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รายงานประจ�าปี 2559

ณ 31 ธันวาคม 2555 2556 2557 2558 2559

ผลการด�าเนินงานภายใต้การบริหารงานของ CPN หน่วย : ตารางเมตร

พื้นที่ให้เช่ารวม  1,300,998  1,461,650  1,564,152  1,747,339  1,781,642 

ศูนย์การค้า  1,125,492  1,286,125 1,388,313  1,575,430  1,609,588 

อาคารส�านักงาน  169,133  169,152  169,466 170,342  170,487 

โรงแรม(ห้อง)  561  561  561  561  561 

อาคารส�าหรับพักอาศัย  6,373  6,373 6,373  1,567  1,567 

อัตราการเช่าพ้ืนที่

ศูนย์การค้า 97% 96% 96% 94% 94%

อาคารส�านักงาน 96% 98% 97% 98% 97%

โรงแรม 76% 76% 75% 77% 83%

อาคารส�าหรับพักอาศัย 59% 67% 53% 30% 21%

ข้อมูลส�าคัญจากงบก�าไรขาดทุน หน่วย : พันบาท

รายได้รวม 1)  17,687,323  21,234,033 23,667,717  25,713,003  29,233,920 

รายได้จากการเช่าและบริการ  
ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม

16,761,773 19,913,174  22,307,540  24,282,565  27,633,700 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ  
ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม

 9,433,399  10,541,623 11,616,239  12,633,723  14,040,598 

ก�าไรขั้นต้น 2)  8,253,924  10,692,410  12,051,478  13,079,280  15,193,322 

ก�าไรสุทธิ  6,188,698  6,292,529  7,306,953  7,880,310  9,243,797 

ก�าไรสุทธิหลังปรับปรุง 2)  4,412,862  5,915,196  7,083,269  7,745,912  9,243,797 

จุดเด่นด้านการด�าเนินงานและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ณ 31 ธันวาคม 2555 2556 2557 2558 2559

ข้อมูลส�าคัญจากงบดุล หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์รวม  69,635,639  77,538,774  89,035,187  103,044,632  104,527,348 

หนี้สินรวม  43,735,665  40,715,133  47,287,267  56,243,515  51,522,547 

หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย 3)  21,357,620  17,972,416  12,245,660  18,297,518  14,700,513 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

25,899,974  36,823,641 41,747,921  46,801,117  53,004,802 

ก�าไรสะสม 21,210,726  25,419,599  30,258,196  35,174,147  41,276,432 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  2,178,816  2,244,000 2,244,000  2,244,000  2,244,000 

จ�านวนหุ้น (‘000 หุ้น)  2,178,816  4,488,000 4,488,000  4,488,000  4,488,000 

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธทิีม่ภีาระดอกเบ้ียต่อ
   ส่วนของผู้ถือหุ้น 3) (เท่า)

 0.82  0.49  0.29  0.39  0.28 

อัตราก�าไรขั้นต้น 2) (%)  46.67  50.36  50.92  50.87  51.97 

อัตราก�าไรสุทธิ 2) (%)  24.05  26.41  28.60  29.10  30.70 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)  9.26  8.55  8.77  8.21  8.91 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 4) (%)  27.31  20.45  18.93  18.12  18.87 

ก�าไรต่อหุ้น 5) 6) (บาท)  1.42  1.42  1.63  1.76  2.06 

ก�าไรสทุธหิลงัปรับปรงุต่อหุน้ 2) 5) 6) (บาท)  1.01  1.33  1.58  1.73  2.06 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6) (บาท)  5.82  8.15  9.14  10.24  11.59 

เงินปันผลต่อหุ้น (จ่ายปีถัดไป)6) (บาท)  0.95  0.55  0.65  0.70 0.83 7)  

1) ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิเกิดขึ้นเป็นประจ�า
2) ไม่รวมรายการที่มิเกิดขึ้นเป็นประจ�า 
3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
5) ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 
6) ในระหว่างปี 2556 มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้ จงึได้ปรบัปรุงจ�านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักใหม่เพ่ือใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุน้ ส�าหรับปี 2555-2559
7) รออนมุตัจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560



สารจาก
คณะกรรมการบริษัท
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ปี 2559 นับเป็นอีกปีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 
หรือ “CPN”)  มีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจตามแผนงานที่วางไว้ 
และมีพัฒนาการที่ส�าคัญหลายด้านอย่างต่อเนื่องบนปรัชญาการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน
ด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้
เจตนารมณ์ท่ีเน้นการ “พัฒนาสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคมโดยรวม”  และการพัฒนาศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในทุก ๆ  ครั้ง 
จะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและน�าพาความเจริญไปสู่ชุมชน เกิดการ 
กระจายรายได้ การสร้างงานในพ้ืนท่ี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลักดัน 
เศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
ประเทศไทยเปน็จดุหมายในการเดนิทางและการจบัจ่ายใชส้อย (Shopping 
Destination) ที่ดีท่ีสุดของภูมิภาค

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าที่ตอบสนองวิถีการ
ด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทันสมัย และซับซ้อนมากขึ้น 
และได้น�าแนวคิดโครงการพัฒนาพื้นที่แบบผสม (Mixed-Use Project  
Development) มาประยกุต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาศนูย์การค้า ซึง่เป็น 
การผสมผสานการใช้ประโยชน์ของพืน้ทีใ่นรปูแบบต่าง ๆ  ทัง้ศนูย์การค้า 
ทีอ่ยูอ่าศยั โรงแรม และส�านกังาน เพือ่สนับสนนุธรุกจิศนูย์การค้าซึง่เป็น
ธุรกิจหลัก และได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ภาวะตลาด และการแข่งขัน ทั้งยังค�านึงถึงศักยภาพ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้า
ใหม่ 1 แห่ง คอื เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช เป็นศนูย์การค้าล�าดบั 
ที ่30 และให้ความส�าคญักบัการปรบัปรงุศนูย์การค้าทีเ่ปิดด�าเนนิการแล้ว  
ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัล
เฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลมารีนา (เดิม
คือ “เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา”) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพ
การแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย 

บริษัทฯ ยังมีโครงการศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2560-
2561 ที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วประกอบด้วย 3 โครงการ
ในประเทศ และ 1 โครงการในต่างประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสมีา เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั เซน็ทรลัภเูกต็ และเซน็ทรลั ไอ-ซติี้  
ในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การค้าในปี 2560 ได้แก่ 
เซ็นทรัลเวลิด์  เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3  เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2   
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 

ขยายศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม 
และแนวคิดใหม่ ๆ

บรษิทัฯ พฒันาศนูย์การค้าใหม่ และปรับปรงุศนูย์การค้าทีด่�าเนนิการอยู่
แล้ว ให้มีความแตกต่างและน�าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีโดดเด่น 
ให้แก่ลูกค้า ผ่าน 6 แนวคิดใหม่ ๆ  เช่น สร้างบรรยากาศในศูนย์การค้า
ให้มีความแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น สร้างศูนย์รวมอาหารที่หลากหลาย 
(Food Destination) ทีต่อบโจทย์ลกูค้าทกุกลุม่  สร้างศนูย์กลางกิจกรรม
ส�าหรับทุกคนในครอบครัว สร้างพื้นที่ส�าหรับสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ  
(Co-Working Space) สร้างสิง่ทีน่่าสนใจในการดงึดดูลูกค้า (Attractions)  
และสร้างตลาดไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ (Market Market) เป็นพืน้ท่ีส�าหรับ
สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เข้าสู ่ช ่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ และจะพัฒนาศูนย์การค้า 
ด้วยแนวคดิใหม่ ๆ  ต่อไปในอนาคต  ส�าหรับแผน 5 ปี (ปี 2560-2564) 
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเปิดศนูย์การค้าใหม่ 2-3 โครงการต่อปี และปรบัปรงุ
ศูนย์การค้าที่ด�าเนินการอยู่แล้ว 2-3 โครงการต่อปี

เพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นที่นิยมตลอดกาลและดึงดูดนักท่องเที่ยว บริษัทฯ 
ได้จัดกจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้กจิกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย และกจิกรรม
พิเศษระดับประเทศ (Signature Event) ซึ่งจัดขึ้นตามเทศกาลส�าคัญ ๆ   
ของไทยที่คนต่างชาติรู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นที่นิยมของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ควบคู่กับการสรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความทันสมัย
และตรงตามความต้องการของลูกค้าเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้า โดยม ี
เป้าหมายที่จะสนับสนุนร้านค้าที่ร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ให้เติบโตขยายสาขา
ไปตามศูนย์การค้าของ CPN ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมุ่งมั่น 
ที่จะน�าพาธุรกิจเหล่านี้ให้ออกไปเติบโตแข่งขันได้ในตลาดระดับภูมิภาค 
ในยคุของเออซีอีกีด้วย  ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 
ในการสานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยภายใต้คณะกรรมการ 
สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมอย่างเป็นรูปธรรม เปิด “เอสเอ็มอมีาร์เกต็เพลส – ไทยช่วยไทย  
บาย ประชารัฐ” 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบผสม  
(Mixed-Use Project Development) 

บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับทีด่นิรอบศูนย์การค้าของ 
บรษิทัฯ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของธรุกจิหลกั  
โดยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะโครงการ
พัฒนาพื้นที่แบบผสม ที่รวมโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า 
อาคารส�านักงาน และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ในพื้นที่เดียวกัน จากการ
ส�ารวจตลาดและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบ 
บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม 
ภายใต้ชื่อ “ESCENT” บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า 3 โครงการ คือ 
เซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ เซ็นทรลัพลาซา ระยอง และเซน็ทรลัพลาซา  
ขอนแก่น โดยโครงการทั้ง 3 แห่ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  
อันเนื่องมาจากความโดดเด่นด้านท�าเลที่ตั้งและรูปแบบโครงการท่ี 
ตรงกบัความต้องการของลูกค้า ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีแผนทีจ่ะพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่องประมาณ 3 โครงการต่อปี เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจศูนย์การค้า สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ทรัพย์สินของโครงการ

ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรายงานผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีรายได้รวมและก�าไรสทุธเิป็นจ�านวน 29,261 ล้านบาท และ 9,244 
ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นประมาณ 13% และ 17% จากปีก่อนหน้า 
โดยมีปัจจัยหลักจากศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2558 ได้เปิดให้บริการ
เต็มปี 2559  ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ที่บริษัทฯ 
ได้รบัโอนสนิทรพัย์ในช่วงกลางปี 2558  รวมถงึเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกล้า 
ทีไ่ด้มีการทยอยปิดปรับปรุงคร้ังใหญ่ตัง้แต่กลางปี 2558 จนเปิดตวัอย่าง
เป็นทางการอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2559  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
ให้ความส�าคัญกับการบริหารต้นทุนด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายการบริหาร
อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็น 
ต้นทุนหลักในการด�าเนินงาน ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการร่วมกับกลุ่ม
เซ็นทรัลในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการท�าก�าไรของบริษัทฯ 

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น
ในการจัดหาเงินทุน ด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่ต�่า ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ระดับ 0.28 เท่า ร่วมกับการใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต 
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นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน

ด้วยปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืของบรษัิทฯ น�ามาซึง่การพัฒนา
แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ขับเคลื่อน 
ผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และผูบ้ริหาร
ระดับสูง โดยก�าหนดพันธกิจย่อยด้านความยั่งยืน 10 พันธกิจตาม 
มุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงมุ่งเน้นการใส่ใจ การบริหารพัฒนา
และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรับผิดชอบทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการตามหลกั
บรรษัทภิบาล ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทร่วมภูมิใจกับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความ
ยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices ในกลุ่มตลาดประเทศเปิด
ใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับการรับรอง
มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับศูนย์การค้า 8 โครงการของ CPN 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตอกย�้า
การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจในการประหยัดพลังงาน
เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ได้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ร้านค้าผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า สถาบันการเงิน  
สื่อมวลชน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ 
ในการด�าเนินงานอย่างเต็มที ่เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทัง้ในด้านการเติบโต
ของรายได้ การขยายสาขา การดูแลผู้เช่า ลูกค้าและพนักงานในองค์กร
เป็นอย่างดี รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน สังคมอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ตลอดจนการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จนได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจในระดบัสากล ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัขอให้ทกุท่านเชือ่มัน่ว่า  
บริษัทฯ จะมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและส�านึกใน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ  
อย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุก ๆ  ปี
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แจ้งเบาะแสและการรบัข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผน
งานตรวจสอบภายในประจ�าปี ที่จัดท�าโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความ
เสีย่ง (Risk–Based Audit Plan) รวมทัง้ได้หารอืกบัผูบ้รหิารส�านกัตรวจสอบ 
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนั้น ในปี 2559  
มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ส�านักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้

การก�ากับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคญัด้านการก�ากบัดูแล
การปฏบิตัติามแนวทางการต่อต้านทจุริตและทจุริตคอร์รปัชัน่ โดยก�ากบั
ดูแลในเร่ืองขยายแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของฝ่ายจัดการไปยังลูกค้าและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่น หลักเกณฑ์ 
การประเมนิคูค้่า จัดท�าจรรยาบรรณและแนวทางปฏบัิตขิองคูค้่า (Code 
of Conduct for Suppliers) กรอบแนวทางปฏิบัติในการงดรับของขวัญ 
เป็นต้น ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการเตรียมความพร้อมในการยื่น
ขอรับรองใหม่ (Re-Certification) ในปี 2560 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ 
ตลอดจนก�ากับดูแลในเร่ืองการเตรียมความพร้อมของการทบทวน 
จรรยาบรรณการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการบริหาร
กจิการทีด่ ี(CG Code) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงใหม่ โดยมอบหมาย 
ให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติ
ตามแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 ทา่น โดยมีนายไพฑูรย์ ทวผีล ซึง่เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอ 
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ นางสุนันทา ตุลยธัญ (สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบ
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559) นายการณุ กิตตสิถาพร นางโชติกา สวนานนท์  
และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ (ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) เป็นกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง 
โดยได้หารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ส�านกัตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี
ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้อง และกรรมการจากภายนอกทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารตามวาระ
อันควร และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่
พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อที ่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของผล 
การด�าเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได ้
ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิ 
ประจ�าปี นโยบายบัญชีที่ส�าคัญ รายงานทางการเงินที่มีนัยส�าคัญ และ
จากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและ
ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัด
ประชมุเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 คร้ัง 
เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ได้จดัท�าขึน้ตาม
หลกัการบัญชท่ีีรับรองทัว่ไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ถือได้ รวม
ทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง  
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ของส�านักตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็นเพื่อการพัฒนา 
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะใน
รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับ

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะ
ใช้ประเมินในปี 2563 ส�าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญเป็นกรณีพิเศษใน 
การพจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทุกไตรมาส และมอบหมายให้ส�านัก 
ตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให ้
ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว ่ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่ได ้พิจารณานั้น  
เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความ 
สมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา  
คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการ
ปฏิบัติงานส�าหรับปี 2559 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 2 
ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และปัญหาการท�างานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง 

ในการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชสี�าหรบัปี 2560 
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และ
ปริมาณงานเทยีบกับค่าบริการสอบบญัชสี�าหรับปี 2560 ทีเ่สนอมา โดย
มคีวามเหน็ชอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้แต่งต้ังบรษัิท เคพเีอม็จี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2560 
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 วงเงินไม่เกิน 6,995,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีส�าหรับผู ้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและ 
จดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 610,000 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจ�าปี  
2559 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเป็นรายคณะ ในวันที่ 24 
มกราคม 2560 ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส�าหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มี
การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) การ
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และ 6) การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง 
รอบคอบ มคีวามเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอ



24

รายงานประจ�าปี 2559

รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุม
รวมทั้งส้ิน 3 ครั้ง โดยเป็นการประชุมวาระปกติ 2 ครั้ง และวาระพิเศษ  
1 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2559  
สรุปได้ดังน้ี

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2559 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
รายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่  
30 กันยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณา

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2559 กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนางสุนันทา ตุลยธัญ ซึ่ง
ครบก�าหนดออกตามวาระและไม่ได้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อีก คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอแต่งตั้ง  
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการใหม่ แทน นางสุนันทา 
ตุลยธัญ ที่ครบก�าหนดออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
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2. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ ดร.ศภุชัย พานชิภกัดิ ์เป็นประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจัดการในการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบรษิทัฯ โดยไม่ออกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มีมตอินมัุตแิต่งตัง้ตามทีเ่สนอ 

3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งนางสาวอัมพาวีร ์ ชมภูพงษ์เกษม เป็น
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน แทน นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ซึ่งลาออกจาก
การเป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่เสนอ

4. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2559 ส�าหรบัคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการปรับวงเงินเพิ่มซึ่ง
พิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส�าเร็จใน 
การปฏบิติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอืน่
ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประจ�าปี 2558 และก�าหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการประเมินผล 
การปฏบัิติงานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ประจ�าปี 2559 โดยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและวิธกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง

6. พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  
(Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 ซึ่งประกอบ
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่ง และความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านของกรรมการ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบติัเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถอนัหลากหลาย และเป็น 
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และการด�าเนนิงานด้านการบริหารทนุมนษุย์และการบริหารองค์กร 
อาท ิแผนงานและผลการด�าเนนิงานในปี 2559 การสรรหาพนักงาน 
อัตราการลาออก และแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

9. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยในปี 2559 ไม่มกีารปรับปรงุแก้ไขเนือ่งจากกฎบัตร
ฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วนและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นใน
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ประโยชน์
ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจ�าปี 2559

รายงานคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 
และให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุก ๆ  ระดับขององค์กร และ
ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น�าไปสู่
การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร โดยระบุปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ (Key Risk  
Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับองค์กร
และในระดับหน่วยธุรกิจ เพ่ือการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลง 
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยจัดให้มี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ระดับเพ่ือก�ากับดูแลงานบริหาร 
ความเสี่ยง ได้แก่

1. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (Risk Policy Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมาจากกรรมการของคณะ
กรรมการบรษิทั จ�านวน 4 ท่าน ท�าหน้าทีร่บัทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อนโยบาย แผนกลยุทธ ์ โครงสร ้าง และกรอบการพัฒนา 
การบริหารความเสีย่งในทกุประเภทและทกุระดบัขององค์กร ประเมนิ
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ให้ความเห็น
ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจ�าปีขององค์กร 
รวมถึงรับทราบรายงานแนวโน้มความเส่ียง สามารถตอบสนองต่อ
ประเด็นเก่ียวกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการพิจารณาเร่ืองใดที่มีสาระส�าคัญนั้น  
ได้พิจารณาผลกระทบด้านการเงินและคุณภาพต่อผู ้ถือหุ ้นของ
องค์กร ทัง้ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนในทนัทแีละทีเ่กดิข้ึนในระยะยาว เพือ่
รายงานกจิกรรมต่าง ๆ  ของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee)  
ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงและผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานหลัก ซึ่งกรรมการทุกท่านต้อง
สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ให้นโยบาย กรอบ
โครงสร้าง วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ  กับหน่วยธุรกิจ เพื่อใช้ในการ
ระบ ุประเมิน จดัการ และรายงานผลการบริหารความเสีย่งทีส่มัพนัธ์
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ควบคุมการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารแต่ละหน่วยธรุกจิให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานท่ีก�าหนด
ไว้ และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทาน 
การวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเสี่ยงเปรียบเทียบ
กับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สื่อสารและจัดการในเรื่องการ
จัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรให้
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์การบริหารความเสีย่งขององค์กร และรายงาน
ความก้าวหน้าและประเด็นต่าง ๆ  ในการบริหารความเส่ียงอย่าง 
ต่อเนื่องให้กับคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง โดยจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise  
Risk Management) โดยในไตรมาส 1 ของปี 2559 คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกัน พร้อมทั้งก�าหนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามสถานะของ
แต่ละความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ พร้อมจัดท�าทะเบียนข้อมูลความเส่ียง 
(Risk Register) และแผนจดัการความเส่ียงท่ีสอดคล้องเหมาะสม (Risk 
Response Plan) รวมถงึยงัคงด�าเนนิการบรหิารความเส่ียงในระดับสาขา 
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โดยมีการทบทวนความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ และจัดท�าแผนจัดการ 
ความเสี่ยงเหล่านั้นในทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรบัการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ยงัคงมุง่เน้นการบรหิารความเสีย่ง 
ที่ส�าคัญท้ัง 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2) ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk) 3) ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 4) ความเสีย่ง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสีย่งด้านความปลอดภยัจาก
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ (Hazard Risk) ซึง่ได้กล่าวถงึรายละเอยีด 
ของความเสี่ยงแต่ละด้าน ไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง (หน้า 120) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยพลวัตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึง
การเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม
เดยีวกัน และจากคูแ่ข่งรายใหม่จากอตุสาหกรรมทดแทนอืน่ ๆ  ท�าให้คณะ
กรรมการนโยบายความเสี่ยงตระหนักถึงความส�าคัญของการพิจารณา
ทบทวนความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้ค�านึงถึงความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(Technological Innovation) 

ท่ีก่อให้เกิดความท้าทายจากการเจริญเติบโตของตลาดสินค้า
ออนไลน์ (Online Shopping) ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ 
กลุม่ลูกค้ารุน่ใหม่ด้วยจดุเด่นเรือ่งกลยทุธ์ด้านราคาและความหลากหลาย 
ของสินค้า ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแต่ละรายต้องปรับตัวและ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย 
CPN มีมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าให้มีความแตกต่าง
และความแปลกใหม่ที่โดดเด่นเป็นท่ียอมรับ ผ่านการออกแบบท่ีค�านึง
ถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และค�านึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการน�าแนวคิดใหม่ ๆ  ตามไลฟ์สไตล์ของ 
ผูบ้รโิภค (Lifestyle Innovation) มาใช้ในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ 
และน่าประทับใจกว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ให้แก่ลูกค้า อาทิ การ 
เตรยีมพืน้ที ่Co-Working Space ซ่ึงเป็นพืน้ทีส่�าหรบัการสร้างสรรค์ความคดิ 
ร่วมกันในการท�างานและการเรียนรู้ หรือ พื้นที่ Pet Park ส�าหรับลูกค้า
ที่น�าสัตว์เลี้ยงมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นต้น 

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการบริการต่าง ๆ  ภายในศูนย์การค้า เพื่อ
อ�านวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ อาทิ บริการสัญญาณ 
Wi-Fi ไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
หรือการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)  
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนท�าให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์มากขึ้นและ 
ส่งผลที่รุนแรง ดังเช่นปี 2559 ในประเทศไทยเกิดทั้งภาวะภัยแล้ง  
น�้าท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น ซึ่งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ในทุก
ศูนย์การค้าเพราะในแต่ละพ้ืนที่จะเผชิญความเสี่ยงท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ภาคเหนอืจะมปีระเดน็เรือ่งพายฤุดรู้อน ลกูเหบ็ และแผ่นดนิไหวมากกว่า
ภาคอื่น หรือภาคใต้จะมีประเด็นน�้าท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็นต้น 
พร้อมทัง้ได้ก�าหนดมาตรการทีส่อดคล้องเพ่ือบรรเทาความเสีย่งน้ี ได้แก่ 
การก�าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีอย่างสม�า่เสมอ 
การเตรียมความพร้อมและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน เช่น ขุดลอกทางระบายน�้าและเพิ่มจ�านวนเคร่ืองปั๊มน�้าใน
ศูนย์การค้าที่อยู่พ้ืนที่เสี่ยงจากน�้าท่วม การเตรียมหาแหล่งน�้าส�ารองไว้
ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
โครงสร้างอาคารประเมนิผลกระทบจากแผ่นดนิไหว พร้อมให้ค�าแนะน�า
เพือ่รับมอืกบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้มกีารทบทวนและ
จดัท�าแผนรองรับเหตกุารณ์วกิฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลมุ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ 
เพือ่ให้บคุลากรสามารถรับมอืกบัเหตกุารณ์วกิฤตต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ได้
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident Case) 
ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ และผลของการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อน�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และเตรียมหามาตรการรองรับและพฒันาการจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพและทันเวลา 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนกฎบัตรของคณะ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดย
ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเข้าเป็นส่วน
หนึง่ของแผนกลยุทธ์และแผนธรุกจิอย่างชัดเจน อนัจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถขององค์กรในการสร้างกลยุทธ์และช่วยให้ประสบผลส�าเรจ็
ตามพันธกิจอย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต ้
จรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องควบคู่
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนก�ากับดูแลแผนงานและสื่อสารให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งได้รายงานให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามล�าดับ  
การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2559 มีดังน้ี 

