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 

ตําแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> กรรมการบริหาร
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
> กรรมการ 
 บริษัท ห้องอาหารซากุระ จำากัด 
> กรรมการ 
 บริษัท เซ็นทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จำากัด 
> กรรมการ 
 บริษัท เจเนซิส คอร์ปอร์เรชั่น จำากัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2544 > หลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP)
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นายสมชาติ 
บาระมีชัย

นายสุทธิภัค 
จิราธิวัฒน์

อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานปฏิบัติการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาสุขาภิบาล Delft University of  
 Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์
> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
> Advanced Management Program (AMP) 
 at Wharton, University of Pennsyl- 
 vania ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ 51 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.589%

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
> Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Real Estate Investment 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Executive MBA 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววัลยา
จิราธิวัฒน์์

อายุ 51 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.394% 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ ออกแบบ 
และบริหารโครงการก่อสร้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
 University of California, Los Angeles 
 (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 University of Hartford 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
> ปริญญาโท สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
> กรรมการ, 
 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
 กลุ่มบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
> ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ธนายง จำากัด (มหาชน)
> หัวหน้าแผนกผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี 
 คอมพิวเตอร์
 บริษัท สำานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำากัด 
> ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบัญชี 
 ธนาคารนครหลวงไทยจำากัด (มหาชน) 
> กรรมการ, กรรมการบริหาร 
 บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำากัด

> Advanced Management Program,
 Executive Course, Harvard Business 
 School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
> กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ท๊อป ซูเปอร์มาร์เกต
> กรรมการผู้จัดการ 
 เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต
> ผู้อำานวยการ 
 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด

ประสบการณ์
> กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด
 (มหาชน)
> กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2552 > หลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP)
2547 > หลักสตูร Director Accreditation  
  Program (DAP)
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นางนาถยา 
จิราธิวัฒน์

อายุ 49 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 0.396% 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 University of Hartford 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 University of Hartford 
 ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่าย 
 บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า 
 โรบินสัน จำากัด (มหาชน)

นายธีระชาติ 
นุมานิต

อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 Polytechnic University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักการจัดการ
 ด้านการเงินสำาหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
> หัวหน้าฝ่ายประมาณการ 
 บริษัท จอห์น ฮอลแลนด์ (ประเทศไทย)
> ผูจ้ดัการโครงการ การทางแหง่นครนวิยอรค์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> วิศวกร โครงการพาร์สัน บรินเคอร์ฮอฟ 
 นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ผู้จัดการโครงการพิเศษ 
 บริษัท ฟิลลิป ฮอสแมน (ประเทศไทย)

ดร.ณัฐกิตติ์ 
ตั้งพูลสินธนา

อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด 
 The University of North Texas 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ปรญิญาเอก สาขานิเทศศาสตร ์วทิยานพินธ ์ 
 (การสร้างมาตรฐานโทรทัศน์ไทย) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
> ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด 
 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำากัด

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน)
> อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื่อสารมวลชน 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฟาสต์ฟู้ด 
 จำากัด
> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี่ จำากัด
> ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี่ จำากัด

> ผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อทั่วไป 
 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด 
 (มหาชน)
> ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติคส์ จำากัด 
> ผู้อำานวยการ 
 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด
> ผู้จัดการ 
 หา้งหุน้สว่น เจ แอนด ์เอส อมิปอรต์ จำากดั

> ผู้อำานวยการโครงการ
 บริษัท อิโตชู (ประเทศไทย) จำากัด
> ผู้อำานวยการโครงการพิเศษ 
 บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ 
 เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
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นางปณิดา 
สุขศรีดากุล

นางสาวนภารัตน์ 
ศรีวรรณวิทย์

อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารทรัพย์สิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
> ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์
> ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและ 
 มาตรฐานการบริหารทรัพย์สิน 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
> ผู้อำานวยการศูนย์การค้า 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำากัด (มหาชน)

อายุ 40 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.001%

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการการเงิน 
เลขานุการบริษัท 
ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รบริษัท : 15 ส.ค. 51

คุณวุฒิทางการศึกษา
> ปริญญาตรี 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ปริญญาโท 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
> ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน 
 ผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงิน 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงิน 
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
 ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
> ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ จำากัด
 (ปัจจุบันคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์- 
 คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด)

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2545 > หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) 
   รุ่นที่ 2
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล
ที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ้นไป

  บริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำากัด

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555 

ให้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้า

1,000,000 99.99%

2 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำากัด

1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กทม. 10900 โทร 0-2793-6000

ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า 5,000,000 99.99%

3 บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จำากัด
95/3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2652-2277

อาคารที่พักอาศัย 
และพื้นที่ร้านค้าให้เช่า

1,000,000,000 99.99%

4 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน 
กทม.10150 โทร 0-2866-4300