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริมด้านการก�ากับดูแล
กิจการตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งในระดับประเทศ
และระดบัภมูภิาค อาท ิโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทั 
จดทะเบียนไทย และโครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นต้น  
เพือ่พฒันาการด�าเนินงานและปรบัปรงุการเปิดเผยข้อมลูของบริษทัฯ  
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี 
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2. พิจารณากฎหมายและเกณฑ์การก�ากับดูแลที่ส� า คัญ อาทิ 
สาระส�าคัญเก่ียวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และลักษณะขาดความ 
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที ่กจ. 3/2559 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์การก�ากับดูแล

3. พิจารณาและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายใน 
ทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ ในการป้องกนัการให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

4. พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของคู่ค้า (Code of 
Conduct for Suppliers) เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าของบริษัทฯ น�าไป
ปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิตามหลักบรรษทัภบิาล มีความรบัผดิชอบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ
ด�าเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม

5. พจิารณาให้ค�าแนะน�าในการจัดงาน Supplier Information Meeting 
(SIM) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน
ให้แก่คู่ค้า โดยมีสาระส�าคัญหลักเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและ 
แนวปฏบิตัขิองคูค้่า การด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึมุมมองด้านเศรษฐกจิ  
สังคมและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตาม
แนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งได้มีการเชิญชวนคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

6. พิจารณาก�าหนดนโยบายงดรับของขวัญและสื่อสารให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนในบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติ ตลอดจนสื่อสารไป
ยงัผูป้ระกอบการทีเ่ก่ียวข้องของบรษิทัฯ ทกุรายเพือ่ขอความร่วมมอื
ในการงดมอบของขวญัหรอืสิง่ตอบแทนรปูแบบใด ๆ  ทกุประเภทแก่ 
บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกโอกาส เพื่อปฏิบัติตามหลักโปร่งใส  
เท่าเทียมและเป็นธรรม 

7. พิจารณาให้ค�าแนะน�าแนวทางในการจัดท�าแบบทดสอบตาม 
จรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
(CG Individual Assessment) ให้พนักงานทุกระดับประเมิน 
ผ่านระบบออนไลน์ 

8. พิจารณาทบทวนและอนุมัติประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน 
ความเสีย่งและโอกาสทีม่นียัส�าคัญ เพือ่ใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์และ
แผนด�าเนินงานตามพันธกิจความยั่งยืน 10 พันธกิจ 

9. อนุมัติและติดตามแผนการด�าเนินงานตามพันธกิจความยั่งยืน 10 
พันธกิจ โดยมุ่งเน้นในด้าน
1) เปิดโอกาสทางการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถให้กับ 

ผู้ประกอบการ 
2) พัฒนาสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนโดยเข้าร่วมโครงการสาน

พลังประชารัฐ 
3) ผลักดันให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม

นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

10. มอบหมายผู้บริหารระดบัสงูท่ีรับผิดชอบแต่ละแผนงานตามพนัธกจิ
ความย่ังยืนเป็นผู้น�าด้านความย่ังยืน (SD Champion) โดยมหีน้าท่ี
ขบัเคลือ่นให้เกดิผลการด�าเนนิงานตามพนัธกจิความย่ังยืนท่ีก�าหนด 
พจิารณาการเปิดเผยข้อมลู รบัทราบและตดิตามสถานการณ์ตลาด
และแนวโน้มของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกรอบสิง่แวดล้อม สงัคม 
และการก�ากบัดแูลกจิการ หรือ ESG (Environmental, Social and 
Governance)

11. สื่อสารและท�าความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
บริษัทฯ ตามกรอบ ESG ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ ได้แก่  
ผู้ถอืหุน้ ร้านค้า ลกูค้า พนกังาน และสงัคม ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์
ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก

12. ประเมินผลความส�าเร็จในแต่ละพันธกิจความย่ังยืนตามดัชนีชี้วัด 
ที่ก�าหนด ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับฝ่าย/แผนก 
ไปจนถึงระดับบุคลากร

นายปรีชา เอกคุณากูล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ

4. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ

5. นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ

11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ

13. นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

1. นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาธุรกิจ  
และบริหารโครงการก่อสร้าง 

4. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายปฏิบัติการ

5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี และ 
บริหารความเสี่ยง

6. นางปณิดา สุขศรีดากุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 

7. นางรัตนา อนุนตการุณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายขาย

8. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1

9. นางนาถยา จิราธิวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

10. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

11. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายการตลาด

12. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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กรกฎาคม

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ศูนย์การค้า
ล�าดับที่ 30 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นไลฟ์สไตล์ 
ช้อปป้ิงคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ทีส่มบูรณ์แบบท่ีสุด
แห่งแรกของจังหวัด ภายใต้แนวคิดการออกแบบ
ทั้งภายในและภายนอกที่สะท้อนเร่ืองราวของ 
ท้องถิน่ผ่านลวดลายหนงัตะลงุ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
ของวฒันธรรมทางใต้มาเป็นจดุเด่น มลูค่าการลงทุน  
3,500 ล้านบาท ด้วยบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภาพ
ของจงัหวดันครศรีธรรมราชทีเ่ป็นหวัเมอืงใหญ่ท่ีมี
แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนยิมและมปีระชากร
สงูทีส่ดุเป็นอนัดับ 1 ของภาคใต้ จงึเป็นศนูย์กลาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ซึ่งจะโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

มกราคม

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ CPN ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใน
รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ESCENT” 
บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยโครงการทั้ง 3 
แห่ง ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอดจองซื้อเต็ม
ทุกโครงการ อันเนื่องมาจากความโดดเด่นด้าน
ท�าเลท่ีต้ังและรูปแบบโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแผนท่ีวางไว้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นและ
พร้อมโอนได้ในปี 2561

เมษายน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2559 
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนิน
งานปี 2558 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง
อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวนไม่
เกนิ 10,000 ล้านบาท และอนมัุตวิงเงนิออกและ
เสนอขายตัว๋เงินระยะสัน้ และ/หรือ หุน้กู้ระยะสัน้
จ�านวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
แผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และ
การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

มิถุนายน

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการหลังปรับปรุงคร้ังใหญ่ในรอบ 20 ปี 
ภายใต้ธีม “The Best is Back” วางจุดยืนเป็น
ศูนย์การค้าระดับพรีเม่ียมของกรุงเทพฯ โซน
ตะวันตก เพื่อสอดรับกับความเจริญและวิถี
การด�าเนินชีวิตในย่านนี้ ด้วยการปรับโฉมทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร และเพิม่พืน้ทีใ่ช้สอย
รวมเป็น 360,000 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในฝั่ง
ธนบรุ ีพร้อมทีจ่อดรถกว่า 4,500 คนั นอกจากนี้  
ยังได้ปรับโฉมร้านค้าเดิมและเพิ่มจ�านวนร้านค้า
ใหม่ ๆ  ทั้งแฟชั่น และร้านอาหารรวมกว่า 200 
ร้านค้า 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และ 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท 
เซ็นทรลัพัฒนา จ�ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “AA-”  
และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับ
เครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
ศูนย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหาร
ศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดทีส่ม�า่เสมอ
จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงนโยบาย
ทางการเงินของบริษทัฯ ทีมี่ความระมัดระวงั และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” สะท้อนถึงความ
คาดหวงัว่า CPN จะยังคงรักษาผลการด�าเนนิงาน
ทีแ่ขง็แกร่งของศนูย์การค้าเอาไว้ได้ แม้ว่าบริษทัฯ 
จะมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังคง
ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ
ทุนให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1 เท่าได้

เหตุการณ์ส�าคัญ
ในรอบปี 2559
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กันยายน

CPN ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่ง
ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability  
Indices (DJSI) ประจ�าปี 2559 กลุ่มดัชนี DJSI 
Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
ในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และเป็น
บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก สะท้อนให้เห็นถึง
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัท- 
ภิบาลที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่มั่นคง 
และยั่งยืน 

CPN ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดยดัชนี 
MSCI (Morgan Stanley Capital International) 
ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และได้รับการคัดเลือกอยู่
ในดัชนีความยั่งยืนของ FTSE (Financial Times 
Stock Exchange) ในกลุ่ม Emerging Markets 
เป็นปีแรกอกีด้วย สะท้อนถงึความมุ่งม่ันและการ
ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
ของ CPN ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม อ้างองิการประเมนิความยัง่ยนืส�าหรบั
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย์ และการด�าเนินการ 
ที่ยั่งยืนในระดับสากล

พฤศจิกายน

CPN ได้รับการคัดเลือกเป็น หุ้นยั่งยืน ประจ�า
ปี 2559 หรือ Thailand Sustainability 
Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการ 
ด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื แสดงถงึการด�าเนนิธรุกจิ
ที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถ 
เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 

ธันวาคม

เซ็นทรัลพลาซา บางนา จัดงาน Soft Opening  
เปิดตัวโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุด  
เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา ที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา”  
หลังจากปรับปรุงโฉมทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์การค้า เพิ่มแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมจากกลุ่ม
เซน็ทรลัแบรนด์แฟชัน่ และร้านอาหารชัน้น�า  ซึง่
ก่อนหน้านี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้น�าร่อง
เปิดตัว “โพโรโระ อควาพาร์ค” สวนน�้าลอยฟ้า
ระดับโลก และ “คิดส์สเปซ” พื้นที่สวนสนุก
ส�าหรับเดก็เพือ่จบักลุม่เด็กและครอบครัว รวมถงึ  
“ฟู้ด พาทิโอ” อาณาจักรอาหารสุดอลังการ  
บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร อิ่มอร่อยกับ
ร้านค้ากว่า 80 ร้าน และ “ฟู้ด บาโคนี่” โซนร้าน
อาหารระดบัพรเีมีย่ม ทีค่ดัสรรมาเฉพาะเพือ่ชาว
บางนากว่า 20 ร้าน 

เซ็นทรัลมารีนา เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ในรูปแบบธีมมอลล์แห่งแรกในเมืองพัทยา หลัง
ปิดปรับปรุงเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา เป็นเวลา 
6 เดอืน เพือ่พลกิโฉมให้สวยงาม ทันสมยักว่าเดมิ  
ด้วยแนวคิด “หมู่บ้านชาวประมงแถบยุโรป” 
(Fisherman Village) โดยเพิ่มแม่เหล็กดึงดูดท่ี 
จะมาช่วยสร้างสีสันมากมาย อาทิ ตลาดอาหาร
ทะเลชั้นเลิศปรุงสดโดยเชฟ ร้านขายสินค้าจาก
โรงงาน (Outlet) สนิค้าแฟช่ันกฬีา ตลาดกลางแจ้ง  
“Market Market” รูปแบบทันสมัยส�าหรับ 
ผู้ประกอบรายย่อย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป เน้นเจาะกลุม่คนพทัยา
ซึ่งเป็นวัยรุ่น วัยท�างาน รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

ในปี 2559
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“Asia Property Award 2016 
5 Stars’ Best Retail  

Development Thailand”

“Thailand’s Top  
Corporate Brands 2016” 

“Asia Property Award 2016
Highly Commended Retail  
Development Thailand”

รางวัลความส�าเร็จด้านการ
ออกแบบพัฒนาโครงการ

รางวลั  
“Asia Property Award 2016”

โดย International Property Awards ซึ่งเป็น 
สดุยอดรางวลัด้านอสงัหาริมทรพัย์ประจ�าภาคพืน้ 
เอเชียแปซิฟิก มอบให้แก่ผู ้ประกอบการด้าน 
อสังหาริมทรัพย์และโครงการศูนย์การค้าระดับ
นานาชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลกและเป็นที่ 
ยอมรับในวงการค้าปลีก โดย CPN ได้รับจ�านวน 
2 รางวัล ดังนี้

 • รางวัล “5 Stars’ Best Retail  
Development Thailand”  
มอบให้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

 • รางวัล “Highly Commended Retail 
Development Thailand”  
มอบให้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

รางวลั “Thailand’s Top  
Corporate Brands 2016” 

ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 
แบรนด์สงูสดุ โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่
บริษทั เซน็ทรัลพฒันา จ�ากดั (มหาชน) ต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่ 3 

รางวลั TALA Awards 2016: 
Awards of Excellence,  
General Design: Commercial

เป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตจิากสมาคมภมูสิถาปนกิ
ประเทศไทย (TALA) มอบให้แก่ Groove @  
CentralWorld ท่ีออกแบบโดยบรษิทัทรอ็พ จ�ากดั
เนื่องด้วยมีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที ่
โดดเด่นและล�้าสมัย 

รางวัลความส�าเร็จด้านการ 
สร้างแบรนด์และการตลาด

รางวลั “Thailand MICE Venue 
Standard 2016” 

ซ่ึงเป็นรางวัลรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน 
ระดับอาเซียน โดยส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ 
TCEB มอบให้กับศูนย์การค้าของ CPN 7 แห่ง 
ได้แก่ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว เซน็ทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
เซน็ทรลัเฟสติวลั หาดใหญ่ และเซน็ทรลัเฟสตวิลั 
เชียงใหม่ 
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รายงานประจ�าปี 2559

รางวลัพระราชทาน Thailand  
Corporate Excellence  
Awards 2016  
ประเภทองคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิ 
ดา้นการบรหิารทางการเงนิดเีด่น 
(Distinguished Performance  
in the Category of Financial  
Management Excellence)

ส�าหรับบริษัทที่มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้
จากตัวเลขทางการเงิน เช ่น รายได ้ ก�าไร 
สินทรัพย์ มูลค่าตลาด เป็นต้น จัดโดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยส�ารวจจากความคดิเหน็ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงขององค์กรชั้นน�าจ�านวน 1,000 บริษัท
ในประเทศไทย 

“SET Awards 2016” “Thailand Corporate  
Excellence Awards 2016”

รางวัลความส�าเร็จ 
ด้านการบริหารและการเงิน

รางวลั SET Awards 2016  
ประเภทรางวลับริษทัจดทะเบยีน 
ดา้นนกัลงทนุสมัพันธด์เีดน่  
(Outstanding Investor  
Relations Awards) 

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 
ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

การประเมนิรายงานการก�ากบัดแูล
กจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 
2559 อยูใ่นเกณฑ ์“ดเีลศิ”  
ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่8 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผลการประเมินดังกล่าวของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 
2552-2559

รางวลั “2016 People’s Choice 
Awards Thailand Voted by 
Chinese Tourists” 

จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับคะแนนโหวต
สงูสดุให้เป็นศนูย์การค้าอนัดบั 1 ของประเทศไทย
ในดวงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน โหวตผ่านช่อง
ทางออนไลน์โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 3.2 
ล้านคน ตอกย�้าภาพลักษณ์การเป็นจุดหมาย
ด้านการจบัจ่ายใช้สอย (Shopping Destination)  
ของประเทศไทยและเป็นจุดหมายในการท่องเทีย่ว  
(Tourist Destination) ยอดนยิมของนกัท่องเทีย่ว 
ชาวจีน 

“2016 People’s Choice 
Awards Thailand”
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รางวัลและความส�าเร็จ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาชกิ Dow Jones Sustainability  
Indices หรอื DJSI ในกลุ่ม Emerging  
Markets ประจ�าป ี2559 

ต่อเน่ืองเป็นปีที่สามโดย CPN เป็นบริษัทไทย
เพียงแห่งเดียวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส์ในกลุ ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ 
(Emerging Markets) ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ด ้านความย่ังยืนทางธุรกิจ 
ระดับโลก ท่ีครอบคลุมมุมมองด้านเศรษฐกิจ  
สิง่แวดล้อม และสังคม จดัท�าดชันโีดยความร่วมมือ 
ระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P  
Dow Jones Indices ในการพิจารณาคัดเลือก 
บริษัทช้ันน�าในตลาดหลักทรัพย ์ทั่วโลกที่ มี 
ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งใน
ด้านของมูลค่าตลาด ด้านการบริหารจัดการ 
ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการค�านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

CPN ไดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นรายชือ่ 
“Thailand Sustainability  
Investment (THSI) ประจ�าปี 2559”

หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 
โดยเป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจัดท�า
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดง
ถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสีย
อย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาล 

“Thailand Sustainability  
Investment (THSI) 2016”

“Thailand Energy Awards 2016” “Carbon Footprint Certification”

รางวัลความส�าเร็จ 
ดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

รางวลั “Thailand Energy Awards  
2016 ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน  
ประเภทอาคารควบคมุดีเดน่” 

รางวัลเชิดชูเกียรติผู ้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน มอบให้แก่ศูนย์การค้าของ CPN 4 แห่ง  
ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา 
อดุรธาน ีและเซน็ทรัลพลาซา เชียงราย โดยปีนี ้
นับเป็นปีที่ 7 ที่ CPN ได้รับรางวัลจาก Thailand 
Energy Awards ตอกย�้าการเป็นองค์กรที่มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจในการประหยัดพลังงาน
เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ประกาศนยีบตัรรบัรองปรมิาณ 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
(คารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร)

ตามมาตรฐานองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) (อบก.) มอบให้แก่ศนูย์การค้า 
ของ CPN 8 แห่ง ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา  
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์  
พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
แสดงถึงการให้ความส�าคัญอย่างจริงจังของ CPN 
โดยร่วมมือกับภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทย 
ต่อการให้สัตยาบันในความตกลงปารีส



ภาวะเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมค้าปลีก
และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ปี 2559

มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งนโยบายปราบปรามธุรกิจทัวร ์
ศูนย์เหรียญยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2559
กลุม่ศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 มีอัตราการเติบโต 2.6% 
โดยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับผลมา
จากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับ
ตัวดีขึ้นหลังจากภาวะภัยแล้งเร่ิมคลี่คลาย ท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภค
ระดับล่างเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ และ
ทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ  อาทิ การต่ออายุมาตรการ
ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
ทยอยฟื้นตัวและปรับตัวดีข้ึน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคและ
การจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี ทั้งการเพิ่มเติมการลดหย่อนภาษีจาก
การท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ส่งผลให้ภาพ
รวมอตุสาหกรรมค้าปลกีในปี 2559 โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปี 
ขยายตัวเป็นบวก

พื้นที่ค้าปลีกประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูกเพิ่มเข้าสู่ตลาดในปี 
2559 ส่งผลให้อปุทานพืน้ทีค้่าปลกีในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีโดยรอบ 
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.3 ล้านตารางเมตร โดยศูนย์การค้ามีสัดส่วนมาก
ที่สุดในตลาดค้าปลีก มีพื้นที่รวมประมาณ 4.5 ล้านตารางเมตร ตาม
ด้วยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 1.3 ล้านตารางเมตร 
และศูนย์การค้าขนาดย่อม หรือคอมมูนิตี้มอลล์ 1 ล้านตารางเมตร  
ภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) อยู่ที่ 93.1% 
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในตลาด ท�าให้อัตราการเช่า
เฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

ในปี 2559 CPN ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดหลักในอุตสาหกรรมนี้ ได้เปิด
ศนูย์การค้าใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช นอกจาก
นี้ยังได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ 
เซน็ทรัลพลาซา บางนา อกีทัง้ยังได้ปรับโฉมเซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา ใหม่ 
ให้เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา และ CPN ยังได้ประกาศเปิดตัว
โครงการเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และ 
เซ็นทรัลภูเก็ต และยังได ้มีการประกาศปรับปรุงศูนย ์การค ้าที่ 
เปิดด�าเนนิการอยู่แล้ว เช่น เซน็ทรัลเวลิด์ และเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3  

ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต 3.2% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ที่ 0.2% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยด้าน
ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากราคาน�้ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
ที่เพิ่มขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยด้านรายได้ภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายตัวในอัตรา 3.0% ยอดขายสินค้า
ท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันและสินค้าคงทน รวม
ถงึหมวดบรกิารมกีารเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงส่วนหนึง่เป็นผลมา
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกร และแรงงานทั่วไปยังทรงตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อรายได้
ในอนาคตยังอยู่ในระดับต�่า

การลงทุนโดยรวมขยายตัวในอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า เหลือเพียง 
3.0% การลงทุนภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับต�่า โดยขยายตัวจ�ากัดอยู่
ในบางอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทดแทน 
(เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) ขณะที่การลงทุนจากภาครัฐเป็นแรง 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐาน การใช้จ่ายภาครฐั รวมไปถงึโครงการสวสัดกิารแห่งรฐั  
ในส่วนของการลงทุนของธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม Modern Trade ยังมีการ
ขยายการลงทุนและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกในปี 2559 มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การย้าย
ฐานการผลติของบางอตุสาหกรรมมายงัประเทศไทย อาทิ อตุสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ ยางล้อ และเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้าส่งออก 
ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามันดิบและราคาสินค้า
เกษตรโลก 3) การขยายตัวจากค�าสั่งซื้อในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภาครัฐได้ท�าการปราบปรามธุรกิจ 
ท่องเทีย่วทีด่�าเนนิกจิการในลักษณะทัวร์ศนูย์เหรยีญ ส่งผลให้นกัท่องเทีย่ว 
ชาวจีนลดลงเป็นจ�านวน 1.2 ล้านราย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการท่องเที่ยว โดยภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในปี 2559  
นักท่องเท่ียวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น
จ�านวน 32.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.8% จากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่ายังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจ 
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รายงานประจ�าปี 2559



เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการรายอื่น 
ที่ได้เปิดศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นในปีนี้ อาทิ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ของกลุ่ม
เดอะมอลล์ และศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ของกลุ่มสยามรเีทล และ 
ผูป้ระกอบการรายอืน่ยงัได้มีการปรบัปรงุศนูย์การค้าเดมิ อาทิ ศนูย์การค้า 
สยามดิสคัฟเวอรี่ ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
โคราช ของกลุ่มเดอะมอลล์ เป็นต้น

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) และร้านไดรฟ์-ทร ู(Drive Through) ทีข่ยายตวัอย่าง
รวดเรว็ ส่งผลให้ความถีใ่นการใช้บริการห้างสรรพสนิค้าและศนูย์การค้า
น้อยลง ปัจจยัเหล่านีจึ้งเพิม่ความท้าทายให้กบัผูป้ระกอบการศนูย์การค้า
และห้างสรรพสนิค้า ในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบ
การต้องปรบัเปลีย่นแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ  และพฒันาการบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า และ
ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ ซึ่งทาง CPN ได้มีการน�าจุดเด่น
และเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นต่าง ๆ  มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ
ศูนย์การค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ  อย่างกลมกลืน เพื่อให้ศูนย์การค้าของ 
CPN มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงการตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพื่อ
สร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
ภายในศูนย์การค้าและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้แก่ลูกค้า

กลุม่ศูนยก์ารคา้ขนาดยอ่ม (Community Mall) 
และศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตล ์(Lifestyle Mall)

แม้เศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มท่ี แต่ศูนย์การค้าในกลุ่มนี้ยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการเปิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา โดยในปี 2559 ธรุกิจค้าปลีกในกลุ่มศนูย์การค้า
ขนาดย่อมมีการขยายตัวขึ้น 64,000 ตารางเมตร ท�าให้อุปทานพื้นที่
ค้าปลีกของศูนย์การค้าขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและจังหวัด 
ใกล้เคยีงมพีืน้ทีก่ว่า 1 ล้านตารางเมตร โดยโครงการทีเ่ปิดตวัในปี 2559 
ม ี9 โครงการ ได้แก่ โครงการครสิตัล วีรนัดา โครงการเดอะคอมมอนส์  
โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต โครงการเดอะ ไบรท์ โครงการฮาบิโตะ 
โครงการอีสพาร์ค รามอินทรา โครงการแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ 
โครงการมิลล์เพลส โพศรี และโครงการจีแลนด์ทาวเวอร์

ภาพรวมตลาดอตุสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรปูแบบโครงการศนูย์การค้า
ขนาดย่อมน้ีมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากมีผู้ประกอบการหน้าใหม่

ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึ้นมากมาย ท�าให้ผู้ประกอบ
การในกลุ่มนี้ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยาย
โครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ  ทีม่คีวามหลากหลายและแปลกใหม่เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ การรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ 
และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ  ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการมี
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่ครบครัน โดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความ
ช�านาญในการบริหารภายใต้ต้นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
ของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

กลุม่หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ ่(Hypermarket)  
และรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store)

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก 
โดยปัจจบุนัผูป้ระกอบการมุง่พฒันาโครงการในรปูแบบร้านค้าขนาดเลก็
ในลักษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือที่เรียกว่า  
‘ซเูปอร์คอนวเีนยีนสโตร์’ และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น 
มินิ บิ๊กซี เทสโก้โลตัสเอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลูทันใจ รวม
ไปถงึการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด เพือ่ให้การขยายสาขาเป็นไปได้
ง่าย และครอบคลมุกลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลายมากขึน้ อีกทัง้ยงัมกีารใช้ช่อง
ทางออนไลน์เข้ามาเพือ่อ�านวยความสะดวกในการจบัจ่ายสนิค้าของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย ซึง่ในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มลูกค้าปลีกอย่างมีนัยส�าคัญจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นส�าคัญ

ส�าหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อเน้นการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ  ให้มากที่สุด และเริ่มมุ่งเน้นการ
ขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวเพื่อให้
เข้ากับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยเน้นการเป็นร้านอิ่ม
สะดวกที่มีเครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคา
เหมาะสมส�าหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที ่เน้นการให้บริการทีร่วดเร็ว และน�าเทคโนโลยมีา
ใช้มากขึน้โดยรุกธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Commerce) จ�าหน่าย
สินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า
สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิผล นอกจากนี้ การลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศที่มีมากขึ้น  
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ต้องมุง่เน้นการขยายสาขาและจดักจิกรรม 
ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น
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ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู ่อาศัยเติบโตขึ้นมากในรอบทศวรรษ 
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ กลางปี 2559 
ตลาดมีขนาดของมูลค่าตามผังโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย เฉพาะ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัดรวมกัน (ได้แก่ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) สูงถึงประมาณ 
1.65 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) จ�านวนประมาณ 14 
ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ 
901,000 ล้านบาท และมูลค่าโครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเินยีม 
747,000 ล้านบาท

จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยท้ังหมดที่อยู่ในระหว่างการ
ขายนัน้ มียอดขายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.13 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น
มลูค่าขายได้ของโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวราบ 561,000 ล้านบาท  
และมูลค่าขายได้ของโครงการที่อยู ่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
566,000 ล้านบาท

โครงการแนวราบส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตต่อเมืองด้านตะวนัตก
ของกรงุเทพมหานคร คือ กรุงเทพฝ่ังธนบรีุ รวมไปถึงพ้ืนทีจ่งัหวดันนทบรีุ 
และเขตต่อเมอืงด้านตะวนัออก รวมไปถงึพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ และ
ขยายบริเวณไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ รวมพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี พื้นที่เขตชานเมืองท้ังตะวันออกและตะวันตก และบริเวณ 
ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร

ส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใจกลาง
ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน BTS และ MRT และขยายออกไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและ
จงัหวัดสมทุรปราการ ทีมี่แนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายใหม่หรือส่วนต่อ
ขยายผ่าน ส่วนหัวเมืองใหญ่ ๆ  ในต่างจังหวัดยังมีการขยายตัวของตลาด
คอนโดมิเนียม โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ที่มีศูนย์การค้ายังมีศักยภาพใน
การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียม

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีก 
และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย 
ในปี 2560

ในปี 2560 คาดว่า พืน้ทีค้่าปลีกในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (Net Retail 
Area) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 230,000 ตารางเมตร โดยการเพิ่มขึ้นของ
อุปทานในปริมาณนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเช่า (Occupancy 
Rate) เนื่องจากผู้เช่าโดยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเช่าพื้นที่และขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2560 มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ส�าหรับแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปลายปี 2560 ใน
กรุงเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ 1) โครงการไอคอนสยาม ย่านริมแม่น�้า
เจ้าพระยา ซึ่งจะเป็นโครงการในรูปแบบพื้นที่แบบผสม (Mixed-Use) 
ประกอบด้วย ที่พักอาศัย โรงแรม อาคารส�านักงาน และศูนย์รวม 
ความบนัเทงิ เพือ่เตมิเตม็และสร้างความครบวงจรให้กบัศูนย์การค้า และ 
2) ห้างอิเกีย ที่ตั้งอยู่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
ย่านบางใหญ่ ส่วนในปี 2561-2563 คาดว่าจะมแีหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่
เกิดขึ้น 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การค้าบางกอกมิดทาวน์ 
ย่านรชัดาภเิษก ของกลุ่มพรอ็พเพอร์ต้ี เพอร์เฟค ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ 
ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศูนย์การค้าบางกอกมอลล์  
ย่านบางนา ของกลุ่มเดอะมอลล์

ส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างจังหวัดท่ีส�าคัญ ได้แก่ 
เซน็ทรัลพลาซา นครราชสมีา เซน็ทรัลพลาซา มหาชัย และเซน็ทรัลภเูกต็  
ของ CPN รวมถึงศูนย์การค้าบลูเพิร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัด
ภูเก็ต และศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 พัทยา ของกลุ่มสยามรีเทล

นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2559 ท�าให้
กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น ๆ  เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของ
ประเทศไทย เนื่องจากนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีได้มี
การสนบัสนนุการเปิดเสรใีนส่วนของแรงงานและเงนิทนุระหว่างประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มากย่ิงขึน้ และด้วยปัจจยัเหล่านีท้�าให้
ซูเปอร์สโตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
(Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัด
ชายแดน ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ได้ประกาศแผนพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้ 
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา CPN ได้ประกาศแผนพฒันาโครงการใหม่ในจังหวัด
นครราชสมีา สมทุรสาคร และภูเกต็ ตามล�าดับ อกีทัง้ยังมแีผนท่ีจะขยาย
ธุรกิจไปยังจังหวัดอื่น ๆ  ที่มีศักยภาพต่อเนื่องในอนาคต

ส�าหรบัแนวโน้มอสังหารมิทรพัย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในปี 2560 มีแนวโน้มการ
เตบิโตขึน้เลก็น้อย จากปัจจยับวกทีม่าจากการกระตุน้เศรษฐกจิ และการ
แก้ปัญหาเศรษฐกจิของรัฐบาล เช่น การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานในหลาย ๆ   
โครงการ ส่งผลให้ก�าลังซื้อในอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง แต่ยังต้องค�านึงถึงประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน เพื่อให้
สอดคล้องกบัสภาวะความต้องการของตลาดทีแ่ท้จรงิ โดยยงัมปัีจจยัเส่ียง
ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของที่อยู่อาศัยที่ยังคงเป็นปัจจัยลบเช่นเดิม

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์รฐับาลไทย  

CBRE Research และ Colliers International Research
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เซ็นทรัลพลาซา บางนา



ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

CPN ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,244,000,000 บาท โดยมีบริษัท 
เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

CPN ประกอบธรุกจิหลักในการพฒันา บรหิารและให้เช่าพืน้ทีศ่นูย์การค้า
ขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้าในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-Use) ได้แก่ อาคาร
ท่ีพักอาศัย อาคารส�านักงาน และโรงแรมเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการ
ใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าให้มีผู้ใช้
บรกิารเพิม่มากข้ึน พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งและส่งเสรมิ
กัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ สวนน�า้ และสวนพกัผ่อน
ภายในศูนย์การค้าในบางโครงการเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ 
เข้ามาใช้บรกิาร โดยการเปิดให้บรกิารนัน้จะพจิารณาจากความเหมาะสม 
ของท�าเลที่ตั้งและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส�าคัญ 

การพฒันาโครงการต่าง ๆ  ของ CPN จะเริม่ตัง้แต่การจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม 
ในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
การควบคุมการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย  
ตลอดจนเป็นผู ้บริหารศูนย์การค้า/อาคารส�านักงานหลังจากที่เปิด 
ให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า/อาคารส�านกังาน ส�าหรบัธรุกจิโรงแรม CPN ได้ว่าจ้างบรษัิท
ที่มีความช�านาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรม เพื่อการ
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
การแบ่งธุรกิจตามแหล่งที่มาของรายได้สามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม
ธุรกิจ ดังนี้

30
ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซ่ึงเป็นที่มาของรายได้กว่า 80% ของ
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้านั้นประกอบไปด้วย รายได้
ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพื้นท่ีศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา จ�านวน 30 
โครงการ แบ่งเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 โครงการ 
และโครงการในต่างจังหวัด 17 โครงการ ในจ�านวนนี้มีโครงการที่ CPN 
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 26 โครงการ และโครงการที่ CPN ให้เช่าช่วงแก่
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) 
4 โครงการ โดย CPN ได้รับรายได้จากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ให้กับ CPNRF และรายได้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน CPNRF 

ในปี 2559 CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 1 แห่ง คือ  
เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และในปี 2560 CPN จะเปิดให้บริการ
ศนูย์การค้าใหม่อกี 3 แห่ง ได้แก่ เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั เซน็ทรลัพลาซา  
นครราชสีมา และเซ็นทรัลภูเก็ต 

จากข้อมูลประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 21% 
ด้วยพืน้ทีข่ายประมาณ 1.6 ล้านตารางเมตร โดยพจิารณาจากขนาดพืน้ท่ี
ให้เช่าภายในโครงการศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN 

ศูนย์การค้า

30 7 2 1 26

อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม

อาคาร 
ที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร
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7
อาคารส�านักงาน

ธุรกิจอาคารส�านักงาน เป็นการพัฒนาอาคารส�านักงานให้เช่าในบริเวณ
โครงการศนูย์การค้า เนือ่งจากมีอปุสงค์ทีส่่งเสรมิกันกับธรุกิจศนูย์การค้า
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ผนืเดียวกนัได้อย่างคุม้ค่า รวมถึงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้และบรหิาร
ที่จอดรถ 

การตดัสนิใจพฒันาอาคารส�านกังานในบรเิวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้  
บรษิทัฯ จะพจิารณาจากความเหมาะสมของท�าเลทีต่ัง้ อปุสงค์ และอปุทาน 
ของพ้ืนที่อาคารส�านักงานในบริเวณนั้น ๆ  เป็นส�าคัญ ซึ่งรายได้จาก
ธุรกจิอาคารส�านกังาน ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารส�านกังาน  
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีแก่ร้านค้าปลกีภายในอาคารส�านกังาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

ปัจจุบัน CPN มีอาคารส�านักงานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการ
ศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
2) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา   
4) เซ็นทรัลเวิลด ์(อาคารส�านกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์)  
5) เซน็ทรลัพลาซา แจ้งวฒันะ และ 6) เซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9  
โดยแบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้เช่า 
กับ CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารส�านักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์  
เอและบ ีในบรเิวณโครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการท่ีให้เช่า 
กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียลโกรท 
("CPNCG") 1 โครงการ คือ อาคารส�านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ ่มผู ้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานที่ตั้งอยู ่ภายใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล
พลาซา บางนา เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซน็ทรลัพลาซา แกรนด์  
พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจาก
ธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี 
สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ส�าหรับอาคาร
ส�านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นอาคารส�านักงาน 
เกรด A ตัง้อยูใ่นแหล่งธรุกิจใจกลางกรงุเทพฯ นัน้ มีผูเ้ช่าพืน้ทีส่่วนใหญ่
เป็นบริษัทชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ 

2
โรงแรม

ธรุกิจโรงแรมในบรเิวณโครงการศนูย์การค้าเป็นธรุกจิทีม่อุีปสงค์ส่งเสริม
กันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการด้วย
การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน
สูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่ส�าคัญประกอบด้วย ท�าเลที่ต้ัง
ของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ  
รวมถงึศกัยภาพการเตบิโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกจิโรงแรมประกอบด้วย  
ห้องพกั ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และศนูย์ประชมุ เพือ่รองรับการเตบิโต 

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting  
Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ 
การค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม 
ประกอบด้วย รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และรายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น 

ปัจจุบัน CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจ�านวน 2 แห่ง คือ โรงแรม 
เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมีห้องพัก 259 ห้อง  
(เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เจริญศรคีอมเพลก็ซ์ที ่CPN ได้เข้าซือ้กจิการในเดอืนเมษายน 2552) และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีห้องพัก 302 ห้อง (ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ 
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เริ่มเปิดให้บริการ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2553) ทั้งนี้ CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีมีความ
ช�านาญด้านการบรหิารโรงแรม คอื บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหารโรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ตามล�าดับ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1
อาคารที่พักอาศัย

CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะ
พื้นที่แบบผสม (Mixed-Use) โดยจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อช่วย
สนบัสนนุธรุกจิศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกจิหลกัให้เกดิประโยชน์สงูสุด CPN 
ได้จัดตั้งฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชีย่วชาญเพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการทีอ่ยู่ 
อาศยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN จะเร่ิมตั้งแต่การคัดเลือก
ท�าเลที่ดินส�าหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูลการ
ตลาด ผลกระทบต่าง ๆ  เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับท�าเลที่ตั้งนั้น ๆ  หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการ
เปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งจาก 
ผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการก�าหนดราคาส่งมอบ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา
ทีมี่ความช�านาญ ผลงาน และช่ือเสยีงในแต่ละประเภทงาน ตามข้ันตอน 
และมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี 
ระบบในการควบคุมการด�าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก�าหนด และมรีะบบการควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวดและรัดกมุอกีด้วย  
ส�าหรับการก่อสร้างที่อยู ่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการอาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงทุกโครงการได้มีการปฎิบัติตาม
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กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยค�านึงถึงการรักษาสภาพ
แวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ปัจจบุนั CPN มโีครงการทีอ่ยู่อาศยัในรปูแบบคอนโดมเินยีมทีอ่ยู่ระหว่าง
การพัฒนาจ�านวน 3 โครงการบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าของ CPN  
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และ
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหารโครงการ ภาย
ใต้ชื่อโครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ (ESCENT) ทั้งนี้ โครงการ
คอนโดมเินียมทัง้ 3 โครงการดงักล่าวได้เร่ิมก่อสร้างแล้วในไตรมาส 2 ปี 
2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าการก่อสร้าง
จะเสรจ็สิน้พร้อมโอนและรบัรูร้ายได้ในปี 2561 นอกจากนัน้ CPN ยังให้ 
บรกิารทีพ่กัอาศยัประเภทห้องชุดให้เช่าจ�านวน 11 ยูนติ ภายใต้โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

26
ศูนย์อาหาร

ธรุกจิศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าเป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ทีช่่วยเสริม
ให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้ คือ เพื่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว 
ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจ�าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร 

2
สวนน�้าและสวนพักผ่อน

ธุรกิจสวนน�้าและสวนพักผ่อน เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้า
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CPN เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลายของ 
องค์ประกอบและการให้บรกิาร วตัถปุระสงค์ของการสร้างสวนน�า้และสวน
พักผ่อนขึน้ในบรเิวณโครงการศูนย์การค้านัน้ นอกจากจะเปน็การดงึดูด
ให้ลกูค้าเข้ามาใช้บรกิารศนูย์การค้าเพิม่ขึน้แล้ว ยังเป็นการมอบความสขุ
ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้
ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่ภายในโครงการนั้น ๆ  

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการสวนน�้าบริเวณชั้น 6 ของเซ็นทรัลพลาซา  
บางนา ภายใต้ชื่อ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีม
การ์ตูนซีรี่ย์ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo : The Little 
Penguin) เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ  และสสีนัความสนกุให้กับลกูค้า
ทุกคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพักผ่อน CPN เปิดให้บริการสวน 
พักผ่อนขนาดใหญ่แก่ประชาชนทั่วไปในบริเวณเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล พาร์ค” ประกอบด้วยสวนสุขภาพ 
สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นน�า

2
กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์

CPN ได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่

1) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(“CPNRF”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดย
ไม่มีการก�าหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน�าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 4 โครงการ คือ  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า พร้อมอาคารส�านักงาน 2 อาคาร และ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี CPN เป็นผู้ถือ 
หน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 26.69% 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นบริษัท
จัดการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

2) กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชยีล โกรท 
(“CPNCG”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดย
ไม่มีการก�าหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน�าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารส�านักงาน  
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน) โดยมี CPN เป็น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 25% 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นบริษัท
จัดการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท�า
หน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บจาก
กองทนุรวมเป็นรายเดอืนตามสญัญาการจ้างทีท่�าข้ึนระหว่างกองทนุ
รวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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โครงการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของ CPN

CPN เป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน โรงแรม
อาคาร 

ที่พักอาศัย
ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ⦁

เซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา) ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเวิลด์ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ⦁ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ⦁ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ⦁ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ⦁ ⦁

CPN เป็นผู้บริหารโครงการ ศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน โรงแรม
อาคาร 

ที่พักอาศัย
ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 1) ⦁ ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2) ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 3) ⦁ ⦁

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 4) ⦁ ⦁

เซ็นทรัลเวิลด์ 5) ⦁

หมายเหตุ 1) 42% ของพืน้ทีศ่นูย์การค้าและ 100% ของพืน้ทีอ่าคารส�านกังาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2552 สิน้สดุ เดอืนธนัวาคม 2567 

  ซึ่งพื้นที่ศูนย์การค้าที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการประชุมสรุปพื้นที่หลังการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เสร็จ 

  เรียบร้อย

 2) 81% ของพืน้ทีศ่นูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2548 สิน้สดุเดอืนสงิหาคม 2578 (ต่ออายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ  ละ 30 ปี)

 3) 96% ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568

 4) 49% ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587

 5) 97% ของพื้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1)  

  และตั้งแต่ธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
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  โครงการศูนย์การค้า
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่มด�าเนินการ
รูปแบบการพัฒนา

โครงการ /2
สิทธิในที่ดิน /3

มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการ  

ณ สิ้นปี 2559 /5

พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
(GFA) 
(ตร.ม.)

พ้ืนที่จอดรถ 
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ 
(%)

จ�านวนผู้เช่าพ้ืนที่ 
(ร้านค้า)

1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  4,428  310,000  3,000  4,500  48,245 99%  351 

2 เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566)  659  86,000  1,000  17,193 97%  76 

3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า /1 มีนาคม 2538 G L (2570)  3,004  370,000  3,500  63,460 97%  363 

4 เซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา) กรกฎาคม 2538 G L (2578) /6  1,534  70,000  400  17,263 80%  88 

5 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต /1 มีนาคม 2539 /4 A F  2,300  250,000  2,300  4,800  77,529 95%  597 

6 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตุลาคม 2540 G F  1,420  220,000  2,300  55,822 92%  261 

7 เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธันวาคม 2544 /4 A F  5,570  500,000  3,250  62,872 89%  288 

8 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธันวาคม 2545 G L (2568)  1,245  210,000  3,200  4,100  93,602 88%  334 

9 เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 /4 A L (2583)  13,146  830,000  7,000  199,501 95%  455 

10 เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 /4 A F&L (2577)  2,354  140,000  2,000  77,255 96%  193 

11 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F  5,370  310,000  3,300  4,200  65,972 94%  369 

12 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มกราคม 2552 G F&L (2581)  6,564  210,000  2,000  57,557 96%  226 

13 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมษายน 2552 /4 A F  5,142  250,000  2,000  5,000  72,893 94%  229 

14 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570)  2,813  156,000  2,040  40,383 98%  259 

15 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F  3,931  200,000  2,100  4,100  49,904 92%  288 

16 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 G F  1,670  110,000  1,000  24,027 98%  110 

17 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F  1,535  100,000  1,440  26,368 95%  137 

18 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  5,161  214,000  2,400  59,153 98%  241 

19 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F  2,236  130,000  1,400  4,700  34,335 94%  123 

20 เซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584)  1,108  110,000  2,000  22,261 94%  88 

21 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เมษายน 2556 G F  1,830  151,000  1,500  32,213 97%  139 

22 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F  4,274  260,000  3,500  66,069 94%  220 

23 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F  4,899  295,000  2,500  5,000  69,800 88%  207 

24 เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586)  1,860  76,000  600  31,603 96%  120 

25 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587)  2,590  185,500  1,600  38,529 93%  195 
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  โครงการศูนย์การค้า
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่มด�าเนินการ
รูปแบบการพัฒนา

โครงการ /2
สิทธิในที่ดิน /3

มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการ  

ณ สิ้นปี 2559 /5

พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
(GFA) 
(ตร.ม.)

พ้ืนที่จอดรถ 
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ 
(%)

จ�านวนผู้เช่าพ้ืนที่ 
(ร้านค้า)

1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  4,428  310,000  3,000  4,500  48,245 99%  351 

2 เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566)  659  86,000  1,000  17,193 97%  76 

3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า /1 มีนาคม 2538 G L (2570)  3,004  370,000  3,500  63,460 97%  363 

4 เซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา) กรกฎาคม 2538 G L (2578) /6  1,534  70,000  400  17,263 80%  88 

5 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต /1 มีนาคม 2539 /4 A F  2,300  250,000  2,300  4,800  77,529 95%  597 

6 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตุลาคม 2540 G F  1,420  220,000  2,300  55,822 92%  261 

7 เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธันวาคม 2544 /4 A F  5,570  500,000  3,250  62,872 89%  288 

8 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธันวาคม 2545 G L (2568)  1,245  210,000  3,200  4,100  93,602 88%  334 

9 เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 /4 A L (2583)  13,146  830,000  7,000  199,501 95%  455 

10 เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 /4 A F&L (2577)  2,354  140,000  2,000  77,255 96%  193 

11 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F  5,370  310,000  3,300  4,200  65,972 94%  369 

12 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มกราคม 2552 G F&L (2581)  6,564  210,000  2,000  57,557 96%  226 

13 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมษายน 2552 /4 A F  5,142  250,000  2,000  5,000  72,893 94%  229 

14 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570)  2,813  156,000  2,040  40,383 98%  259 

15 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F  3,931  200,000  2,100  4,100  49,904 92%  288 

16 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 G F  1,670  110,000  1,000  24,027 98%  110 

17 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F  1,535  100,000  1,440  26,368 95%  137 

18 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  5,161  214,000  2,400  59,153 98%  241 

19 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F  2,236  130,000  1,400  4,700  34,335 94%  123 

20 เซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584)  1,108  110,000  2,000  22,261 94%  88 

21 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เมษายน 2556 G F  1,830  151,000  1,500  32,213 97%  139 

22 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F  4,274  260,000  3,500  66,069 94%  220 

23 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F  4,899  295,000  2,500  5,000  69,800 88%  207 

24 เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586)  1,860  76,000  600  31,603 96%  120 

25 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587)  2,590  185,500  1,600  38,529 93%  195 
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โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่มด�าเนินการ
รูปแบบการพัฒนา

โครงการ /2
สิทธิในที่ดิน /3

มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการ  

ณ สิ้นปี 2559 /5

พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
(GFA) 
(ตร.ม.)