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2

1,500,000,000 99.99%

5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร 0-5399-9199

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 1,000,000,000 99.99%

6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำากัด
68/100, 68/919 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ 
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร 0-2834-6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร์

 800,000,000 99.99%

7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กทม. 10120 โทร 0-2649-6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3

 324,738,000 99.99%

8 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำากัด
999/9 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น

 2,000,000,000 78.13%

9 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำากัด
999/9 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ชลบุรี

 900,000,000 99.99%
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10 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กทม. 10310 โทร 0-2103-5999

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9 

 3,200,000,000 93.30%

11 บริษัท เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอร์วิส พระราม 3 จำากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กทม. 10120 โทร 0-2649-6000

ให้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้า

 175,000,000 99.99%

12 บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กทม. 10260 โทร 0-2763-6000

ศูนย์การค้า/อาคารสำานักงาน/
ที่พักอาศัย/สวนน้ำา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา

 600,000,000 99.99%
(ถือผ่าน

บจ.หลังสวนเรียลตี้)

13 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำากัด
999/9 ชั้น 32 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช

 1,500,000,000 99.99%

14 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำากัด
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0-2640-7000

ให้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พิษณุโลก

 2,511,938,100 90.00%
(ถือผ่าน บจ.บางนา 

เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 
10.00%)

15 บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จำากัด
591 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กทม. 10260 โทร 0-2763-6000

ให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

 518,000,000 99.99%
(ถือผ่าน บจ.บางนา 

เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้)

16 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด 
5/5-6 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว 
กทม. 10230 โทร 0-2947-5000

ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์  500,000,000 15.00%
(ถือผ่�น บจ.หลังสวน

เรียลตี้ 12% และ 
บจ. สแควร์ ริทซ์ พล�ซ�่ 

3%)

17 บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำากัด
5/5 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว 
กทม. 10230 โทร 0-2947-5000 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  125,000,000 12.00%
(ถือผ่าน

บจ.หลังสวนเรียลตี้)
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18 บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จำากัด
47 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทร 0-2399-4510 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  400,000,000 11.85%
(ถือผ่าน

บจ.หลังสวนเรียลตี้)

19 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท บริหารงานโดย 
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค ชั้น 21-22
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กทม. 10900 โทร 0-2949-1500

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า

 16,381,000,000 27.80%

20 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท บริหารงานโดย 
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค ชั้น 21-22 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900 โทร 0-2949-1500

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการอาคารสานักงาน 
ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์

 4,394,381,700 25.00%

21 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M,G ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทร. 0-2670-4900

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์

 4,600,000,000 100.00%

     22 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 บริหารงานโดย 
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M,G ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทร. 0-2670-4900

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา

 236,760,000* 100.00%

     23 บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคช่ัน แมเนจเม้นท์ จำากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

บริหารและจัดการเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ
งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

 1,000,000 99.93%

     24 บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำากัด
999/9 ชั้น 30 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

โรงแรมฮิลตัน พัทยา  1,000,000,000 99.99%
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25 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม.10330 โทร 0-2667-5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา สุราษฎร์ธานี และศูนย์
การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง

 700,000,000 99.99%

     26 บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จำากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,000,000 99.94%

       27 บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,863,485,000 99.99%
(ถือผ่�น บจ.เซ็นทรัลฟู้ด

อเวนิว 24.99% และ 
บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ 

75.00%)
       
28 บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำากัด

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 โทร 0-2667-5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,341,600,000 99.99%
(ถือผ่�น บจ.เซ็นทรัล

เวิลด์)

     29 Global Retail Development & 
Investment Limited.
30/F Jardine House One Connaught Place
Central HK.

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HK$10,000 100.00%

       30 Global Commercial Property Limited.
30/F Jardine House One Connaught Place 
Central HK.

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HK$10,000 100.00%

       31 Central (Shanghai) Management 
Consulting Co.,Ltd.
Room 1107, No.238 Jiangchang (No.3) Road, 
Zhabei District, Shanghai

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RMB10,000,000 100.00%

หมายเหตุ * แสดงเฉพาะทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยประเภทเจ้าของ
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1 นายวันชัย จิราธิวัฒน์ - • • - • • • • • • • • • • - - • - - - - - - - -
2 นายเอนก สิทธิประศาสน์ - • • • • • • • • • • • • - • • • - - - - - - - -
3 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ • - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - -
5 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • - • - • • - • • • • - - -
9 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 นายไพฑูรย์ ทวีผล • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 นางสุนันทา ตุลยธัญ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 นายครรชิต บุนะจินดา • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 นายการุณ กิตติสถาพร • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ - • • • - • • • • • • • • • • • - • • • • • - - -
16 นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ - • • - • • • • - - • • - - - - • - - - - - - - -
17 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ - - - • • - • • • • - - • • • • - • • - - - - - -
18 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ - • • - - - - - • • - • • • • • • • • • • • - - -
19 นางนาถยา จิราธิวัฒน์ - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
20 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์   - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - -
21 นายวิญญู คุวานันท์ - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
22 นายโยธิน บุญดีเจริญ - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
23 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
24 นายเปรมชัย กรรณสูต - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
25 นายทวีผล คงเสรี - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
26 นายเจริญ จิรวิศัลย์ - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
27 นายพีระพล พัฒนพีระเดช - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
28 นายนพดล พัฒนพีระเดช - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
29 นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล     - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - -
30 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -
31 นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