พ้ืนที่จอดรถ 
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ 
(%)

จ�านวนผู้เช่าพ้ืนที่ 
(ร้านค้า)

26 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 G F  2,627  155,000  2,000  1,000  30,466 95%  174 

27 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต มิถุนายน 2558 /4 A L (2599)  6,682  137,000  1,100  38,748 94%  131 

28 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586)  7,153  352,000  4,000  5,000  79,321 94%  348 

29 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588)  3,830  150,000  1,824  35,867 94%  182 

30 เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 G F  1,680  90,000  1,500  21,376 87%  120 

รวม  108,616  6,627,500  1,609,588 94%  6,912 

หมายเหตุ: 1/ 42% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งพื้นที่ 

  ศูนย์การค้าที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการประชุมสรุปพื้นที่หลังการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เสร็จเรียบร้อย

  81% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่า 

  ได้ 2 ครั้ง ๆ  ละ 30 ปี)

  96% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568

  49% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587

 2/ รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A=Acquisition โครงการซื้อกิจการ), (G=Greenfield โครงการก่อสร้าง)

 3/ สิทธิในที่ดิน (F=Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L=Leasehold สิทธิการเช่า ปีที่สิ้นสุดการเช่าแสดงในวงเล็บ)

 4/ ปีที่เข้าซื้อกิจการ

 5/ รวมเงินลงทุนในอาคารส�านักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ช�าระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ีได ้

  ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF

 6/ บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2578 
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โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่มด�าเนินการ
รูปแบบการพัฒนา

โครงการ /2
สิทธิในที่ดิน /3

มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการ  

ณ สิ้นปี 2559 /5

พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
(GFA) 
(ตร.ม.)

พ้ืนที่จอดรถ 
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ 
(%)

จ�านวนผู้เช่าพ้ืนที่ 
(ร้านค้า)

26 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 G F  2,627  155,000  2,000  1,000  30,466 95%  174 

27 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต มิถุนายน 2558 /4 A L (2599)  6,682  137,000  1,100  38,748 94%  131 

28 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586)  7,153  352,000  4,000  5,000  79,321 94%  348 

29 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588)  3,830  150,000  1,824  35,867 94%  182 

30 เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 G F  1,680  90,000  1,500  21,376 87%  120 

รวม  108,616  6,627,500  1,609,588 94%  6,912 

หมายเหตุ: 1/ 42% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งพื้นที่ 

  ศูนย์การค้าที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการประชุมสรุปพื้นที่หลังการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เสร็จเรียบร้อย

  81% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่า 

  ได้ 2 ครั้ง ๆ  ละ 30 ปี)

  96% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568

  49% ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้เช่าแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587

 2/ รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A=Acquisition โครงการซื้อกิจการ), (G=Greenfield โครงการก่อสร้าง)

 3/ สิทธิในที่ดิน (F=Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L=Leasehold สิทธิการเช่า ปีที่สิ้นสุดการเช่าแสดงในวงเล็บ)

 4/ ปีที่เข้าซื้อกิจการ

 5/ รวมเงินลงทุนในอาคารส�านักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ช�าระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได ้

  ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF

 6/ บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2578 
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  โครงการอาคารส�านักงาน
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการอาคารส�านักงาน
ปีที่ 

เริ่มด�าเนินการ

รูปแบบ
การพัฒนา
โครงการ/4

สิทธิในที่ดิน/5
พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พ้ืนที่ (%)

จ�านวนผู้เช่า
พ้ืนที่  

(ร้านค้า)

1 ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  16,250 96%  71 

2 ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ /1 มีนาคม 2538 G L (2570)  22,426 86%  49 

3 บางนา ธันวาคม 2544 /2 A F  10,007 93%  27 

4 เซ็นทรัลเวิลด์ /3 พฤศจิกายน 2547 A L (2583)  84,074 100%  103 

5 ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี /1 มีนาคม 2549 G L (2570)  11,334 98%  54 

6 แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F  19,942 97%  51 

7 แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  6,454 97%  32 

รวม  170,487 97%  387 

หมายเหตุ: 1/ 100% ของพื้นที่อาคารส�านักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม  

  2567

 2/ ปีที่เข้าซื้อกิจการ

 3/ 97% ของพื้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1)  

  และตั้งแต่ธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)

 4/ รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A=Acquisition โครงการซื้อกิจการ), (G=Greenfield โครงการก่อสร้าง)

 5/ สิทธิในที่ดิน (F=Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L=Leasehold สิทธิการเช่า ปีที่สิ้นสุดการเช่าแสดงในวงเล็บ)
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  โครงการโรงแรม 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการโรงแรม ปีที่เริ่มด�าเนินการ
จ�านวนห้องพัก 
ที่เปิดให้บริการ

อัตราการเช่าพ้ืนที่ (%)

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี /1 เมษายน 2552 /3  259 80%

โรงแรมฮิลตัน พัทยา /2 พฤศจิกายน 2553  302 84%

รวม  561 83%

หมายเหตุ: 1/ CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม

 2/ CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม

 3/ ปีที่เข้าซื้อกิจการ

  โครงการที่พักอาศัย 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการที่พักอาศัย ปีที่เริ่มด�าเนินการ พ้ืนที่ให้เช่า (ตร.ม.) อัตราการเช่าพ้ืนที่ (%)

เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ /1 ธันวาคม 2544 /2  1,567 21%

รวม  1,567 21%

หมายเหตุ:  1/ CPN เป็นเจ้าของห้องชุดจ�านวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย

 2/ ปีที่เข้าซื้อกิจการ

51



52

รายงานประจ�าปี 2559

โครงการ 
ในอนาคต
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ที่ตั้ง : 
ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนน
ธนบุร-ีปากท่อ) ต�าบลนาด ีอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่)

ขนาดโครงการ :
ที่ดินรวมประมาณ 98 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิที่ดิน) โดยพัฒนาเป็นโครงการศูนย์ 
การค้าลักษณะอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่โครงการ
รวม 171,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นพื้นที่ของ 
CPN จ�านวน 148,000 ตารางเมตร โครงการ
ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั
และผูเ้ช่าหลัก อาท ิทอ็ปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย 
บทีเูอส ซเูปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท เป็นต้น และ
พื้นที่นอกอาคารซึ่งจะพัฒนาเป็นตลาดของฝาก 
และตลาดอาหารทะเลประมาณ 2,900 ตารางเมตร  
โครงการจะเป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์ชั้นน�า 
กว่า 300 ร้านค้า และเป็นศูนย์รวมร้านอาหาร 
ที่ครบครัน (Food Destination) หลากหลาย

โครงการศูนย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั

สไตล์ในพ้ืนที่ใหญ่ขนาด 10,000 ตางรางเมตร 
โดยรวมร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร
แนวครอบครัว ร้านกาแฟ ขนมเบเกอร่ี และ 
ร้านอาหารซื้อกลับบ้าน ตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์
และเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์กินดื่มบรรยากาศ 
สบาย ๆ  โดยโครงการมบีรกิารพ้ืนทีจ่อดรถรองรบั
กว่า 1,500 คัน

ศักยภาพของโครงการ : 
โครงการตั้งอยู ่บนท�าเลที่มีศักยภาพบนถนน
พระราม 2 เส้นทางหลักที่เชื่อมต่อสู่ภาคใต้ เป็น
จดุแวะพกัการเดนิทางสมบรูณ์แบบ ประกอบด้วย
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
และตลาดไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Market) เดนิทาง 
สะดวก เชื่อมต่อทางด่วนหน้าศูนย์การค้าหรือ 
ใช้ถนนเส้นวงแหวนรอบนอก ด้านหน้าศนูย์การค้า 
มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง รองรับรถสาธารณะ
และรถทัวร์ส�าหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจร 
ผ่านไปมา โครงการรายล้อมไปด้วยแหล่งเศรษฐกจิ 
และอุตสาหกรรมส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 

และจงัหวดัใกล้เคยีง และเป็นแหล่งอาหารทะเลขึน้ชือ่  
ซึง่จะน�ามาพฒันาเป็นจดุเด่นของโครงการ โดยจะม ี
ตลาดอาหารทะลสไตล์คนเมืองรูปแบบใหม่ 
ที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดใหม่ พร้อมด้วย
บริการจากเชฟที่สามารถน�าไปปรุงเป็นเมน ู
สุดโปรดได้หลากหลาย

ความคืบหน้าของโครงการ :
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก�าหนดโครงการจะแล้ว
เสร็จและเปิดด�าเนินการได้ในปี 2560

เงินลงทุน :
ประมาณ 3,200 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุน
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งห้าง
สรรพสินค้าโรบินสันเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
ก่อสร้าง)

โครงการในประเทศ
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รายงานประจ�าปี 2559

ที่ตั้ง : 
ริมถนนมิตรภาพ ต�าบลบ้านเกาะ ต�าบลจอหอ 
และต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดโครงการ : 
ท่ีดินรวมประมาณ 65 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของ 
กรรมสทิธิท์ีด่นิ) โดยพฒันาเป็นโครงการศนูย์การค้า 
มีพ้ืนท่ีโครงการรวม 308,000 ตารางเมตร  
ซึง่เป็นพืน้ทีข่อง CPN จ�านวน 270,000 ตารางเมตร  
โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
และผูเ้ช่าหลัก อาท ิทอ็ปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย  
บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท เป็นต้น 
นอกจากนี ้โครงการจะเป็นศนูย์รวมร้านค้าแบรนด์
ชั้นน�าทั้งไทยและระดับโลกกว่า 400 ร้านค้า  
และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ เป็นศูนย์กลาง
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้ทั้งครอบครัว ประกอบด้วย 
สวนสาธารณะพร้อมลูว่ิง่และเลนส�าหรบัจกัรยาน
ในบรรยากาศริมน�้า โซนส�าหรับสัตว์เลี้ยง ตลาด
ไลฟ์สไตล์ พร้อมลานกลางแจ้งส�าหรับการ 
จัดกิจกรรมอีเว้นท์เพื่อความบันเทิงทุกรูปแบบ 

และศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ไว้เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางจัดงานกิจกรรมระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค รวมถึงเป็นศูนย์รวมความบันเทิง
โดยมีโรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลกและ
สนามเดก็เล่นทัง้ในและนอกอาคาร โดยโครงการ
มีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 3,500 คัน

ศักยภาพของโครงการ : 
โครงการตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพของจังหวัด
นครราชสีมา ในฐานะศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
เป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เศรษฐกจิมกีารขยายตวัปีละประมาณ 8% ซึง่สงู
กว่าค่าเฉลีย่ของทัง้ประเทศ มกีารเตบิโตของเมอืง
และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่
มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต และ
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศ 
ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีช้ันสูง จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ มี
นักท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี โครงการ
จึงรองรับก�าลังซื้อของผู ้ที่อาศัยอยู ่ในจังหวัด

นครราชสีมากว่า 2.8 ล้านคน และอีก 2 จังหวัด
ใกล้เคียง คือ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ อีกทั้งจังหวัด
นครราชสีมาเป็นประตูหน้าด่านสู่ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื เชือ่มต่อ 20 จงัหวดัในภมูภิาคและเช่ือม
สู่ประเทศในแถบเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่า 
ในอนาคตจะได้รับประโยชน์จากโครงการขนาด
ใหญ่ของภาครัฐ ทั้งโครงการขนส่งสินค้าผ่าน
ระบบราง รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
นครราชสมีา รถไฟรางคูม่าบกะเบา-นครราชสมีา 
และมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา      

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก�าหนดโครงการจะแล้ว
เสร็จและเปิดด�าเนินการได้ในปี 2560

เงินลงทุน : 
ประมาณ 5,200 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุน
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
ก่อสร้าง)

เซ็นทรลัพลาซา นครราชสมีา
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ศักยภาพของโครงการ : 
ตัง้อยูใ่จกลางเกาะภเูกต็บนแยกไทนาน ย่านธรุกจิ 
ที่ดีที่สุดของภูเก็ต และเป็นจุดต่อของถนน 
สายหลกัส�าคัญทีเ่ช่ือมต่อการเดนิทางจากทกุเส้น
ทาง ใกล้กับสนามบินนานาชาติ สะดวกต่อการ
เดินทาง พื้นที่ด้านหน้าติดถนนรวม 1,500 เมตร 
เปิดมมุมองทีก่ว้างของโครงการ ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณนี้
จะถกูพฒันาให้กลายเป็นย่านธรุกจิทีส่มบรูณ์ของ
ภูเก็ตต่อยอดความส�าเร็จของเซ็นทรัลเฟสติวัล 
ภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งไลฟ์สไตล์
แบบลักซ์ชัวร ี(Luxury Lifestyle) และไลฟ์สไตล์
แบบแคชชวล (Casual Lifestyle) ของทัง้คนไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

CPN มแีผนการพฒันาโครงการเซ็นทรลัเฟสตวิลั 
ภูเก็ต เดิมและโครงการเซ็นทรัลภูเก็ตร่วมกัน 
เพื่อจะท�าให้เป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่
และมีความครบวงจรแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต 
สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อได้หลาย
ระดบัทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ยงัเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึง่การพฒันา
ประกอบด้วย 3 เฟส โดยเฟส 1 คอื ส่วนพืน้ทีข่อง
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เดิม ที่จะพลิกโฉมใหม่ 
ให้มีความสวยงามและทนัสมยัขึน้ รวมทัง้เป็นแหล่ง 
รวมแบรนด์ชัน้น�าทัง้ไทยและต่างประเทศ และเป็น 
ศนูย์รวมร้านอาหารนานาชาตชิือ่ดงัมากมาย เฟส 2  
คือ พื้นที่ใหม่ที่เป็นของโครงการเซ็นทรัลภูเก็ต 
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Luxury รองรับความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก�าลังซื้อสูง 
ประกอบด้วยร้านสญัลกัษณ์ของสนิค้าแบรนด์หรู  
(Flagship Store) และแอทแทรคชั่น (Live  

Attraction) ระดับโลกที่จะมอบประสบการณ์
แปลกใหม่ โดยพ้ืนที่ทั้งหมดของ เฟส 1 และ
เฟส 2 จะเชื่อมต่อถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้าที่
ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น พร้อมทาง
เล่ือนอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายในการ 
จับจ่ายใช้สอยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

นอกจากน้ี CPN ยังเตรียมพัฒนาพื้นที่เฟส 3 
ส�าหรับโครงการในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 
โรงแรมหรูมีระดับ ศูนย์การประชุมนานาชาติที่
ใหญ่และทนัสมยัทีส่ดุในภาคใต้ ทีส่ามารถรองรบั
การประชุม การจัดงานระดับประเทศ และงาน
แสดงสินค้าระดับโลก รวมทั้งยังมีแผนสร้างสวน
สนุกที่มีธีม (Theme Park) ขนาดใหญ่ เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวอีกด้วย

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟส 2 คาดว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการได้ปลายปี 2560

เงินลงทุน : 
ประมาณ 6,650 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุน
ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่ง ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
ก่อสร้าง)

ที่ตั้ง : 
บริเวณหัวมุมถนนเทพกษัตรีตัดกับถนนวิชิต
สงคราม ต�าบลวชิติ อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จังหวดัภเูกต็

ขนาดโครงการ : 
ที่ดินประมาณ 57 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของสิทธิ
การเช่าที่ดิน) โดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 
244,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นพื้นที่ของ CPN 
จ�านวน 219,000 ตารางเมตร โครงการมลีกัษณะ
เป็นศูนย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping Mall 
ประกอบด้วยอาคารสูง 3 ชั้น และใต้ดิน 1 ชั้น 
ภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้าจ�าหน่าย
แบรนด์ชั้นน�าระดับโลก (Luxury Brand) 
เซน็ทรลั ฟูด้ ฮอลล์ ซเูปอร์มาร์เก็ตสนิค้าคุณภาพ
เยี่ยม ศูนย์รวมอาหารไทย ’อีทไทย’ (Eat Thai) 
สปา โรงภาพยนตร์ รวมถึงแหล่งบันเทิงระดับ
โลกที่มอบประสบการณ์พิเศษเหนือจินตนาการ 
ได้แก่ ย่านตลาดน�้าและของดีจากทั่วทุกภาค 
(Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) 
และสวนพฤกษศาสตร์ (The Mystic Forest) 
ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจเพื่อดึงดูดนักท่อง
เที่ยวจากทั่วโลกท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้
มาสัมผัส นอกจากนั้น โครงการยังเป็นศูนย์รวม
ร้านอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ อาท ิบาร์และ
บิสโตร ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารส�าหรับ
ครอบครัว ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ศูนย์อาหาร
ในรูปแบบ Food Park และร้านอาหารซื้อกลับ 
(Take Home) เป็นต้น โดยโครงการมีบริการ
พื้นที่จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน

เซน็ทรัลภเูกต็
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อีกท้ัง CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนา
โครงการศูนย์การค้าในลักษณะพื้นท่ีผสม โดย
จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งนี้ CPN ได้จัดตั้งฝ่ายงานซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN ตลอดจน
การด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
โดย CPN มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ที่อยู ่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมจ�านวน 3 
โครงการ บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าของ CPN 
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 

มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท 
โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด (“CPN 
Residence”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็น
ผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหารโครงการ ภายใต้

ชือ่โครงการคอนโดมเินยีม เอสเซน็ท์ (ESCENT) 

โครงการคอนโดมิเนียม
เอสเซ็นท์ 

รายละเอยีดโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง

โครงการเอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง

ที่ตั้ง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ฟ้าฮ่าม 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 
ถ.สายบ้านหนองมะหาด-บ้านชายกะป่อม 
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

พื้นที่ 2-0-88.1 ไร่ 2-1-45.5 ไร่ 2-3-60.4 ไร่

ลักษณะโครงการ อาคารชุดสูง 26 ชั้น อาคารชุดสูง 24 ชั้น อาคารชุดสูง 25 ชั้น

จ�านวนห้อง 400 ยูนิต 408 ยูนิต 419 ยูนิต

ขนาดห้องชุด 24-42 ตารางเมตร ตกแต่งพร้อมอยู่

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2561

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถิ่นและคนท�างานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก

มูลค่าการลงทุนรวม 
(ไม่รวมค่าที่ดิน)

1,626 ล้านบาท

CPN Residence วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 3 โครงการต่อปี ควบคู่กับศูนย์การค้าของ CPN ที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่ดีทั่วประเทศ โดย
จะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial Community อาศัยความเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มา
เป็นยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ 
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ในระยะเวลากว่า 5 ปีทีผ่่านมา CPN ได้พิจารณา
และศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ
และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
อย่างไรก็ดี CPN ได้ตระหนักถึงความแตกต่าง
ของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และความ
เส่ียงของการท�าธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้ง
คณะท�างานพิเศษเพื่อศึกษาประเทศเป้าหมาย
ในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง อุตสาหกรรมและการแข่งขนั กฎหมาย
การประกอบธุรกิจ และความเสีย่งอ่ืน ๆ  ทีอ่าจเกดิ
ขึ้นในแต่ละประเทศที่ CPN สนใจ เพื่อคัดกรอง 

โครงการในต่างประเทศ

ตลาดที่มีทั้งศักยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และ 
ความเหมาะสมต่อธรุกจิของ CPN โครงการต่าง ๆ  
ที่อยู่ในแผนได้ถูกน�ามาประเมินความเป็นความ
เป็นไปได้อย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุน
อย่างมปีระสทิธผิลสงูสดุ เป็นไปอย่างระมดัระวงั
และตั้งอยู ่บนพื้นฐานของหลักการการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

CPN ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นท่ี
ประเทศมาเลเซยี เวยีดนามและอนิโดนเีซยี ทัง้นี้ 
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มอง
โอกาสในส่วนของการปรับปรุงศนูย์การค้าทีมี่อยู่
แล้วและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ  ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ โดยอาจมีการร่วมทุนกับพันธมิตรใน
ต่างประเทศเพื่อให้สามารถบุกเบิกตลาดใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสทิธภิาพและสร้างเสรมิความ
แขง็แกร่งในการแข่งขันในประเทศน้ัน ๆ  ได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CPN ยังได้รับข้อมูลสนับสนุน
บางส่วนจากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกจิของ
กลุม่เซน็ทรัลในต่างประเทศ ท�าให้ CPN สามารถ
วิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบัน CPN ได้เข้า
ร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ประเทศ
มาเลเซีย เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของ CPN 
ในต่างประเทศ โดยเล็งเห็นถึงธุรกิจค้าปลีกใน
มาเลเซียที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต

โครงการศูนย์การค้า
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โครงการเซ็นทรลั ไอ-ซติี้

รูปแบบการร่วมทุน :  
CPN จัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัท I-R&D Sdn. 
Bhd. (IRD) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบริษทั I-Berhad  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่า ที่ด�าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศมาเลเซยี 
เพื่อพัฒนาโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ โดย CPN 
ถือหุ้นในสัดส่วน 60% ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสัดส่วน 
40% ในกจิการร่วมค้า นอกจากนี ้บรษิทัร่วมทนุ 
จะว่าจ้าง CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงการ โดย CPN จะได้รบัค่าธรรมเนยีมในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง : 
อยู่ในเขต 7 ของเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์  
ประเทศมาเลเซีย ขนาบด้วยถนนหลวงสายหลัก 
2 สาย คอื Federal Highway และ Baru Lembah 
Klang Highway มีทางเข้าออกที่สะดวกจาก
การคมนาคมในทุกทิศทาง ทั้งจากกัวลาลัมเปอร์ 
เขตแคลง และเขตชาห์อลัม มีทางเชื่อมจาก 
Federal Highway เพื่อเข้าสู่โครงการโดยตรง 
โครงการอยู่ห่างจากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ 
22 กิโลเมตร

ขนาดโครงการ : 
ที่ดินกรรมสิทธิ์ขนาด 11.12 เอเคอร ์ หรือ
ประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ใช ้สอย
ประมาณ 278,000 ตารางเมตร โครงการมี
ลักษณะเป็นศูนย์การค้าในรูปแบบ Regional 
Mall ซึง่ CPN เป็นผู้ควบคมุการออกแบบ พฒันา 
และบริหารศูนย์การค้าดังกล่าว โดยจะน�าความ
แตกต่างและแปลกใหม่ไปสู่วงการค้าปลีกของ
มาเลเซยี ทัง้แบรนด์ช้ันน�าของไทยและนวตักรรม
การออกแบบศูนย์การค้า โดยโครงการมีพื้นที่
จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน

ศักยภาพของโครงการ : 
โครงการตัง้อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ i-City “Malaysia 
Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร์ เมืองเทคโนโลยี
แห่งใหม่ของมาเลเซยี ซึง่คาดว่าจะเป็นศนูย์กลาง 
การพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรฐัสลังงอร์ 
ที่ครบวงจร ท่ีประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของ
เมือง แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่
มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วยศูนย์การค้า 
อาคารส�านกังานไซเบอร์เซน็เตอร์ ส�านกังานของ
บริษัทชั้นน�า โรงแรม อาคารที่พักอาศัย พื้นที่ค้า
ปลีก รวมถึงสวนน�้า โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์ 

สถานทีท่่องเทีย่วประดับไฟในยามค�า่คนื อีกท้ังยงั
มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์ศิลปะการแสดงในอนาคต 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้า
หมายของโครงการครอบคลุมผู้ที่มีรายได้ระดับ
กลางถึงระดบับนในเมอืงชาห์อลัม เมอืงหลวงของ
รฐัสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกว่า 600,000 คน 
และมกีารเตบิโตของกลุม่คนชัน้กลางทีม่กี�าลงัซือ้
สูงอย่างรวดเร็ว รวมถึงประชากรในรัฐสลังงอร์ที่
มีมากกว่า 5 ล้านคน และกลุ่มเป้าหมายในเมือง
ใกล้เคียงอีกด้วย

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าโครงการจะแล้ว
เสร็จและเปิดด�าเนินการได้ในปี 2561

เงินลงทุน : 
ประมาณ 830 ล้านริงกิต (เงินลงทุนรวม 
ทั้งโครงการ รวมเงินลงทุนในการก่อสร้าง 
ห้างสรรพสินค้า โดย CPN ถือหุ้นในสัดส่วน 
60% ในบริษัทร่วมทุน)
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CPN มีพันธกิจ 4 ประการ ที่ต้อง 
ด�าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการ 
ชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้าง 

ประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”
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เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม  
(Most Admired Retail Developer  
of All Stakeholders)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่น 

แตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน”

• เป็นศนูย์การค้าทีน่กัลงทนุเลือก โดยมอบผลตอบแทนทีด่แีละยัง่ยนื
ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร

• เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุข
ให้กับลูกค้า

• เป็นศนูย์การค้าท่ีผูเ้ช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความส�าเรจ็ทางธรุกจิ
ร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 

• เป็นศูนย์การค้าท่ีพนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การ
พฒันาตนเอง และการเตบิโตทางหน้าท่ีการงาน ตลอดจนสร้างสงัคม
การท�างานที่มีความรักความผูกพันกัน

• เป็นศูนย์การค้าที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มี
ความโดดเด่นเป็นทีภ่มูใิจของชมุชน ควบคูไ่ปกบัการดแูลสิง่แวดล้อม 
สังคม และชุมชน

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง  
(Dynamic Retail Developer)

“เป็นผู ้พัฒนาศูนย์การค้าท่ีไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาศูนย์การค้า 

รูปแบบใหม่ มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

CPN ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทายที่ส�าคัญ 
ลูกค้ามีความคาดหวังที่สูงขึ้น มีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น เข้าถึง
สารสนเทศได้ง่ายข้ึน ความไม่หยุดนิ่งของ CPN จะเป็นสิ่งที่ผลักดัน
ให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN มีความทันสมัยที่สุด และ
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ดี 
โดยการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความ
ทันสมัยและตรงกับความต้องการลูกค้าเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้กับลูกค้า ตลอดจนการผสานพลังกับบริษัทใน
เครือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความ
ประทับใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค 
(Regional Retail Developer)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค

และเป็นที่จับตามองในตลาด”

CPN มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็นองค์กร 
ระดับภูมิภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งมั่นท่ีจะเป็น 
ผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นที่รู ้จักและมีโครงการที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ CPN ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอย่าง 
ชัดเจน บนพื้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนการ
สร้างพนัธมิตรทีส่ามารถตอบสนองกบัโอกาสทางธรุกจิได้อย่างทนัท่วงที 
ในขณะทีอ่งค์กรและทมีงานมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มีศักยภาพ 
และความพร้อมทีจ่ะสามารถด�าเนนิธรุกจิในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย

เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า  
(World-Class Rewarding Experience)

“เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสุข 

ในการช้อปปิ้งที่เหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดที่เปิดด�าเนินการ”

CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้า
เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทุกคน ดังนั้น 
ทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะค�านึงถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไม่ว่า
จะเป็นการคัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจัด 
กิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  อย่าง 
ครบครัน  CPN เชื่อว่ามาตรฐานที่สูงและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ท�า
ให้องค์กรเป็นผู้น�าในตลาดได้ ความเป็นระดับสากลและระดับโลก 
(World–Class) จึงเป็นส่ิงที่ CPN มุ่งมั่นมาตลอดและเช่ือมั่นว่าการ 
สร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับสากล จะเป็นสิ่งที่ท�าให้ CPN  
ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ 
ในอนาคต
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“ทุ่มเทเพ่ือความเป็นเลิศ” 

CPN มุง่เน้นให้บคุลากรทกุส่วนท�างานให้บรรลผุลส�าเรจ็ สามารถผลักดัน 
ให้เกิดผลงานตามเป้าหมายที่ก�าหนด โดยใส่ใจและตระหนักถึง 
ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงาน แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ
และรู้ลึกรู ้จริงในงานที่ท�า ใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าและสนับสนุนให้องค์กรประสบผลส�าเร็จตามทิศทางและ
กลยุทธ์ที่มุ่งหวัง

“ทุ่มเทเพ่ือความส�าเร็จร่วมกัน 
ของพันธมิตร” 

CPN เน้นย�้าให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น โดยให้ความ 
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมในการ
ท�างานกบัทมีหรอืบคุคลต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร
ด้วยความเต็มใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและด�ารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย

“ทุ่มเทเพ่ือสร้างสรรค์  
ประสบการณ์แห่งความสุข”

CPN มุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีความคิดริเร่ิม จุดประกายสร้างสรรค์ 
แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในเชิงบวก เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การท�างานให้ดีข้ึน และสร้างผลงานให้โดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ อาจเป็น
ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่าง แต่สามารถน�ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขความประทับใจได้

“ทุ่มเทเพ่ือความเชื่อมั่น 
ศรัทธา” 

CPN ยึดมั่นในการสร้างความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น โดย 
แสดงถึงการมีวุฒิภาวะ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม
ความรับผิดชอบ และการร่วมคิดร่วมท�า รวมถึงกระท�าการใด ๆ  โดย
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรโดยรวม

CPN ก�าหนดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจไว้อย่างท้าทาย โดยมีเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่มีศักยภาพ 
ในการเป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค คน CPN ทุกคนยังคงยึดมั่นและปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยม 

“สร้างสรรค์ เชื่อมั่น เป็นเลิศ ร่วมกัน” 

ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือผลักดันและสร้างสรรค์คุณภาพงานให้เหนือความคาดหมาย ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน  
และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพตามวิถีและวัฒนธรรมการท�างานของคน CPN

ค่านิยมองค์กร



เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
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การบริหารจัดการ 
เพ่ือความยั่งยืน

CPN ด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2523 ปัจจุบัน CPN 
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และ
เซ็นทรัลเฟสติวัล รวม 30 โครงการทั่วประเทศ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
ให้เติบโตก้าวหน้า และให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในด้านการ
อนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
ดา้นสงัคม การตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปช่ัน และไดเ้ป็นสมาชิกแนวรว่ม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน ์ 
“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจาก 
ทุกคน และไม่หยุดน่ิงในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุข 
ในระดับโลก” และค่านิยม “สร้างสรรค์ เชื่อมั่น เป็นเลิศ ร่วมกัน”

โครงสรา้งการด�าเนนิงานเพ่ือความยัง่ยนื
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่จากทกุสายงาน และหน่วยงานส่วนกลางเป็นคณะกรรมการ 
จ�านวนทัง้สิน้ 11 ท่าน ท�าหน้าทีก่�าหนดพนัธกิจด้านความยัง่ยืน ทบทวน
นโยบาย กลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน ข้อก�าหนด ระบบมาตรฐาน แนวทาง 
ในการด�าเนินงาน และติดตามผลการด�าเนินงาน เพื่อให้เป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั (รายละเอยีดในคณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 135) ในปี 2559 มีการ
ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลและก�ากับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงาน จ�านวน 14 ท่าน โดย
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ

มีหน้าที่สนับสนุนปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และประเมินขอบเขต
ความรับผิดชอบของตนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ก�าหนดนโยบาย กรอบการควบคุม และติดตามผลการด�าเนินการด้าน
การบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ทิศทางและ
กติกาที่ระบุไว้ โดยมีการจัดประชุมเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

3. คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูและระดับจดัการจากสายงานพฒันาธรุกจิ
และก่อสร้าง และสายงานบริหารทรัพย์สินจ�านวน 10 ท่าน ท�าหน้าที่ 
ขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงาน
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค 
สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย  
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการใช้ทรพัยากรทางเลอืกเพือ่ให้
เกดิประโยชน์และประสทิธภิาพสูงสดุอย่างเป็นระบบและยัง่ยนื ถ่ายทอด
นโยบายสู่ทีมปฏิบัติการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคในแต่ละสาขา  
ก�ากับดูแลให ้การด�าเนินงานเป ็นไปตามเป ้าหมายผ่านทีมงาน 
ตรวจประเมนิด้านพลงังานแต่ละสาขา และน�าเสนอผลการด�าเนนิงานต่อ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างย่ังยืน และคณะกรรมการ 
จัดการเป็นรายไตรมาส 

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
   และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหาร
จากสายงานสนบัสนนุ และพนกังานปฏิบตักิาร จ�านวน 13 ท่าน ท�าหน้าที่
ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
องค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรายงานต่อคณะ
กรรมการความเสี่ยงตามวาระ
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รายงานประจ�าปี 2559

แนวทางการก�าหนดกลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยนื
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้ร่วมกันทบทวนและประเมิน
ประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเสี่ยงที่มีความ
สมัพันธกั์บการด�าเนนิธรุกจิ โดยอา้งองิเกณฑก์ารประเมนิองค์กรดา้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Assessment 
Criteria) บรูณาการใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล Committee of  
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) และกระบวนการตามแนวทางของ Global Reporting  
Initiative (GRI) ฉบบั G4 รวมไปถงึการค�านงึถงึเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาตแิละน�าความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีมา
ร่วมในการพิจารณาควบคู่กันไป เพ่ือให้การก�าหนดแผนงานกลยุทธ์
และตัวชี้วัดระดับองค์กร น�าไปสู่การบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ   
ได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และสนับสนุนแนวทางเพ่ือความยั่งยืนในระดับสากล

การรับฟงัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
และการมีสว่นรว่มจากผูมี้สว่นได้เสยีหลักทีส่�าคัญ
CPN วิเคราะห์และระบุผู ้มีส่วนได้เสียหลักที่ส�าคัญ และก�าหนด 
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม 

5. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รวม 5 ท่าน  
ที่ปรึกษาจากระดับกรรมการบริหาร 1 ท่าน และที่ปรึกษาระดับบริหาร
การบุคคล 1 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และ 
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุม ท�าหน้าที่
ก�าหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับแผนงาน
ดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งถ่ายทอดอย่างเป็นล�าดับช้ัน 
โดยก�าหนดคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสายงาน 
ระดับฝ่ายและระดับสาขา 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ที่ส�าคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการสื่อสาร  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสนใจ

การตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

• เว็บไซต์
• สื่อสังคมออนไลน์
• สื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ณ  

จุดประชาสัมพันธ์ หรือพนักงานหน้างาน  

เช่น แม่บ้าน เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

• CPN Call Center +66 (0) 2021 9999
• จุด Call Point บริเวณลานจอดรถ

• อีเมล : whistleblower@cpn.co.th หรือ 

CEO@cpn.co.th

• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้ารายปี

• การส�ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

ส่งเสริมการขาย

• การส�ารวจพฤติกรรมของลูกค้า

• กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย

• เทรนด์ใหม่ ๆ  และพฤติกรรมผู้บริโภค

• แนวความคิดและแรงบันดาลใจ
• การแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
• การให้ข้อคิดเห็น ค�าแนะน�าติชม  
และข้อร้องเรียน

• ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ

• ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป

• พัฒนารูปแบบกิจกรรมและบริการที่ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

• ก�าหนดมาตรฐานในการให้บริการและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• หากเป็นประเด็นที่ต้องตอบสนองในทันที 
เช่น เหตุสุดวิสัย เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการ

แก้ไขและช่วยเหลือทันที 

• หากเป็นประเด็นเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนา รวมทั้งค�าชมเชย เจ้าหน้าที่จะ

รวบรวมน�าไปวิเคราะห์ จัดท�าแผนรองรับ

ต่อไป หรือเข้าสู่กระบวนการชื่นชมและ

ชมเชยที่เหมาะสม

• พัฒนาการให้บริการและปรับเปลี่ยน 

องค์ประกอบของร้านค้า เพื่อให้ลูกค้า 

พึงพอใจในบริการของ CPN
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ที่ส�าคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการสื่อสาร  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสนใจ

การตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ร้านค้า

• การประชุมร้านค้ารายปีและรายไตรมาส
• จดหมายข่าว
• การเยี่ยมเยียนและประชุมกับร้านค้า  
เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ปัญหา 

ของร้านค้าร่วมกัน

• สายด่วน (Hotline) หมายเลขโทรศัพท์

แต่ละสาขา ต่อ 1233 หรือแจ้งเรื่อง

โดยตรงที่ส�านักงาน CPN ณ สาขาที่

ประจ�าอยู่

• การตรวจเยีย่มร้านค้ารายวนั (Shop visit)
• CPN Call Center +66 (0) 2021 9999
• อีเมล : whistleblower@cpn.co.th หรือ 

CEO@cpn.co.th

• แผนธุรกิจของ CPN เช่น การเปิดหรือ
ปรับปรุงศูนย์การค้า 

• นโยบาย แนวปฏิบตั ิและมาตรการต่าง ๆ
• การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ

ในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจ

• การติดต่อขอรับบริการ และสื่อสาร 
เหตุหน้างาน 

• ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารศูนย์การค้า และการให้บริการ

ร้านค้า

• สื่อสารให้ร้านค้ารับทราบความเคลื่อนไหว
และทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ CPN

• ให้การสนับสนุนร้านค้าในการขยาย 
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

• ก�าหนดมาตรการการให้บริการตาม
มาตรฐานสากล

• วางแผนทางการตลาดร่วมกัน เพื่อให้ 

ยอดขายของร้านค้าดีขึ้น

• จัดการอบรมร้านค้ารายปี
• ให้บริการ และแก้ปัญหาตามมาตรฐาน

สากลและลดข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นบ่อย

อย่างมีนัย

• ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้กับร้านค้า

พนักงาน

• วารสารเผยแพร่ภายในองค์กรเช่น 

วารสารADMIRED,  ADMIRED Plus, 

ADMIRED Touch, CPN Update  

• สื่อสารภายในผ่านอินทราเน็ต และอีเมล
• การประชุมระดับจัดการประจ�าปี
• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

• กจิกรรมสือ่สารระดับสาขา/ฝ่าย รายปี
• การส�ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

• การส�ารวจความคิดเห็นและความผูกพัน

ของพนักงานทุกปี

• การประเมินศักยภาพของพนักงานรายปี

• รบัข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีน ผ่านตูป้ณ .  

อีเมล : whistleblower@cpn.co.th หรือ 

CEO@cpn.co.th

• ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
มาตรการ และรางวลัความภาคภมูใิจต่าง ๆ

• สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
• การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์

• ความมั่นคงและโอกาสในการก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงาน

• การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ 
ข้อร้องเรียน

• สื่อสารให้พนักงานรับทราบความ

เคลื่อนไหวและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ

ของ CPN อย่างสม�่าเสมอ

• น�าข้อคิดเห็นที่ได้รับจากพนักงานมา

ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร

• ปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน เช่น สิทธิ

การรับการรักษาพยาบาล สิทธิการเบิก

ค่าจ่ายในการเดินทางให้เหมาะสมตาม

สถานการณ์และภาวะตลาด

• ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้

สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น 

• สืบสวนตามกระบวนการพิจารณา 

ข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองสิทธิ 

ผู้ร้องเรียน

คู่ค้า ผู้รับเหมา

• จดหมายข่าว 
• การตรวจเยี่ยมหน้างาน
• การประชุมหารือเพื่อทราบปัญหา  

และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

• การประชุมคู่ค้ารายปี
• รบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนผ่านตูป้ณ .

• อีเมล : whistleblower@cpn.co.th หรือ 

CEO@cpn.co.th

• ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
มาตรการอื่น ๆ

• การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ

ในการด�าเนินงาน

• การให้ข้อคดิเหน็ ข้อแนะน�าและข้อร้องเรยีน

• สื่อสารให้คู่ค้าและผู้รับเหมาทราบถึง
ทิศทางธุรกิจของ CPN

• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรม
ทางการก่อสร้างเทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ปรับกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ CPN 

• จัดท�าจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติ 

ของคู่ค้า (Code of Conduct for Suppliers)



ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ที่ส�าคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการสื่อสาร  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสนใจ

การตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน  
หน่วยงานราชการ
ภาคประชาสังคม
ตวัแทนภาคเอกชน

• การเยี่ยมเยียนชุมชน ตัวแทนชุมชน 
ตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชน

• ทิศทางธุรกิจ แนวทางปฏิบัติ และ
กิจกรรมทางการตลาด

• ผลกระทบต่อชุมชน

• จัดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนพื้นที่ใน

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าและ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีของชุมชน

• ร่วมกับผู้รับเหมาและคู่ค้าในการดูแล 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้าง

ระหว่างการก่อสร้าง

• จัดกิจกรรม CPN อาสาเพื่อชุมชน เช่น 

สอนอพยพหนีไฟ

ผู้ถือหุ้น

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• การแถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาส 
ในงานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน

สถาบัน (Analyst Briefing) และนัก

ลงทุนทั่วไป (Opportunity Day ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ

เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  

(www.cpn.co.th)

• รายงานประจ�าปี
• ติดต่อโดยตรงกับส่วนงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์

• ช่องทางการสื่อสารอื่นของกลุ่มเซ็นทรัล

• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ

• ทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ์การด�าเนินงาน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะน�าและข้อร้อง
เรียน

• สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง 

ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบ

การที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

• จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัท (Code of Conduct) ตามหลัก

มาตรฐานสากล และใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน

คู่แข่งทางการค้า

• สมาคมศูนย์การค้าไทย
• ช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสังคม
ออนไลน์

• การด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขันที่เป็นธรรม 

• การพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าใน 

ภาพรวมร่วมกัน

• เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
สมาชิก

• เปิดเผยข้อมูลการเติบโต แนวโน้ม และ
แนวทางการผลักดันธุรกิจในภาพรวมต่อ

สาธารณะ เช่น การจัดงานแถลงข่าว

• เป็นตัวแทนภาคธุรกิจในการผลักดัน
มาตรการและนโยบายอันเป็นประโยชน์

ต่อการเติบโตธุรกิจระดับมหภาค เช่น 

มาตรการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น

จุดหมายปลายทางของการจับจ่ายใช้สอย 

(Shopping Destination)
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การก�าหนดประเด็นส�าคัญ ด้านความยั่งยืน 

ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื ประเดน็ความเสีย่งและแผนการบรหิารความ
เสี่ยงต่อไป 

04
ทบทวนประเด็นและรายงานผล (Review and Report) 
เม่ือด�าเนนิการตามพนัธกจิและแผนงานด้านความย่ังยืนและการบรหิาร
ความเสี่ยง CPN มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียใน 
ทุกรูปแบบ เพื่อทบทวนการจัดล�าดับความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของ CPN และต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยน�าเสนอความคืบหน้าด้านความ
ยัง่ยนืโดยรวมต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
เป็นรายไตรมาส และน�าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและ
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 

01
ระบุประเด็นที่ส�าคัญ (Critical Issue Identification) 
CPN ระบุประเด็นทีม่คีวามส�าคญัด้านความย่ังยืน ความเส่ียงและโอกาส 
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มกระแส
โลกในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มการแข่งขันในตลาด ร่วมกับการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน เช่น ผลการด�าเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ดัชนี
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงระดับองค์กร และประเด็นที่มีนัยส�าคัญซึ่งได้จาก
การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียหลักที่ส�าคัญ 

02
ประเมินความส�าคัญของประเด็น (Evaluation) 
ฝ่ายบรหิารความเป็นเลิศและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประเมินความส�าคญั
ของประเดน็ด้านความยัง่ยนื ความเสีย่ง และโอกาส ผ่านการประชุมกลุ่ม
ย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลกระทบและทบทวนระดับ
ความส�าคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละประเด็นตั้งแต่ระดับคะแนน 1-5 ต่อผลกระทบ
ด้านเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมและสงัคมจากการด�าเนนิธรุกจิของ CPN และ
พิจารณาระดับความส�าคัญของประเด็นนั้น ๆ  ใน 3 ระดับ จากมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

03
จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น (Prioritization) 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันในการทวนสอบความครบถ้วนประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญและการจัด
ล�าดบัความส�าคญัของประเดน็จากมมุมองของผูม้ส่ีวนได้เสยีและคณะผู้
บริหารของ CPN เพื่ออนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืน ความ
เสี่ยงและโอกาสที่มีนัยส�าคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในปี 2559 สามารถสรุปประเด็นสาระ
ส�าคญัรวม 11 ประเดน็ เพือ่ก�าหนดเป็นพนัธกจิความยัง่ยนืและแผนการ

ผลการประเมินประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัป ี2559
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กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก  
แนวโนม้ต่าง ๆ  ทีส่�าคญั รวมทัง้ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีส่�าคัญ CPN 
ได้ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้น�าใน
การพัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

กลยุทธ์การขยายธุรกิจและนวัตกรรมการพัฒนา
ศูนย์การค้า

CPN สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการขยายสาขาใหม่และการพัฒนา
ศูนย์การค้าที่มีอยู่ให้มีมูลค่าทางธุรกิจสูงขึ้น และมุ่งที่ขยายฐานลูกค้า
ให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองส�าคัญทาง
เศรษฐกิจในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนารูปแบบศูนย์การค้า 
(Mall Format) และองค์ประกอบร้านค้า (Merchandising Mix) ที่
เหมาะสม มีการน�านวัตกรรมใหม่มาใช้ทั้งในการออกแบบ ตกแต่ง และ
สร้างบริการรูปแบบใหม่ท่ีจะสร้างประสบการณ์พิเศษ ความแปลกใหม่ 
และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ CPN ยัง
วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นที่แบบผสมที่มี
โครงการที่อยู่อาศัยบนท่ีดินบริเวณที่ติดกับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินโดยใช้ศักยภาพของศูนย์การค้าที่มี
อยู่ ในขณะเดียวกันโครงการที่อยู่อาศัยนั้นก็ช่วยสร้างฐานลูกค้าให้กับ
ศูนย์การค้าด้วย

กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ

นอกจากการเติบโตในประเทศไทย CPN มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดใหม่ โดยได้ท�าการศึกษาโอกาสเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ที่มั่นคงและมีการลงทุนที่ดี ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม โดย CPN ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้มีการ
ลงทนุในประเทศดังกล่าว ทัง้ในเรือ่งข้อมลู บคุลากรและอืน่ ๆ  ท�าให้ CPN 
สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ท้ังนี้ กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะสนับสนุน
เป้าหมายการเติบโตธุรกิจของ CPN แล้ว ยังเป็นการกระจายฐานธุรกิจ 
เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว 

กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารศูนย์การค้า

CPN มุ่งเน้นการบริหารจัดการศูนย์การค้าที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เสมอ โดยน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจากร้านค้าและลูกค้าควบคู่กับ
การศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ  มาใช้พัฒนาการให้บริการศูนย์การค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์การค้า น�าเสนอประสบการณ์
แปลกใหม่ และสร้างความพงึพอใจให้แก่ร้านค้าและลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร
ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่

การเสริมสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Selling Point) 
ของศูนย์การค้าของ CPN ให้แข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งในด้านความครบถ้วน
และหลากหลายของร้านค้า (Merchandising Mix) การสรรหาร้านค้า
ใหม่ ๆ  ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการตลาดที่ 
มีความโดดเด่นเฉพาะตวั (Signature Event) และกจิกรรมท่ีเปิดโอกาส 
ให้ร้านค้าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อ 
ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มคุณภาพของการสื่อสาร 
ทุกช่องทาง 

การให้บริการที่ครบครัน สะดวกสบาย และปลอดภัยส�าหรับลูกค้า
ทุกกลุ่ม รวมทั้งการบริหารศูนย์การค้าโดยค�านึงถึงความเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและใส่ใจในการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยน�าเทคโนโลย ี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถงึการใช้สาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้า 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Utility Benchmarking) 

กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

CPN มีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การด�าเนินธุรกิจ นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนภายในจากการด�าเนิน
ธุรกิจ CPN ยังมีช่องทางการจัดหาเงินอื่น ๆ  ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ และการออกหุ้นเพิ่ม
ทุนส�าหรับการขยายศูนย์การค้าภายในประเทศ ตลอดจนมีการศึกษา
การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วย 
แหล่งเงินทุนที่หลากหลายดังกล่าวท�าให้ CPN สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราส่วนทางการเงินท่ีดี 
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และมีความคล่องตัวในการจัดหาเงินลงทุน เพื่อรองรับโอกาสทางการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ  อันเป็นการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอยู่
เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายทางด้านการเงิน
คอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

กลยุทธ์การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

CPN มุ่งเน้นใส่ใจและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรับผิดชอบ 
พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืนภายใต้แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยมีกรอบการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 • การสร้างโอกาสและความส�าเรจ็ทางธุรกจิร่วมกันกบัร้านค้า