รายชื่อกรรมการ
ในบริษัทย่อย
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รายชื่อโครงการศูนย์การค้า
ภายใต้การบริหารงานของ CPN

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ที่อยู่ : 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2793 6000 โทรสาร : +66 (0) 2541 1341

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ที่อยู่ :  109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2790 3000 โทรสาร : +66 (0) 2552 5513

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ :  7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2877 5000 โทรสาร : +66 (0) 2884 8486

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
ที่อยู่ :  78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
 โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3888 โทรสาร : +66 (0) 3300 3888 ต่อ 1225-7

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ที่อยู่ :  2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์ : +66 (0) 5399 9199 โทรสาร : +66 (0) 5399 9122-3

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ที่อยู่ :  79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2649 6000 โทรสาร : +66 (0) 2673 6009

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
ที่อยู่ :  587, 589 ถนนบางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2763 6000 โทรสาร : +66 (0) 2399 5777

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที่อยู่ :  160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
       โทรศัพท์ : +66 (0) 2866 4300 โทรสาร : +66 (0) 2872 4560
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ที่อยู่ :  เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2640 7000 โทรสาร : +66 (0) 2255 9767

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
ที่อยู่ :  68/100, 68/919 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5777 โทรสาร : +66 (0) 2526 6092

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ :  99, 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2101 0000 โทรสาร : +66 (0) 2101 1343

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ที่อยู่ :  333/99 หมู่ที่ 9 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
 โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3999 โทรสาร : +66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ที่อยู่ :  277/1-3,271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 4224 9192 โทรสาร : +66 (0) 4224 4639

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
ที่อยู่ :  55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3333 โทรสาร : +66 (0) 3300 3179

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ที่อยู่ :  99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 4300 1000 โทรสาร : +66 (0) 4300 1209

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ที่อยู่ :  99/9 หมู่ 13 ตำาบลรอบเวียง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 5202 0999 โทรสาร : +66 (0) 5202 0900
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ที่อยู่ :  9/99 หมู่ 5 ตำาบลพลายชุมพล อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 5500 0999 โทรสาร : +66 (0) 5500 0990

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ที่อยู่ :  9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5999 โทรสาร : +66 (0) 2103 5990

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :  88 หมู่ 10 ตำาบลวัดประดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์ : +66 (0) 7796 3555 โทรสาร : +66 (0) 7796 3599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
ที่อยู่ :  319 ถนนไฮเวย์ลำาปาง-งาว ตำาบลสวนดอก อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 52100
 โทรศัพท์ : +66 (0) 5401 0555 โทรสาร : +66 (0) 5401 0599
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บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
ช้ัน 4 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2229 2888
โทรสาร : +66 (0) 2654 5427

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ CPN135A และ CPN145A
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์  : +66 (0) 2230 6061
โทรสาร  : +66 (0) 2266 8150

นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ CPN136A, CPN15DA 
และ CPN176A
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2626 7503
โทรสาร  :  +66 (0) 2626 7542

หุ้นกู้ CPN135A และ CPN145A
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2470 1987
โทรสาร  :  +66 (0) 2470 1998

หุ้นกู้ CPN164A, CPN160A, CPN180A, 
CPN210A, CPN156A, CPN171A และ 
CPN13NA

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์  : +66 (0) 2256 2323-8
โทรสาร  : +66 (0) 2256 2406

หุ้นกู้ CPN163A 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2296 3582
โทรสาร : +66 (0) 296 2202

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด 
โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล 
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2677 2000
โทรสาร : +66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร 
และตราสารหนี้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2231 3011
โทรสาร : +66 (0) 2231 3012
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ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน : 2,178,816,000 บาท
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 2,178,816,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) เข้าจด 
ทะเบียนและทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN” 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมมีตใิหก้ำาหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำา 
ป ี2556 ในวนัที ่26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบางกอก 
คอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว 
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ติดต่อ: 
 คุณอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม 
 คุณสิริพร สถิตศาสตร์
 คุณสุภัชชา โล่ห์วนิชชัย