 • การยึดถอืลกูค้าเป็นศนูย์กลาง

 • การด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพและสร้างความภมิูใจให้กบัพนักงานใน
การเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร

 • การพัฒนาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน 

 • การบริหารจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิง่แวดล้อม

 • การขยายธรุกิจและรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนักบัคู่ค้า 

 • การเป็นองค์กรทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ 



เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า



ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2558 และปี 2559
ปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตของรายได้

ศูนย์การค้าเปิดใหม่ในปี 2558 ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
ระยอง (พฤษภาคม) เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูกต็ (มถินุายน) เซน็ทรัลพลาซา  
เวสต์เกต (สิงหาคม) และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (พฤศจิกายน) 
เป็นปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตของรายได้ในปีนี้ ด้วยอัตราการ
เช่าพื้นที่กว่า 95% 

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2559 เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ได้เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้วยสนิค้าและบริการทีห่ลากหลาย ท้ังสนิค้า
แฟชั่น, ร้านอาหารและคาเฟ่, โรงภาพยนตร์ SF Cinema, Fun Planet, 
“ลานสขุนคร” ลานกจิกรรม, จดุให้บริการส�าหรับครอบครัว ได้แก่ สนาม
เด็กเล่น และ Features ขนาดย่อมต่าง ๆ , โซน Market-Market ตลาด
ไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศกึ่งกลางแจ้ง และ “Co-Working Space” แห่ง
แรกในภาคใต้ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีทั้งจากลูกค้าและผู้เช่า ด้วยอัตราการ
เช่าพื้นที่ 87% ณ สิ้นปี 2559

การเพ่ิมประสิทธิภาพของสินทรัพย์ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ร้านค้า สังคม และ
เป็นการรักษารายได้จากการด�าเนินงานตามปกติอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ท�าการปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) 2 ศูนย์การค้า 
ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล 
เซ็นเตอร์ พัทยา) และปรับปรุงย่อยที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัล
เฟสติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เช่น การปรับเปลี่ยน 
ร้านค้า การเพิม่ร้านค้าใหม่ ๆ  ทีท่นัสมยั การ Re-Zoning การตกแต่งภายใน 
และภายนอก และการเพิ่มโซน Food Destination หรือการรวมศูนย์
อาหาร ร้านอาหารต่าง ๆ  และซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไว้ในสถานที่เดียวกัน
เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าและเป็นจุดดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

 • เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 หลังปรับปรุง
ครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “The Best is Back” วางจุดยืน
เป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมี่ยมของกรุงเทพฯ โซนตะวันตก เพื่อ 

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว (GDP) 3.2% จาก 2.8% 
ในปี 2558 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 
ในการลงทุนและเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่าง ๆ  2) ความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องท้ังด้านรายได้และจ�านวนนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีเหตุการณ์
ระเบิดในภาคใต้และการจัดระเบียบการให้บริการของธุรกิจน�าเที่ยว 3) 
การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างช้า ๆ  จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และจากราคาสินค้าเกษตรบางตัวที่ปรับตัวสูงขึ้น และ 4) ภาวะการเงิน 
ในประเทศที่ผ่อนคลายช่วยเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มี 
ความต่อเนือ่ง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ไว้ระดับต�่าที่ 1.5% ตลอดปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPN”) 
ด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการ
ศูนย์การค้า 30 แห่ง โดยมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 1.6 ล้านตารางเมตร 
(ตร.ม.) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง
รายได้ ทั้งจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และการปรับปรุงศูนย์การค้าที่
เปิดด�าเนินการอยู่แล้ว ควบคู่กับการบริหารต้นทุนการด�าเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินธุรกิจในปี 2559

บรษัิทฯ เปิดศนูย์การค้าใหม่ 1 แห่ง คือ เซ็นทรลัพลาซา นครศรีธรรมราช 
ศูนย์การค้าที่ครบวงจรแห่งแรกในนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์การค้า
อันดับที่ 30 ของ CPN และท�าการปรับปรุงศูนย์การค้า 5 แห่ง รวม
ทั้งมีการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีภายในศูนย์การค้าในการท�ากิจกรรม
ทางการตลาด การจัดโปรโมชั่น พื้นที่โฆษณา เป็นต้น เพื่อสร้างการ
เติบโตของรายได้  โดยบริษัทฯ ยังสามารถบริหารศูนย์การค้าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีอัตราการเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้าอยู่ในระดับสูงท่ี 94% 
และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ทีเ่ตบิโตขึน้แม้ว่าบรษัิทฯ ได้ให้ความช่วยเหลอืทาง 
การเงินแก่ผู้เช่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ
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สอดรบักับความเจรญิและวถิกีารด�าเนนิชวีติในย่านนี ้ด้วยการปรบัโฉม 
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และเพิ่มพื้นที่ขายประมาณ 5,500 
ตารางเมตร หลังการปรับปรุง และมีพื้นท่ีโครงการรวมเป็น 
360,000 ตร.ม. ใหญ่ทีส่ดุในฝ่ังธนบรุ ีพร้อมทีจ่อดรถกว่า 4,500 คนั 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับโฉมร้านค้าเดิม และเพิ่มจ�านวนร้านค้าใหม่ ๆ   
ทั้งแฟชั่น และร้านอาหารรวมกว่า 200 แบรนด์ 

 • เซ็นทรัลมารีนา 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ใน
รูปแบบธีมมอลล์แห่งแรกในเมืองพัทยา หลังปิดปรับปรุงตั้งแต่
พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 6 เดอืน เพือ่พลิกโฉมให้สวยงาม ทนัสมยั
กว่าเดิม ด้วยแนวคิด “หมู่บ้านชาวประมงแถบยุโรป” (Fisherman  
Village) โดยเพิม่แม่เหลก็ดงึดดูทีจ่ะมาช่วยสร้างสสัีนมากมาย อาทิ 
ตลาดอาหารทะเลชัน้เลิศปรุงสดโดยเชฟ ร้านขายสนิค้าจากโรงงาน 
(Outlet) สินค้าแฟชั่นกีฬา ตลาดกลางแจ้ง “Market Market”  
รูปแบบทันสมัยส�าหรับผู้ประกอบรายย่อย สอดรับกับไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นเจาะกลุ่มคนพัทยาซึ่งเป็นวัยรุ่น  
วยัท�างาน รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิโดยมี 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธเิพิม่ขึน้ประมาณ 2,000 ตร.ม. มาอยูท่ี ่17,300 ตร.ม.  
และอัตราการเช่าพื้นที่ในวันเปิดโครงการอยู่ที่ 80% และเพิ่มขึ้น
เป็น 85% ณ สิ้นเดือนมกราคม ปี 2560

 • เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
เปิดตัวโฉมใหม่ปลายเดือนธันวาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่ดี 
ท่ีสดุ เกดิข้ึนได้ทกุช่วงเวลา ทีเ่ซน็ทรัลพลาซา บางนา” หลงัจากปรบัปรงุ 
โฉมทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า เพิ่มแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม 
จากกลุม่เซน็ทรลั แบรนด์แฟชัน่ และร้านอาหารชัน้น�า ซึง่ก่อนหน้านี้  
เซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้น�าร่องเปิดตัว “Pororo Aquapark”  
สวนน�้าลอยฟ้าระดับโลก และ “Kidspace” พื้นที่สวนสนุกส�าหรับ
เดก็เพือ่จบักลุม่เดก็และครอบครวั รวมถึง “Food Patio” อาณาจกัร
อาหารสุดอลังการ บนพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม. อิ่มอร่อยกับร้านค้า
กว่า 80 ร้าน และ “Food Balcony” โซนร้านอาหารระดับพรีเมี่ยม  
ทีค่ดัสรรมาเฉพาะเพือ่ชาวบางนากว่า 20 ร้าน และได้เพิม่ร้านอาหาร 
ใหม่ ๆ  มากมาย อาทิเช่น ร้านสุกี้เรือนเพชร Sushi Hiro เป็นต้น

 • เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
ได้ท�าการปรับปรุงการตกแต่งและบรรยากาศในภาพรวมของพื้นที่
ส่วนกลางภายในศูนย์การค้า โดยจะมีการเพิ่ม Food Destination 
Zone ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
เปิดให้บรกิาร Food Patio ศนูย์อาหารครบวงจรแห่งใหม่ในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 นี้ โดยเพิ่มร้านอาหารหลากสัญชาติ อาทิ อาหารไทย
จากภัตตาคารมังกรหลวง หรืออาหารญี่ปุ่น เช่น Ganso Sushi ร้าน
ซชูใินเครือ Sushi Den พร้อมเมนขูองหวาน อาท ิGomango เป็นต้น

 • เซ็นทรัลเฟลติวัล อีสต์วิลล์ 
เปิดให้บริการ Virgin Active สถานที่ออกก�าลังกายท่ีมีความ 
ทนัสมัย ในไตรมาสที ่4 ปี 2559  บนพืน้ทีข่ายรวมประมาณ 3,700 
ตร.ม. แบ่งเป็น 4 ชั้น โดยสาขานี้จะเปิดให้บริการสระว่ายน�้าและ
แอ็คทีฟ ครูว์ หรือฟิตเนสส�าหรับเด็กอายุ 7-15 ปีอีกด้วย

การบริหารศูนย์การค้า
สร้างการเติบโตด้วยการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในศูนย์การค้า

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรมการตลาด การจดัโปรโมชัน่และ
การใช้ประโยชน์จากพืน้ทีภ่ายในศนูย์การค้า ได้แก่ การใช้พืน้ทีส่่วนกลาง  
พื้นที่โฆษณา พื้นที่ Convention Hall พื้นที่สื่อ และพื้นท่ีโปรโมชั่น  
โดยท�าการตลาดเชิงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในทุกศูนย์การค้า  
เช่น การน�าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ การจัดประกวด การจัดการ
แข่งขนั การจดัฉลอง และการสมัมนา เป็นต้น เพือ่ดงึดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและใช้
บริการ เป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าอีกทาง
หนึง่ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐในการสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจัดงาน “SME Market Place” 
ส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายในศูนย์การค้าของ CPN  โดย
เริ่มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นแห่งแรก และได้ร่วมกับ
เครือเซ็นทรัลจัดงาน “SMEs Think Big” เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่าง SMEs 
และบริษัทฯ ภายในเครือเซ็นทรัล

การบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 3.14% ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อ
เนื่องจาก 3.33% ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากการใช้เครื่องมือทางการ
เงินได้อย่างเหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ประกอบกับ 
ทริสเรทติ้งได้คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก
ประกันชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ระดับ “AA-” สะท้อนถึงสถานะความ
เป็นผู้น�าในธุรกิจศูนย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศูนย์การค้า
ทีม่คีณุภาพสงู กระแสเงนิสดทีส่ม�า่เสมอจากรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร 
รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความระมัดระวัง
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การเติบโตแบบยั่งยืนเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
CPN ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) หมวดอุตสาหกรรม 
Real Estate ในกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อ
เนื่องเป็นปีที่สาม สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ 
CPN ทีค่�านงึถงึส่วนรวม สิง่แวดล้อม และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย รวมถงึการ
มีส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อีกทั้ง CPN ยังได้รับการประเมินความยั่งยืนโดยดัชนี MSCI (Morgan 
Stanley Capital International) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และได้รับการ
คัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ FTSE (Financial Times Stock 
Exchange) ในกลุ่ม Emerging Markets เป็นปีแรกอีกด้วย สะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นและการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ 
CPN ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อ้างอิงการประเมิน
ความยั่งยืนส�าหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการด�าเนินการท่ี
ยั่งยืนในระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนประจ�าปี 2559 หรือ Thailand 
Sustainability Investment 2016 ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน แสดงถึงการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) 
หรือ มี ESG ที่โดดเด่น

ขยายธุรกิจสู่การพัฒนาโครงการพ้ืนที่แบบผสม (Mixed-Use 
Development) 
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการในลักษณะพื้นที่แบบ
ผสม ที่มีทั้งโครงการที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน และโรงแรมอยู่
ในโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ในเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยในรูป
แบบคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ESCENT” บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า 
3 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และ
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท 
โดยโครงการทั้ง 3 แห่ง ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอดจองซ้ือเต็ม
ทุกโครงการ อันเนื่องมาจากความโดดเด่นด้านท�าเลที่ตั้งและรูปแบบ
โครงการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า ทัง้น้ี การก่อสร้างเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ และคาดว่าจะเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2561

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2559

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 29,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 9,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% 
จากปีก่อน หากไม่นับรวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าในไตรมาสที่ 
1 ปี 2558 บริษัทฯ จะมีรายได้และก�าไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 14% และ 
19% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน 

รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็นการบันทึก
รายได้อืน่จากการกลบัรายการค่าเผ่ือด้อยค่าของทีด่นิทีจ่งัหวดัขอนแก่น
จ�านวน 134 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
10 ส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558)

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้และก�าไรสุทธิเป็นผลมาจาก

 • ผลประกอบการที่ดีขึ้นของศูนย์การค้าเดิมหลายแห่ง โดยเฉพาะที่
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา หาดใหญ่ รวมถงึศนูย์การค้าอ่ืน ๆ  เช่น 
เซน็ทรัลเวลิด์ เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ และ
เซน็ทรัลพลาซา อุดรธาน ีเป็นต้น

 • การเปิดให้บริการเตม็ปีในปี 2559 ของ 4 ศนูย์การค้าใหม่ทีเ่ปิด
ด�าเนนิการในปี 2558

 • รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากศนูย์การค้าใหม่ 1 แห่งทีเ่ปิดด�าเนนิการในปี 2559

 • รายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของศนูย์การค้าทีป่รบัปรงุแล้วเสรจ็ ได้แก่ เซน็ทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า และเซน็ทรัลมารีนา

 • ผลประกอบการทีดี่ของธรุกจิโรงแรม ทัง้โรงแรมฮลิตนั พทัยาและ
โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธานี

 • ความมุ่งมั่นในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงการประหยัดต่อขนาดในการจดั
ซือ้จดัจ้างและการท�าการตลาดร่วมกนัของศนูย์การค้าทัง้หมดภายใต้
การบริหารของบริษทัฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร
งานรวม 30 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 โครงการ 
และต่างจังหวัด 17 โครงการ) ศูนย์อาหาร 26 แห่ง อาคารส�านักงานให้
เช่า 7 อาคาร และอาคารที่พักอาศัย 1 โครงการ (รวม 11 ยูนิต) ซึ่งนับ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ทีไ่ด้โอนไปยังกองทนุ CPNRF และกองทนุ CPNCG 
แต่ยังอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทัฯ ในฐานะผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ง (รวม 
561 ห้องพัก) ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความช�านาญให้เป็นผู้
บริหารงานแทน
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ณ สิ้นปี 2559  CPN ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ เฉลี่ยในระดับ 94% สูงขึ้นเล็กน้อยจาก 93% ในไตรมาสก่อน จากการ 
กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของเซ็นทรัลมารีนา ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ในระดับสูง ณ วันเปิดให้บริการที่ระดับ 80%

ตารางที่ 1: สรุปพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่

ธุรกิจค้าปลีก จ�านวน
พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ (%)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ 13 896,793 93% 94%

ศูนย์การค้าต่างจังหวัด 17 712,795 95% 94%

รวม 30 1,609,588 94% 94%

ธุรกิจอื่น จ�านวน
พ้ืนที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนที่ (%)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

อาคารส�านักงาน 7 170,487 98% 97%

อาคารส�าหรับพักอาศัย 1 1,567 30% 21%

โรงแรม* 2 561 ห้อง 76% 83%

*อตัราการเช่าพืน้ทีข่องธรุกจิโรงแรมเป็นค่าเฉลีย่ของอตัราการเช่าพ้ืนทีใ่นไตรมาสสดุท้ายของปี

สรุปผลการด�าเนินงานทางการเงิน

รายได้รวม
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ�านวน 25,247 ล้านบาท เติบโต 14% จากปีก่อน แม้ว่ารายได้จากเซ็นทรัลมารีนา และ 
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ลดลงในระหว่างการปิดปรับปรุง ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังนี้

 • การเปิดให้บริการเตม็ปีในปี 2559 ของศนูย์การค้าใหม่ทีเ่ปิดด�าเนนิการในปี 2558 ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ระยอง เซน็ทรัลเฟสติวลั ภูเกต็ เซน็ทรลั 
พลาซา เวสต์เกต  และเซ็นทรัลเฟสติวลั อสีต์วลิล์

 • รายได้จากศนูย์การค้าใหม่ทีเ่ปิดในปี 2559 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 

 • การเปิดให้บริการเตม็ปีของเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า หลงัการปรับปรุงแล้วเสร็จและเร่ิมทยอยเปิดให้บริการตัง้แต่เดือนธนัวาคม ปี 2558

 • อตัราค่าเช่าเฉล่ียของโครงการศูนย์การค้าทัง้หมด ณ ปี 2559 อยู่ที ่1,559 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน หากไม่นบัรวมศนูย์การค้าใหม่ท่ีเปิดด�าเนนิการ
ในปี 2558 และ 2559 ได้แก่ เซ็นทรลัพลาซา ระยอง เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูก็ต เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต เซน็ทรัลเฟสตวิลั อสีต์วิลล์ และเซน็ทรลั
พลาซา นครศรธีรรมราช และศนูย์การค้าทีปิ่ดปรบัปรุง ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซน็ทรัลมารนีา อตัราค่าเช่า
เฉลีย่ของศนูย์การค้าเดิมเพิม่ข้ึนจาก 1,523 บาทต่อตารางเมตร เป็น 1,573 บาทต่อตารางเมตร คดิเป็นอัตราการเตบิโต 3.3% จากปีก่อน เป็นไปตาม
แนวทางทีบ่รษิทัฯ ได้ให้ไว้ แต่ต�า่กว่าเป้าหมายการเตบิโตของค่าเช่าที ่5% เป็นผลจากบริษทัฯ ได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ร้านค้าผู้เช่าในศนูย์การค้าบางแห่ง
ในรปูของส่วนลดค่าเช่าเป็นการชัว่คราวในภาวะเศรษฐกจิท่ียังชะลอตัวในปีทีผ่่านมา อย่างไรก็ตาม อตัราค่าเช่าส�าหรับการต่อสญัญาและสัญญาใหม่ยงัคง
เตบิโตได้โดยเฉล่ีย 5% ต่อปี
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รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจ�านวน 
1,389 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากศูนย์
อาหารเปิดใหม่ในปี 2558 และ 2559 ศนูย์อาหารใหม่ทีเ่ซน็ทรัลมารีนา 
ศูนย์อาหารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เช่น ศูนย์อาหารที่เซ็นทรัลพลาซา 
ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา รวมถึงผลประกอบการที่ดีอย่าง 
ต่อเนื่องของศูนย์อาหารเดิม เช่น ศูนย์อาหารที่เซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย  
เซน็ทรลัพลาซา ศาลายา และเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธาน ีเป็นต้น รายได้ 
จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การค้าเดิม (Same Store  
Revenues) เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญที่ 14% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน้า

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 998 ล้าน
บาท เติบโต 1% จากปีก่อนหน้า จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่รักษาระดับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 89% 
ในปี 2559 คงที่จากปีก่อนหน้า และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี
ก่อนหน้า แม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะได้
รับผลกระทบจากการยกเลิกกิจกรรมรื่นเริงของเมืองพัทยาในช่วงถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เช่น
เดียวกับโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ที่มีอัตรา
ค่าห้องพกัเฉลีย่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าและอตัราการเข้าพกัเพิม่ขึน้
จาก 61% ในปี 2558 เป็น 75%  จากงานประชุมสัมมนาของหน่วย
งานภาครัฐและลูกค้าที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้น

ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณปูโภค ค่าจ้างบริการรกัษา
ความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่า
เช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน 
และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้เพื่อหาประโยชน์จาก 
รายได้ค่าเช่า

บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 12,630 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 10% จากปีก่อน ซึ่งน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่า
และให้บริการ เป็นผลจากการบริหารต้นทุนค่าสาธารณูปโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการมีสาเหตุ
หลักมาจากปัจจัยดังนี้

 • ต้นทนุการด�าเนนิการและค่าเสือ่มราคาของโครงการใหม่และโครงการ
ทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ปิดตัวในปี 2558 รับรู้ต้นทนุเตม็ปีในปี 2559

 • ต้นทนุการด�าเนนิการและค่าเสือ่มราคาของศนูย์การค้าทีเ่ปิดใหม่ใน
ปี 2559

 • ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้โดยทัว่ไป 

ทั้งนี้ หากเทียบเฉพาะโครงการเดิม ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่ง 
เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุน
ค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมด) ลดลง 8% จากปีก่อน แสดงให้เห็น 
ถึงประสิทธิผลในมาตรการประหยัดพลังงานที่บริษัทฯ ด�าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ต้นทุนทางตรงในการประกอบธุรกิจ
ศนูย์อาหาร รวมถงึค่าเสือ่มราคาและค่าซ่อมแซมอปุกรณ์และงานตกแต่ง
ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

บริษัทฯ มีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับ 1,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
27% จากปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของ
ศูนย์อาหารใหม่ในศูนย์การค้าใหม่และศูนย์อาหารที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่ที่เปิดด�าเนินการในปี 2558 และปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ในปี 2559  บริษัทฯ มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
325 ล้านบาท ลดลง 2% จากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ (F&B) ลดลงตามยอดขาย F&B ทีล่ดลงและค่าใช้จ่ายบุคลากร
ลดลงจากต�าแหน่งงานที่ว่างลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหาร 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องใช้ส�านักงานและของใช้สิ้นเปลือง 
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษา ต่าง ๆ  รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เท่ากับ 4,406 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตาม
จ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของศูนย์การค้าใหม่ในปี 2558 และ 2559 และค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดส�าหรับการเปิดตัวศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลมารีนา 
และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อรายได้รวมลดลงมาอยู่ที่ 15% จาก 16% ในปี 2558

อัตราก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
บรษิทัฯ มอีตัราก�าไรข้ันต้น (ไม่รวมรายได้อืน่) ส�าหรบัปี 2559 เพิม่ขึน้
มาอยู่ที่ 49.2% จาก 48.0% ในปีก่อน ด้วยการบริหารควบคุมต้นทุน
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ต้นทนุเพิม่ขึน้น้อยกว่าการเพิม่ขึน้ของรายได้ 
โดยเฉพาะการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทั้งรายได้จากการให้เช่าและให้

บริการ และรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตต่อเนื่องใน
อัตราเลขสองหลักโดยที่ต้นทุนยังเติบโตน้อยกว่ารายได้ และต้นทุนจาก
การประกอบกิจการโรงแรมลดลงแม้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้น และมีอัตรา
ก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 37.0% จาก 35.3% ในปี 2558  
เป็นผลจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้
อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมลดลงดงักล่าวข้างต้น 

ก�าไรสุทธิ
ปี 2559 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 9,244 ล้านบาท เติบโต 17% เมื่อ
เทียบกับปี 2558 หรือเติบโต 19% หากไม่นับรวมรายการพิเศษที่เกิด
ขึ้นในปี 2558 การเติบโตของก�าไรสุทธิเป็นผลมาจาก

 • ผลประกอบการที่ดีของศูนย์การค้าเดิม ซึ่งมีก�าไรสุทธิเติบโตอย่าง
โดดเด่น โดยเฉพาะเซน็ทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ ทีม่กี�าไรสุทธเิตบิโต
มากกว่าปี 2558 ถงึ 3 เท่าตวั รวมถงึศนูย์การค้าเดมิแห่งอืน่ ๆ  ท่ี
มกี�าไรสทุธเิตบิโตในอตัราเลข 2 หลกั เช่น เซน็ทรัลเวลิด์ เซน็ทรัล 
พลาซา ศาลายา เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ และเซน็ทรัลพลาซา อุดรธานี 
เป็นต้น

 • ผลประกอบการทีด่จีากศนูย์การค้าใหม่ทัง้ 4 แห่งทีเ่ปิดด�าเนนิการ
ในปี 2558

 • การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม  
ทั้งโรงแรม ฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซน็เตอร์ อดุรธานี

 • ความสามารถในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่าง
มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ซึง่ในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ ด�าเนนิ
มาตรฐานต่าง ๆ  เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง ท�าให้
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
โดยเฉพาะต้นทุนค่าสาธารณูปโภคที่เพ่ิมขึ้นเพียง 1% (ต้นทุนค่า
สาธารณปูโภคของศนูย์การค้าเดมิลดลงถงึ 8%) และค่าใช้จ่ายใน 
การบรหิารทีเ่พิม่ขึน้เพยีง 9% จากปีก่อน ส่งผลให้บรษิทัฯ ยงัคง
รกัษาระดบัอตัราก�าไรในระดบัสงูได้แม้บรษิทัฯ ยงัคงขยายธรุกจิอย่าง
ต่อเนือ่ง สะท้อนถงึการบริหารควบคมุต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพและ
การประหยัดต่อขนาด

ในภาพรวมการเตบิโตของก�าไรสทุธเิมือ่เทยีบกบัปีก่อน มกีารเตบิโตเป็น
ที่น่าพอใจโดยเติบโตมากกว่าการเติบโตของรายได้
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ตารางที่ 2: สรุปข้อมูลทางการเงิน

ผลการด�าเนินงานรวม (ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 22,231 25,247 14%

ศูนย์การค้า 21,584 24,579 14%

อาคารส�านักงาน 638 667 5%

ค่าเช่าและบริการอื่น 10 1 (89%)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 983 998 1%

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 1,068 1,389 30%

รายได้อื่น 1,565 1,600 2%

รายได้รวม 25,847 29,234 13%

รายได้รวม ไม่รวมรายการอื่นที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า 25,713 29,234 14%

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 11,450 12,630 10%

ศูนย์การค้า 11,158 12,349 11%

อาคารส�านักงาน 280 279 (0%)

ค่าเช่าและบริการอื่น 12 1 (90%)

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 332 325 (2%)

ต้นทุนอาหารและเคื่องดื่ม 852 1,086 27%

ต้นทุนรวม 12,634 14,041 11%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 9,208 10,814 17%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน ไม่รวมรายการอื่นที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า 9,074 10,814 19%

ก�าไรสุทธิประจ�างวด 7,880 9,244 17%

ก�าไรสุทธิ ไม่รวมรายการอื่นที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า 7,746 9,244 19%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.76 2.06 17%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ไม่รวมรายการอื่นที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า 1.73 2.06 19%

อัตราก�าไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อ่ื่น) 48% 49% 1%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ไม่รวมรายการอื่นที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า 35% 37% 2%
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โครงการระหว่างพัฒนา

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) ที่จะ
มีรายได้เติบโตในอัตราเฉล่ีย (CAGR) 14-15% ต่อปี เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการขยายธุรกิจ 
ประกอบไปด้วย การพัฒนาโครงการใหม่ประมาณ 2-3 ศูนย์การค้า 
ต่อปี การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า การปรับขึ้น
ค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงด�าเนินงาน 

ภายใต้ความเจรญิทางเศรษฐกจิทีข่ยายตวัสูพ่ืน้ทีร่อบนอกกรุงเทพมหานคร 
และต่างจงัหวดั บรษิทัฯ มกีารศกึษาโอกาสทางธรุกจิค้าปลกีในรูปแบบใหม่ 
รวมท้ังนวัตกรรมด้านการออกแบบและตกแต่งศนูย์การค้า เพ่ือยกระดบั
ให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัย พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลาย 
เพือ่ตอบสนองต่อรปูแบบการใช้ชวีติของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่เสมอ
ทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสเพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุนไปใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศทีมี่โอกาสและศักยภาพในการ
เติบโต อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อการเติบโตตาม
เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการพัฒนาศูนย์การค้า
การขยายธุรกิจในประเทศ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง 3 
โครงการใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2560  ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลภูเก็ต และโครงการ
เดิมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวัล 
ภเูกต็ เซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  
และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จะเริ่มปรับปรุงในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 
2560  โดยโครงการใหม่ในปี 2560 จะท�าให้บริษัทฯ มีพื้นที่ขายเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 1.6 แสน ตร.ม. ท�าให้บริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่ารวมเป็น 1.76 
ล้าน ตร.ม. ในปี 2560

การขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ปัจจบัุน บริษทัฯ ได้ร่วมพฒันาศนูย์การค้า Central i-City ในประเทศมาเลเซยี 
ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้มองโอกาสการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ   
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โครงการ Central i-City เป็นการร่วมทุนระหว่าง 
CPN (60%) และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) (40%) บริษัทลูกของ 
I-Berhad โครงการนีม้มีลูค่ารวมกว่า 830 ล้านรงิกติ ปัจจบัุนโครงการอยู่
ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนก�าหนดเปิดให้บริการในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้ท�าสญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสนิค้า ซปุเปอร์มาร์เกต็ 
และโรงภาพยนตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการท�าสัญญา
เช่ากับผู้เช่ารายย่อยต่อไป

โครงการพัฒนาที่พักอาศัย
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะ
พืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-Use Project) โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ี
เหลืออยูใ่นบรเิวณศนูย์การค้าในปัจจบุนัเพือ่พฒันาธรุกิจเกีย่วเน่ืองอ่ืน ๆ   
รวมถึงโครงการที่พักอาศัยด้วย เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ

เม่ือต้นปี 2559 บริษทัฯ ได้เปิดจองซือ้คอนโดมิเนยีมจ�านวน 3 โครงการ
บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า ในโครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง 
โดยมียอดจองซื้อทั้ง 3 โครงการเต็ม 100% แล้ว ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 3  
ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมโอนได้ใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 3 โครงการต่อปี 
คาดว่ารายได้จากโครงการที่พักอาศัยจะคิดเป็นประมาณ 5-7% ของ 
รายได้รวมในปี 2561 เป็นต้นไป
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ตารางที่ 3: โครงการในอนาคต

โครงการ สาขา ความคืบหน้า ก�าหนดแล้วเสร็จ พ้ืนที่ให้เช่า (ตร.ม.)

ในประเทศ

กรุงเทพฯ และปริมลฑล เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ระหว่างก่อสร้าง พ.ย. 2560 28,850

ต่างจังหวัด
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลภูเก็ต

ระหว่างก่อสร้าง
ระหว่างก่อสร้าง

ก.ย. 2560
ธ.ค. 2560

56,000
63,000

ต่างประเทศ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ระหว่างก่อสร้าง ต.ค. 2561 89,700

โครงการ สาขา ความคืบหน้า ก�าหนดแล้วเสร็จ ประเภท ยอดจอง

ในประเทศ ต่างจังหวัด

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโดฯ 26 ชั้น 400 ห้อง 100%

เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโดฯ 24 ชั้น 408 ห้อง 100%

เอสเซ็นท์ ระยอง ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโดฯ 25 ชั้น 419 ห้อง 100%

โครงสร้างทางการเงิน

ปี 2559 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุน (CAPEX) เท่ากับ 9,191 ล้านบาท 
ประกอบด้วยการลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิม
จ�านวน 2,733 ล้านบาท และการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
และการพัฒนาโครงการใหม่จ�านวน 6,458 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มประมาณ 800 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 300 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน 500 ล้านบาท และมีการช�าระคืนหุ้นกู้
ประเภทไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เมื่อครบ
ก�าหนดเป็นจ�านวน 5,519 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็น
จ�านวน 17,904 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในสดัส่วน 72% และอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสดัส่วน 28% โดยหนีส้นิที่
มภีาระดอกเบีย้ลดลง 21% จากปีก่อน และลดลง 9% จากไตรมาสก่อน
หน้าจากการช�าระคืนเงินกู้ตามก�าหนด อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สทุธิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพยีง 0.28 เท่า ลดลงจาก 0.33 เท่า ในไตรมาส
ก่อนหน้า และลดลงจาก 0.39 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลจาก
การลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวมถึงก�าไรสะสมที่สูงขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
25% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอยู่ที่ 
3.14% ต่อปี ลดลงจาก 3.33% ต่อปี ในปี 2558

เงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งก�าหนดจะจัด
ขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ให้มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 0.83 บาท
ต่อหุ้น (จ�านวนเงินรวม 3,725 ล้านบาท) เทียบกับ 0.70 บาทต่อหุ้น 
(จ�านวนเงินรวม 3,142 ล้านบาท) ในปี 2558 โดยเงินปันผลดังกล่าว
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 40.3% ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนิน
งานปกติส�าหรับปี 2559
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ตารางที่ 4: สรุปฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2558 ณ สิ้นปี 2559 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินลงทุน 4,326 3,204 (26%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,811 3,455 23%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,137 6,659 (7%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1) 74,796 76,700 3%

สิทธิการเช่า 11,644 10,647 (9%)

ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 1,939 1,797 (7%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,528 8,724 16%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 95,908 97,868 2%

สินทรัพย์รวม 103,045 104,527 1%

หนี้สินหมุนเวียน 15,530 14,878 (4%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 40,714 36,644 (10%)

หนี้สินรวม 56,244 51,523 (8%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 46,801 53,005 13%

1) อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ บนัทกึบญัชตีามราคาต้นทนุและตดัค่าเสือ่มราคาแบบเส้นตรงตามอายขุองสนิทรพัย์ ทัง้นี ้ มลูค่าอสงัหารมิทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ตามราคาประเมิน อยูท่ี ่167,688 ล้านบาท (157,100  ล้านบาท เม่ือเดอืนธนัวาคม 2558) ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที ่หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 12 ภายใต้

หวัข้อ “อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ”
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ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน
CPN ด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เจตนารมณ์ 
“พัฒนาสร้างคุณค่าร่วม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม” โดย
ก�าหนดเป็นพันธกิจด้านความยั่งยืน 10 พันธกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  โดยจัดท�าแผนกลยุทธ์ ก�าหนดเป้าหมาย 
แผนการด�าเนินงาน และหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าท่ีรับผิดชอบและ 
น�าเสนอผลการด�าเนินงาน รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารของ CPN 
ในฐานะผู้น�าด้านความยั่งยืน (SD Champion) ท�าหน้าท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และรายงาน
ผลการด�าเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนืเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานดา้นความ
ยั่งยืน ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน พันธกิจด้านความยั่งยืน รายงานในหน้า

ร้านค้า การสร้างโอกาสและความส�าเร็จทาง
ธุรกิจร่วมกัน

1. พัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการรายใหม่
2. สนับสนุนให้ร้านค้าพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

84-87

ลูกค้า การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 3. สร้างศนูย์การค้าทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบและเป็นแรงบันดาลใจแก่ลกูค้า
4. พัฒนาศูนย์การค้าและให้บริการระดับมืออาชีพ พร้อมด้วย 
 ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ลูกค้า

88-92

พนักงาน การด�าเนินงานอย่างมืออาชีพและสร้าง
ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร

5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความ 
 ก้าวหน้าทางอาชีพ 
6. เสริมสร้างความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน

93-99

ชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน  
การบริหารจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมพัฒนา สร้างคุณค่าร่วมในชุมชนและสังคม

8. บริหารจัดการผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

100-103

104-112

คู่ค้า การขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกัน

9. ผลักดนัให้เกิดห่วงโซ่อุปทานทีเ่ข้มแขง็และมคีวามรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม

113-116

ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม การเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 10. ก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 117
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 การสร้างโอกาสและความส�าเร็จ 
 ทางธุรกิจร่วมกันกับร้านค้า

CPN ตระหนักถึงบทบาทท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ ในการเป็นชอ่งทางการคา้ขายของผูป้ระกอบการรา้นคา้ต่าง ๆ   
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งต่อความส�าเร็จของผู้ประกอบการ โดยใช้ความแข็งแกร่งของ CPN ด้านการ
มีเครือข่ายศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการศูนย์การค้าในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ผนวกกับความเช่ียวชาญ 
ในธรุกจิและความเข้าใจลกูคา้ทีม่าใช้บรกิารศูนย์การคา้ ท�าให ้CPN เป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานใหก้บัผูป้ระกอบการ 
กลุม่ตา่ง ๆ  ในการสรา้งแบรนด ์ฐานลูกคา้ และขยายธรุกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ ทัง้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่
ก�าลังสนใจในธุรกจิคา้ปลกี ผู้ประกอบการทอ้งถิน่ วสิาหกจิชมุชน บรษิทัจดทะเบยีน ตลอดจนผูป้ระกอบการ 
แบรนด์ระดับโลกที่ต้องการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

แนวทางการบริหารจัดการ
การสร้างโอกาสและความส�าเร็จทางธุรกิจร่วมกัน (Partnership) เป็น
แนวทางที่ CPN ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เพราะเมื่อผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าพื้นที่ใน
โครงการของ CPN ประสบความส�าเร็จอย่างสม�่าเสมอ ย่อมส่งผลดีต่อ
ผลประกอบการของ CPN เช่นกัน โดยก�าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการดังนี้

การสรรหาและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่

CPN ก�าหนดกระบวนการสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ 
ทั้งในเชิงรุกโดยการสรรหาร้านค้าที่มีสินค้าและบริการที่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและตรงกับกลยุทธ์การด�าเนินงานของศูนย์การค้า 
และในเชิงรับโดยการสนับสนุนร้านค้าที่แจ้งความประสงค์ขอเปิดร้าน
ในศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งจะมีการหารือในประเด็นความคาดหวังและ
แผนด�าเนนิธุรกิจระยะยาว จากนัน้จึงร่วมกนัพฒันาแผนการเปิดร้านตาม
ประเภทธรุกจิ (Category) และตามลักษณะพืน้ทีส่ญัญาเช่าท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนวางแผนการขยายธุรกิจควบคู่กับแผนการตลาดร่วมกัน

การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับร้านค้า

เนือ่งจากผูป้ระกอบการร้านค้าทีร่่วมท�าธรุกจิกบั CPN มคีวามหลากหลาย  
ตัง้แต่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการท้องถิน่ ผู้ประกอบการใหม่  
(Startup) จนถงึบริษทัมหาชน และบริษทัสาขาจากต่างประเทศ การบรหิาร 
ความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันจึงแตกต่างกันตามความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้า 
ประสบความส�าเร็จในการเปิดร้านในศูนย์การค้า และการปฏิบัติงาน 
ในสาขา เพือ่ดแูลให้บรกิาร แก้ไขปัญหา และสนบัสนนุแก่ผูป้ระกอบการ 
ร้านค้าทุกรายเป็นประจ�าทุกวันในแต่ละสาขา

การประเมนิความพึงพอใจและรบัฟงัความคิดเหน็ของรา้นคา้

เพื่อให้สามารถตอบสนองและพัฒนาปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์
กับร้านค้าได้อย่างทันท่วงทีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ CPN ก�าหนดให้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของร้านค้าอย่าง
สม�่าเสมอ โดยแบ่งการส�ารวจออกเป็น 2 ระดับ คือ 
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 • ระดบัสาขา เป็นการประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ CPN 
ทันทีหลังการให้บริการ และประเมินรายไตรมาสจากการประชุม 
ร้านค้าทกุสาขา 

 • ระดบัองค์กร เป็นการวจิยัรายปีเชงิปรมิาณ ด�าเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก ใช้กระบวนการสุม่กลุ่มตวัอย่าง เพือ่ศึกษาและประเมินความ
พึงพอใจของร้านค้าต่อการให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดที่
ด�าเนินการโดย CPN ตลอดทัง้ปี 

นอกจากนี้ CPN ยังก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ 
ร้านค้า (Tenant Health Analysis) เป็นระยะ ๆ  ตลอดปี รวมทั้งก�าหนด
กลไกการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมจากร้านค้า  
(ดังแสดงในตาราง หน้า 66-88) โดยข้อมูลดังกล่าวจะวิเคราะห์ร่วม
กับผลจากการส�ารวจความพึงพอใจ และน�าไปปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมการสนับสนุนร้านค้าที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความส�าเร็จทาง
ธุรกิจร่วมกันต่อไป

“CPN ให้ความส�าคัญกับการประเมินความพึงพอใจ 
ของร้านค้า โดยจะน�าผลการประเมินรายปีไปใช้ในการพัฒนา 
และก�าหนดกลยุทธ์ประจ�าปี นอกจากนีย้ังก�าหนดให้คะแนน

ความพึงพอใจของร้านค้าเป็นดัชนีชีว้ัดระดับองค์กร 
พร้อมทั้งระบุดัชนีชีว้ัดทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การท�างานของแต่ละหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ”
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานปฏบิตักิาร ท�าหน้าทีส่นบัสนนุ และ
ส่งเสรมิการสร้างโอกาสและความส�าเร็จทางธรุกจิร่วมกนักบัร้านค้า โดย
มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ฝ่ายการตลาดท�าหน้าที่สรรหาและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับ 
ผู้ประกอบการและร้านค้า รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและร้านค้า
ให้เติบโตและประสบความส�าเร็จในธุรกิจร่วมกับ CPN

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายงานปฏิบตักิาร ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบการ
ปฏิบัติงานในระดับสาขา ประกอบด้วยการให้บริการร้านค้า การบริหาร
ความสมัพนัธ์ และการประเมินความพงึพอใจ โดยมีผูอ้�านวยการเขตและ
ผู้จัดการทั่วไปแต่ละสาขารับผิดชอบตามล�าดับ

ผลการด�าเนินงาน
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 1 :  

 พัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการรายใหม่ 

ในปี 2559 CPN ด�าเนินการตามพันธกิจความย่ังยืนควบคู่กับการ
สนองตอบต่อนโยบายสานพลงัประชารฐัของภาครฐั โดยมุง่เน้นการเปิด
โอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises หรือ “SME”) ดังนี้

1. การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่

 • การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เชิงรุกและการพัฒนาพื้นที่เช่าที่
หลากหลาย เพือ่ให้เหมาะสมกบัผู้ประกอบการ SME ทีส่นใจร่วมท�า
ธรุกจิกบั CPN เช่น พืน้ท่ีให้เช่าขนาดเลก็บริเวณรอบนอกศนูย์การค้า 
โดยเร่ิมทดลองจดัสรรพ้ืนทีใ่นศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง

 • การเพิม่ช่องทาง Call Center +66 (0) 2021 9999 เพือ่อ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทีส่นใจท�าธรุกจิกบั CPN ในการตดิต่อ
สอบถามข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ท�าเลท่ีว่าง กระบวนการขอเปิดร้านค้า 
การนดัหมายเพือ่หารือทางธรุกจิ เป็นต้น

 • การจัดงาน “เอสเอ็มอี ธิงค์บิ๊ก” #คิดให้ใหญ่ ไปได้ไกล เมื่อ 
วนัที ่8 สงิหาคม 2559 ณ หอประชมุเมอืงไทย จีเอม็เอม็ ไลฟ์เฮาส์ 
แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ ซึง่เป็นหนึง่ในกจิกรรม
สนบัสนนุ SME ไทยให้ขยายธรุกจิ ผ่านช่องทางค้าปลกีสมยัใหม่อย่าง
เป็นรปูธรรม ตามนโยบายสานพลงัประชารฐั โดยมผีูป้ระกอบการและ
ผู้ทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมทัง้หมด 1,200 ราย และสนบัสนนุให้เกดิการ
จบัคู่ทางธรุกิจกบัผู้ประกอบการกว่า 300 รายท่ีต้องการเปิดร้านและ
จ�าหน่ายสนิค้าและบริการกบั CPN และกลุม่เซน็ทรัล

  
2. การเปิดพ้ืนที่ตลาดให้ผู้ประกอบการรายใหม่

 • โครงการ SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ ภายใต้
ความร่วมมอืกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 
และกรมพัฒนาธรุกจิการค้า เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME 
ทดลองจ�าหน่ายสินค้าในบริเวณศูนย์การค้าในลักษณะงานออกร้าน  
โดยการจัดซุ้มแสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME ท้องถ่ินและ 
วสิาหกจิชมุชนทีม่ศีกัยภาพ ได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาช่องทางการ
จ�าหน่ายสนิค้า และขยายโอกาสในการจ�าหน่ายสนิค้าแก่ลกูค้าในตลาด
ใหม่ ๆ  ข้ามภมูภิาค และลกูค้าจากประเทศเพือ่นบ้านอกีด้วย เนือ่งจาก
โครงการดงักล่าวจดัในเขตจงัหวดัทีต่ดิประเทศเพือ่นบ้านทีม่ศัีกยภาพ 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย สงขลา และระยอง  
โดยมผู้ีประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการกว่า 1,100 ราย 
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 พันธกิจความยั่งยืนที่ 2 :  
 สนับสนุนให้ร้านค้าพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่สูงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ร้านค้าจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของตนเองอยู่เสมอ CPN จึงด�าเนินงานในหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของร้านค้า ดังนี้

1. การสนับสนุนด้านการขายและการตลาด

CPN ด�าเนนิกจิกรรมการตลาดในหลายรปูแบบอย่างต่อเน่ือง เพือ่ดงึดดู
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมายังศูนย์การค้าและเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า
ให้กับร้านค้า พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  และการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขายที ่
แตกต่างกันตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมในแต่ละราย เช่น

 • การจัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษร่วมเฉพาะกับ CPN หรือ
กจิกรรม Exclusive Campaign ONLY @ CPN โดยมกีารแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ร่วมกันวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนา
ผลติภณัฑ์พเิศษทีลู่กค้าจะพบได้เฉพาะในร้านค้าภายในศนูย์การค้า
ของ CPN เท่าน้ัน ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าเพิม่ข้ึน และลกูค้ามี
ผลติภัณฑ์ใหม่ให้เลือกสรร

 • จดัท�าแผนช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-Made Campaign) เพือ่
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และด�าเนนิการเฉพาะสาขาทีพ่บปัญหาเท่านัน้ 

2. การส่งเสริมด้านออกแบบการจัดร้าน

การออกแบบการจัดร้านเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของร้านค้าในการสร้างความ
แตกต่างเหนือคู่แข่ง เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ CPN จึงจัดหน่วยงานที่ดูแลการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านการ 
ออกแบบการจัดร้านโดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบการให้การสนับสนุน 
ร้านค้า เช่น 

 • การพัฒนาคู่มือและข้อก�าหนดในการตกแต่งและจัดร้าน เพื่อให้
ความรู้และอ�านวยความสะดวกให้กบัร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าท่ีเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์และขาด
หน่วยงานวจิยัพัฒนาในด้านนีโ้ดยตรง

 • การร่วมออกแบบการจดัร้าน วเิคราะห์และประเมนิผล ตลอดจนให้
ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบการร้านขายอาหารรายย่อยในศูนย์อาหาร 
Food Park ของ CPN 

 • จดัอบรมเชงิปฏิบติัการ เพ่ือให้ความรู้และข้อมลูเกีย่วกบัการจัดร้านกบั
ผูป้ระกอบการและผูร้บัเหมาด้านการออกแบบการจัดร้านเป็นประจ�า
ทกุปี โดยแบ่งตามกลุม่ตามประเภทและลกัษณะของร้านค้า

3. การส่งเสริมความรู้ 

CPN จัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้
กบัร้านค้าอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยก�าหนดหวัข้อและเนือ้หาในการสมัมนา
จากการหารือและการส�ารวจความคิดเห็นเชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้าเฉพาะกลุ่ม ในปี 2559 CPN จัดอบรมสัมมนารวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

 • หวัข้อ “เร่ิมต้นธรุกิจ ผ่านวกิฤต พชิิตความส�าเร็จทะลพุนัล้าน” ให้กับ
ร้านค้าต่างๆ ในเขตภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ 
จ�านวน 3 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมการอบรมทัง้สิน้ 1,400 ราย 

 • หวัข้อ “สตูรสร้างธรุกจิหมืน่ล้าน” และ “สตูรลับพลกิชวิีตเอสเอม็อ”ี  
ในงาน “เอสเอม็อ ี ธงิค์บิก๊” #คดิให้ใหญ่ ไปได้ไกล ให้กบัร้านค้า 
ในภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมทัง้สิน้ 1,200 ราย คิดเป็นสดัส่วนผูเ้ข้าร่วม
จากร้านค้า 30%