ที่อยู่ : 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 

ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0) 2667 5555 ต่อ 1614 หรือ 1688
โทรสาร : +66(0) 2264 5593
อีเมลล์  : ir@cpn.co.th 
เว็บไชต์ : www.cpn.co.th

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
CPN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40  
ของกำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงานประจำาป ี(กรณไีมม่เีหตผุลจำาเปน็ 
อื่นใด)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลา 5 ปี  
ย้อนหลัง (ปี 2551–2555)

หน่วย : บาทต่อหุ้น

ปี ราคาสูงสุด ราคาต่ำาสุด เงินปันผลจ่าย

2551 29.75 7.60 0.33
2552 24.80 11.60 0.58
2553 32.50  17.60 0.25
2554 40.00 25.75 0.37
2555 81.75 37.75 0.95*

หมายเหตุ : * รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN เปรียบเทียบกับ 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีราคาหมวด 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การเพิ่มค่าของดัชนีราคา 3 ปีย้อนหลัง 1 ปีย้อนหลัง
หลักทรัพย์

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN 303% 117%
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ 90% 34%
ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนา 123% 77%
อสังหาริมทรัพย์

เปรยีบเทยีบการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรพัย ์CPN กบัดชันรีาคา 
หมวดธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และดชันรีาคาตลาดหลกัทรพัย ์ 
3 ปี ย้อนหลัง (ราคาปี 2553 เป็นปีฐาน)

ดัชนีเปรียบเทียบ 100
(ม.ค. 2553 = 100)

หลักทรัพย์ CPN
หมวดพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ (PROP)
ร�ค�ตล�ดหลักทรัพย์ (SET)
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ที่ม� : ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ปฏิทินทางการเงินที่สำาคัญปี 2555 และ 2556

ปฏิทินทางการเงิน 2555 2556 (คาดการณ์)

แจ้งงบการเงินสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปีก่อน กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการดำาเนินงานทางการเงินประจำาปีก่อน มีนาคม มีนาคม

ปิดสมุดทะเบียนสำาหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี  เมษายน เมษายน

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมษายน เมษายน

จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปีก่อน พฤษภาคม พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินสำาหรับผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 1  พฤษภาคม พฤษภาคม

งานแถลงผลการดำาเนินงานทางการเงินไตรมาสที่ 1  พฤษภาคม พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินสำาหรับผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 2  สิงหาคม สิงหาคม

งานแถลงผลการดำาเนินงานทางการเงินไตรมาสที่ 2  สิงหาคม สิงหาคม

แจ้งงบการเงินสำาหรับผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 3  พฤศจิกายน พฤศจิกายน

งานแถลงผลการดำาเนินงานทางการเงินไตรมาสที่ 3  พฤศจิกายน พฤศจิกายน
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2555

วันที่ กิจกรรม

11-12 มกราคม 2555 พบปะนกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ณ ประเทศสงิคโปร ์จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
2-3 กุมภาพันธ์ 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
27 กุมภาพันธ์ 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศพม่า จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
5 มีนาคม 2555 พบปะนกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ณ ประเทศมาเลเซยี จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ร่วมกับ บล.เครดิต สวิส 
8-9 มีนาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.ไดว่า 
14-16 มีนาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ 
21 มีนาคม 2555 งานแถลงผลการดำาเนินงานประจำาปี 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10-11 เมษายน 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ยูบีเอส
27 เมษายน 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา 
 ลาดพร้าว
23 พฤษภาคม 2555 งานแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 พฤษภาคม 2555 ปิดสมุดทะเบียนสำาหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีในการรับเงินปันผล
24 พฤษภาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ยูบีเอส 
25 พฤษภาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ทิสโก้ 
29-30 พฤษภาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดย บล.ดอยซ์ ทิสโก้ 
25-29 มิถุนายน 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย ร่วมกับ บล.สินเอเซีย
22 สิงหาคม 2555 งานแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22-25 สิงหาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.เจ.พี.มอร์แกน
30 สิงหาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ร่วมกับ บล.เมอร์ริล ลินช์ 
18 กันยายน 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย 
8-10 ตุลาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
10-11 ตุลาคม 2555 พบปะนกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ณ ประเทศองักฤษ จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ร่วมกับ บล.เมอร์ริล ลินช์
25 ตุลาคม 2555 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.มอร์แกน สแตนลีย์ 
 ร่วมกับ บล.บัวหลวง
21 พฤศจิกายน 2555 งานแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



SPECIAL THANKS TO

> Central Trading Co., Ltd. 

> Dorothy Perkins 

> Topshop

> Miss Selfridge 

> Wallis 

> The Oddyssee

> Mango Touch 

> H.E. by Mango

> 4 x 4 Man

> S’Fare 

> G2000

> Men’s Club

> SB Design Square

> Vintage Passion   

> The Coffee Bean & Tea Leaf 
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