นอกจากนี ้CPN ได้รเิริม่โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายย่อย “Leading  
Entrepreneur Advanced Development Program” เพื่อส่งเสริม 
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ท�าธุรกิจกับ CPN รายปัจจุบัน
และรายใหม่ที่มีศักยภาพในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช ้
ผลส�ารวจความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการใน
การก�าหนดหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ค้าปลีกในศูนย์การค้า เน้นการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้จากแนวคิด
ของผูม้ปีระสบการณ์ตรง เพือ่ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ 
ในการพัฒนาและขยายธุรกิจของตนเองได้จริง และเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมงานและจะด�าเนินการ 
ภายในปี 2560
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การสร้างโอกาสทางธุรกิจ • ด�าเนินการตามแผนงานกลยุทธ์การหาลูกค้าราย
ใหม่ โดยประสบความส�าเร็จเกินกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มี
ร้านค้าในศูนย์การค้าของ CPN เข้าร่วมโครงการ 

Leading Entrepreneur Advanced  

Development Program คิดเป็น 40%  

ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด

การบริหารความสัมพันธ์ • ด�าเนินงานตามพันธกิจความยั่งยืนที่ 1 และ 2 

โดยก�าหนดให้ความพึงพอใจของร้านค้าเป็นดัชนี

ชี้วัดระดับองค์กร จากการส�ารวจพบว่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ยังไม่ถึง

ระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้

• ด�าเนินการตามแผนงานส่งเสริมการขายเชิง 
กลยุทธ์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดพิเศษ

ร่วมกับ CPN จ�านวน 152 กิจกรรม ส่งผลให้

ยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มขึ้น  

20-35% ในช่วงการจัดกิจกรรม

• จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพร้านค้าใน โครงการ 

Leading Entrepreneur Advanced  

Development Program แล้วเสร็จ 

พร้อมเปิดอบรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

• ก�าหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจของร้านค้า

เท่ากับปี 2559 ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกับบริษัทชัน้น�า 

• ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเช่าของร้านค้า โดยเพิ่มแผนงานสนับสนุน

และสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าให้ครบวงจร

• ด�าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขายเชิง 
กลยุทธ์ให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงกันอย่าง

แพร่หลาย อย่างน้อย 10% ของกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดร่วมทั้งหมด

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทดลอง
เปิดตลาดใหม่ และเพิ่มความหลากหลายของ 

ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
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 การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) คือ หัวใจหลักของการออกแบบ พัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าอย่างยั่งยืน โดยต้องเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบรับกับความต้องการของ
ลูกค้า พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเพ่ิมความผูกพันกับลูกค้าในฐานะที่เป็นสถานที่ 
ในการใช้ชีวิตแห่งที่สอง (Second Home)

แนวทางการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้นเป็นหลักคิด
ที่ส�าคัญในทุกขั้นตอนการท�างาน โดยน�าผลจากกระบวนการการ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมจากลูกค้า  
(ดังแสดงในตาราง หน้า 66-68) มาวิเคราะห์และจัดการ ซึ่งแนวทาง
การบริหารจัดการมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การวิจัยและศึกษาความต้องการของลูกค้า

การวิจัยและศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนการก่อสร้างศูนย์การค้า 
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 • การวจิยัเชงิสถติ ิโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านประชากรศาสตร์
และด้านอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องในอาณาบริเวณโดยรอบโครงการ 

 • การศึกษาวิจัยจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริง ทั้งในเชิงคุณภาพผ่าน
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และในเชิง
ปรมิาณผ่านกระบวนการท�าแบบสอบถาม เพือ่ให้ทราบถึงพฤตกิรรม
การจบัจ่ายใช้สอย ทศันคต ิและความต้องการของลูกค้า

การออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นที่ชื่นชอบ 
ของลูกค้า 

CPN น�าผลการวิจัยและการศึกษาความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับ
แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาแนวโน้มในอนาคต มาใช้ในการออกแบบ
ศูนย์การค้า การจัดวางพื้นที่และองค์ประกอบ ตลอดจนการวางผังและ
สัดส่วนประเภทร้านค้า สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ  เพื่อ
สร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย

การส�ารวจความพึงพอใจในการมาใช้บริการ

ภายหลังการเปิดให้บริการ CPN จะมีการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อ
น�าไปเปรียบเทยีบกบัแผนงานท่ีวางไว้ และมกีารส�ารวจความพงึพอใจและ
วิจัยประสบการณ์ของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ได้แก่ 

 • การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Nationwide Campaign Survey) เป็นการศกึษาและประเมนิความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในอนาคตให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสูก่ารบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า  
(Customer Relationship Management: CRM) ต่อไป

 • การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction Survey) 
เป็นการศกึษาและประเมนิความพงึพอใจจากประสบการณ์ของลกูค้า
ต่อการใช้บริการในศนูย์การค้า 

 • การวจิยัเชงิลกึเฉพาะกลุม่ (Focus Group) เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์
ในประเดน็ส�าคญัของศนูย์การค้า ซึง่จะด�าเนนิการวจิยัพเิศษเฉพาะใน
สาขาท่ีก�าหนดตามแผนกลยุทธ์องค์กร 

การพัฒนาการบริการและการปรับปรุงศูนย์การค้า

CPN น�าผลการวิจัยประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าไปใช้ใน
การก�าหนดกลยุทธ์และแผนด�าเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การค้า 
รปูแบบและความหลากหลายของร้านค้า และการให้บรกิารลกูค้าภายใน
ศูนย์การค้าและการให้บริการร้านค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม 
เป้าหมายใหม่เพิ่มเติม
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“CPN ก�าหนดให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป็นดัชนีชีว้ัด
ระดับองค์กร และมีการก�าหนดดัชนีชีว้ัดทีเ่หมาะสมลดหลั่น 

และสอดคล้องกันไปตามล�าดับขั้นในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
เพ่ือให้มั่นใจว่า ได้มีการน�าแนวคิดเรือ่งการยึดถือลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร”

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการ
ก่อสร้าง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ท�าหน้าที่
รบัผดิชอบด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการก่อสร้าง
และปรับปรุงศูนย์การค้า โดยหน่วยงานวิจัยจากทั้งสองสายงานจะดูแล 
รบัผดิชอบโดยตรงในการวิจัย และส่งต่อข้อมูลให้กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน ในการวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์การค้า การให้บริการ และ
กลยุทธ์ทางการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ รับผิดชอบดูแลด้านการ
สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า เมื่อเปิดด�าเนิน
โครงการแล้ว โดยก�าหนดกระบวนการและแผนงานในการพัฒนา
พนักงานทั้งของ CPN และของคู่ค้าที่ต้องปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า
เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยก�าหนด
ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการเป็นประจ�า
อย่างสม�่าเสมอ 

ผลการด�าเนินงาน
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 3 :  
 สร้างศูนย์การค้าที่เป็นที่ชื่นชอบและเป็นแรงบันดาลใจ 

 แก่ลูกค้า

CPN มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ ผสานนวัตกรรมด้าน
การออกแบบ การตกแต่งและจัดสรรพื้นที่บริการแบบใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงและสร้างการจดจ�าให้กับลูกค้าอย่างตรง
กลุ่มเป้าหมาย

1. การสร้างรูปแบบศูนย์การค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

การปรับรูปแบบอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์เซ็นทรัลเฟสติวัล โดยน�าผล
การวจิยัความต้องการของลกูค้าควบคูก่บัการศกึษารปูแบบหรอืลกัษณะ
ที่ก�าลังเป็นที่นิยมและช่ืนชอบในปัจจุบัน มาใช้ในการออกแบบพัฒนา
ศูนย์การค้า ซึ่งน�าร่องที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นแห่ง
แรก ภายใต้แนวคดิ “บางกอก เอสเคป” (Bangkok Escape) โดยใช้หลกั
จติวทิยา (Psychographic) ทีม่คีวามซบัซ้อนและความละเมยีดละไมทาง
ไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีรสนิยม
พิถีพิถันและต้องการสถานที่ส�าหรับหลีกหนีความวุ่นวายภายนอก โดย
สร้างบรรยากาศให้เสมือนการมาท่องเทีย่ว พกัผ่อน หรือหาแรงบันดาลใจ 

เทรนด์ด้านสุขภาพ

“Sky Run” บริเวณดาดฟ้าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวัิล อสีต์วลิล์ มรีะยะ
ทางประมาณ 300 เมตร ให้บริการฟรี นอกจากนั้นยังมี Bike Zone 
เส้นทางเฉพาะส�าหรับขี่จักรยาน และมีบริการ Bike Café จ�าหน่าย
จักรยานและอุปกรณ์

เทรนดค์นรกัสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะในกลุม่คนโสด หรอืคูแ่ตง่งานทีไ่มม่ลีกู

 “Pet Park” พื้นที่ส�าหรับให้ลูกค้าน�าสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นและให้บริการ
ส�าหรับสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าที่ให้บริการอาบน�้า  
ตัดขน จ�าหน่ายอาหารสัตว์ คลีนิครักษาสัตว์เลี้ยง ที่รับฝากสัตว์เลี้ยง 
และบริการรถเข็นส�าหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
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2. การปรับปรุงพัฒนารูปแบบโซนใหม่ ๆ

 • โซนมาร์เกต็ มาร์เกต็ (Market-Market) ตามกระแสนิยมในตลาด
บาซาร์ (Bazaar) เป็นพืน้ทีน่อกอาคารทีจ่ดัโซนเฉพาะส�าหรบัขายของ
หลากหลายชนดิท้ังอาหารและแฟชัน่รวมกนัในราคาท่ีคุม้ค่า ปัจจบัุน
เปิดให้บริการในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง เซน็ทรลัพลาซา 
นครศรีธรรมราช และเซน็ทรัลมารีนา

 • โซนอาหารแนวใหม่สอดคล้องตามกระแสนยิมการรับประทานอาหาร
นอกบ้านของครอบครัว และการสงัสรรค์ของกลุม่คนท�างานรุน่ใหม่ 
เช่น โซนฟู้ดวลิล์ (FoodVille) ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั อสีต์วลิล์  
โซนฟูด้ พาทโิอ (Food Patio) ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา 
ทีร่วบรวมร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมทัง้ร้านอาหารซือ้กลบั 
(Take Home) และซเูปอร์มาร์เกต็ซึง่รวมอยู่ในบริเวณเดยีวกนั 

 • โซนสนามเดก็เล่นตามแนวคดิออกแบบ “Playground” อาทิ สนาม
เดก็เล่นในศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั อสีต์วลิล์ ทีม่ทีรายละเอียด
ให้เด็กเลก็ได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากล้ามเน้ือ มเีชอืก
ใยแมงมมุ (Spider Web) ให้ปีนส�าหรับเดก็โตแทนการปีนต้นไม้
จริง สวนสนกุแห่งจนิตนาการ (Giant Giraffe and Wise Garden) 
ในศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต ไว้ให้บรกิารส�าหรับเด็กได้
เพลดิเพลนิกบัสนามเดก็เล่นในรงันก และยงัเป็นมุมพกัผ่อนส�าหรับ
คณุพ่อคณุแม่ทีส่ามารถดแูลเดก็ ๆ  ได้อย่างใกล้ชิด ในบรเิวณโซนการ
ศกึษา (Education Zone) และอาณาจักรความสนุก (Fun Planet) 
ทีน่�ายางพารามาแปรรูปอย่างสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองเล่นภายใน Fun 
Planet ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

3. การให้มุมมองและแรงบันดาลใจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

 • มุ่งเน้นการสื่อสารในเนื้อหาที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มด้วย
เนือ้หาทีต่รงประเดน็ เจาะกลุม่เป้าหมายชัดเจน ผ่านช่องทางการ
สือ่สารออนไลน์และสงัคมออนไลน์ โดยการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและคัดเลือกเฉพาะสื่อออนไลน์
และมเีดยีทีต่รงกบักลุม่ดงักล่าวมากทีส่ดุ เพือ่ให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

 • การพัฒนาสญัลกัษณ์ตวัแทนทางการตลาด เพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
ได้อย่างกลมกลืน เช่น “ลุงสขุ แห่งสขุนคร” ซึง่ได้รบัแรงบันดาลใจ
จากนายแก้วกบ ตัวละครในหนงัตะลงุของภาคใต้ โดยได้ออกแบบตวั
การ์ตนูลงุสขุ ให้มีความสนกุสนานและเป็นมิตร ใจด ีชอบแบ่งปันความ
สขุ ความใฝ่ฝันของลงุสขุ คือ การได้เห็นทกุคนมคีวามสขุ ซึง่ตรงกบั
คอนเซป็ต์ “สขุนคร” ของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
ซึง่นอกจากจะเป็นสญัลกัษณ์เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและยังเป็นการ
สบืสานวฒันธรรมท้องถิน่อันดอีกีด้วย 

เทรนด์ไลฟส์ไตล์ ที่ชอบอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น

ศูนย์การค้าแบบไลฟ์สไตล์มีพื้นที่ต่อเน่ืองในและนอกอาคาร โดย
ออกแบบตัวอาคารภายนอกจากรูปทรงธรรมชาติ เป็นลักษณะการซ้อน
ตัวหลายชั้นของใบไม้ เหมือนได้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ภายในตกแต่งด้วย
ต้นไม้ และพันธุ์ไม้ที่มีสีสัน มีที่นั่งพักผ่อนหลากหลายรูปแบบกระจาย
ตามจุดต่างๆ พร้อมตกแต่งด้วยประติมากรรมสัตว์นานาชนิด เพื่อให้
ลูกค้ารู้สึกเพลิดเพลินและเป็นจุดถ่ายภาพได้อีกด้วย

เทรนด์ของสถานที่ที่สนับสนุนการแบ่งปันความคิด 
สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ

“Think Space B2S” ร้านหนังสือแนวใหม่ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตาราง
เมตร บริเวณพื้นที่ 2 ชั้น มีการออกแบบที่ทันสมัย จ�าหน่ายสินค้าไลฟ์
สไตล์และหนังสือจากท่ัวทุกมุมโลก มีพื้นที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนสอน
พิเศษส�าหรับเด็ก พื้นที่แสดงศิลปะไอเดีย มุมท�างานนัดประชุมและ
ท�างานร่วมกัน หรือ”Co-working Space” ผสมผสาน พร้อมการนั่งพัก
ผ่อนดื่มกาแฟ
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 พันธกิจความยั่งยืนที่ 4 :  
 ให้บริการลูกค้าระดับมืออาชีพ พร้อมได้รับความสะดวก 

 และปลอดภัย แก่ลูกค้า

CPN มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย 
โดยใช้ระบบการบริหารจัดการในระดับสากล ประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกจุดของการ
ให้บริการ

1. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการระดับมืออาชีพ

 • CPN พฒันาระบบการบริหารและจดัการศนูย์การค้าอย่างเป็นระบบ 
เพือ่เพิม่มลูค่าและประสทิธภิาพการด�าเนนิงานศนูย์การค้าของ CPN 
อย่างต่อเน่ือง โดยประยุกต์ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์
รางวลั Malcolm Baldrige National Quality Award และระบบ
บรหิารจดัการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality 
Award) ให้เข้ากบับรบิทขององค์กร และได้พฒันาเป็นคู่มือมาตรฐาน
ในการบริหารศนูย์การค้าของ CPN (Standard Mall Handbook) โดย
มกีารก�าหนดกระบวนการมาตรฐานในการบรหิารงาน การตรวจสอบ  
(Cross Check) และการเก็บข้อมูลและประเด็นที่พบ เพื่อน�าไป
พจิารณาปรบัปรงุและพัฒนาในระดับองค์กร

นอกจากนี ้CPN ยงัขยายขอบเขตการพฒันามาตรฐานการให้บรกิาร
ไปสู่คู่ค้า ได้แก่ พนักงานท�าความสะอาดและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ผ่านโครงการพัฒนาคู่ค้า (Outsource Development 
Program) ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้คู่ค้าทราบถึงความคาดหวังและ
มาตรฐานการให้บริการของ CPN และมีระบบ Staff Grading 
Checklist ซึ่งเป็นกลไกการประเมินระดับความสามารถในการให้
บริการของพนักงานของคู่ค้าในด้าน (1) บุคลิกภาพ (2) ความรู้ใน
หน้าที่การงาน (3) ลักษณะการให้บริการ โดยเป็นการทดสอบทั้ง
ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัจิากการปฏบิติังานจริงเป็นประจ�าอย่าง
น้อยทุก 2 เดือน เพื่อให้พนักงานของคู่ค้าเกิดการพัฒนาและรักษา
มาตรฐานตามที่ CPN ก�าหนดไว้ 

2. การน�าระบบคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากลมาประยกุตใ์ช้

 • CPN น�ามาตรฐานระดบัสากล ISO 9001 มาใช้ควบคู่กับมาตรฐานที่
พฒันาโดย CPN ในการจัดการและให้บรกิารร้านค้าและลูกค้า เพือ่ให้
นโยบายและกระบวนการท�างานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัร้านค้าและลกูค้า
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทกุโครงการ โดยปี 2559 มศีนูย์การค้า 
ทีไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทัง้สิน้ 26 โครงการ

นอกจากนั้น CPN ได้น�ามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม 
แสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 Event 
Sustainability Management System ที่มุ่งเน้นการบริหารด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม การปฎิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนด
ทีเ่กีย่วข้อง การรักษาความปลอดภยัและการจดัการขยะ มาประยกุต์
ใช้ในการบริหารและจัดการพื้นท่ีศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ โดย
ในปี 2559 CPN ได้ขอรับรอง ISO 20121 ให้กับศูนย์ประชุม 
เชยีงใหม่ฮอลล์ ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต 
ซึ่งถือเป็นศูนย์ประชุมเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

3. การน�าเสนอบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 • CPN มุง่มัน่สร้างสรรค์การให้บริการทีค่�านงึถึงความต้องการของลกูค้า
เป็นส�าคญั ซึง่หนึง่ในกลุม่ลกูค้าท่ี CPN ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
คอื กลุม่ครอบครัวสมยัใหม่ โดยพฒันาบริการท่ีตอบโจทย์ทกุคนใน
ครอบครัวเพ่ิมขึน้ ได้แก่

(1) การให้บริการห้องน�้าส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ แยกจากห้องน�้าผู้ใหญ่ 
(Kids’ Restroom) มีอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  ภายในห้องน�้าที่
มีขนาดเฉพาะส�าหรับเด็กเท่านั้น และสามารถใช้บริการได้ท้ังเด็ก 
ผู้หญงิและเดก็ผู้ชาย เพือ่สร้างความม่ันใจและความภมิูใจให้กบัเด็ก
ในการใช้ห้องน�้าด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองสามารถมองเห็นจาก 
ด้านนอกเนื่องจากไม่มีก�าแพงกั้น และผู้ปกครองสามารถเข้ามา 
ช่วยดูแลเด็กเล็กได้โดยไม่ขัดเขิน 

(2) การให้บริการรถเข็นส�าหรับเด็กในรูปแบบรถเข็นมินิคาร์ (Kiddy 
Car) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และเพิ่มความ
สนุกสนานให้กับเด็กเนื่องจากสามารถบังคับทิศทางรถเข็นได้ด้วย
ตนเอง 

(3) การให้บริการรถไฟความสุขส�าหรับเด็ก (Happy Train) เพื่อเพิ่ม
ความเพลดิเพลนิให้กบัเดก็เลก็และผู้ปกครองได้น่ังรถชมบรรยากาศ
โดยรอบของศูนย์การค้า

(4) การให้บริการเก้าอี้รถเข็นส�าหรับผู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ เช่น ผู้สูงอายุ 
สตรีมีครรภ์ เป็นต้น รวมทั้งการเตรียมลิฟท์ส�าหรับรถเข็นและทาง 
ลาดเอียง เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการใช้รถเข็นให้มากขึ้น 

นอกจากการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มครอบครัวแล้ว 
CPN ยังให้ความส�าคญัต่อการตอบสนองต่อการใช้ชีวติของคนรุน่ใหม่  
เช่น การให้บริการสญัญาณอนิเตอร์เนต็โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายส�าหรับ
ลกูค้า การให้บริการจดุชาร์จโทรศพัท์มอืถอื การให้บริการจดุนัง่พกั
พร้อมปลั๊กไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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รายงานประจ�าปี 2559

4. การน�าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย และการอ�านวยความสะดวก

 • CPN ก�าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลรกัษาความปลอดภยั
และอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHAS 18001 และศกึษาเพิม่เตมิ
ในการวางระบบให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในการท�างาน ISO 45001 (Occupational Health 
and Safety) (รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแล
สุขอนามยัและความปลอดภยั ใน www.cpn.co.th/sustainability: 
social dimension) ในการนี ้ CPN ได้ต่อยอดแนวนโยบายดงักล่าว 
โดยการน�าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม 

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การสร้างความผูกพัน 
กับลูกค้า

• ด�าเนินงานตามพันธกิจความยั่งยืนที่ 3 และ 4  
โดยดชันชีีว้ดัความพงึพอใจของลกูค้าต�่ากว่าเป้าหมาย 
เล็กน้อย

• ด�าเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่ของศูนย์การค้า 2 
โครงการแล้วเสร็จตามแผน ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา  
ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลมารีนา 

• ด�าเนินการเพิม่ช่องทางในการสือ่สารตามแผนงาน  
เพือ่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจบุนั  
ผ่านสังคมออนไลน์ โดยมีลูกค้ากว่า 2.2 ล้านคน 
ติดตามในหน้าเพจ และกว่า 3 แสนคนติดตามใน
เว็บไซต์

• ก�าหนดเป้าหมายคะแนนความพงึพอใจของลกูค้า 
เท่ากบัปี 2559 ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบับรษิทัชัน้น�า

• ด�าเนินการตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่ 3 โครงการ  
และปรับปรุงศูนย์การค้า 5 โครงการ

• ขยายช่องทางการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ โดย
เพิ่มช่องทาง “CPN Life” ผ่าน Mobile Application 
และ Interactive Kiosk เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร 
และสร้างข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
มากขึ้น

• ปรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด มุ่งเน้น 
การสื่อสารแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 40% และ 
การสื่อสารทางการตลาดในช่องทางอื่น ๆ  60%

การบริหารจัดการ • ลงทุนในบริการใหม่ ๆ  ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
เป็นจ�านวนเงิน 29.2 ล้านบาท

• ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานในการบริหารศนูย์การค้าของ 
CPN (Standard Mall Handbook) และอยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้ในทุกโครงการ

• ด�าเนินการตามโปรแกรมการพัฒนาคู่ค้า (Outsource 
Development Program) แล้วเสร็จครอบคลุมคู่ค้า 
100% (นับตามราย)

• ด�าเนินการขอรับรอง ISO 9001 ตามแผนงาน โดย
ในปี 2559 ขอรับรองเพ่ิมจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
เซ็นทรัลเฟสตวัิล สมุย และเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา

• ขอรับรอง ISO 20121 ตามแผนงาน จ�านวน 1 
โครงการ

• ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติการครอบคลุม 
100%ของศูนย์การค้าที่ด�าเนินงานทั้งหมด

• พัฒนาและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานในการบริหาร
ศูนย์การค้าของ CPN และกระบวนการพัฒนาพนักงาน
ของคู่ค้าให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีนัยส�าคัญ

• พัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์การค้า
ด้านการให้บริการร้านค้าและลูกค้าของ CPN โดย
เฉพาะ ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 9001

• ขอรับรอง ISO 20121 เพิ่มเติมจ�านวน 2 โครงการ 
พร้อมขยายผลให้ครบ 100%

กบัการบริหารจดัการ อาท ิการตดิตัง้โทรทศัน์วงจรปิด (Closed circuit 
television / CCTV) จ�านวน 6,634 ตวั ในทกุศนูย์การค้าของ CPN 
การติดตั้งเทคโนโลยีระบบจอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Parking) 
ใน 9 โครงการทีม่จี�านวนรถยนต์เข้าใช้บริการหนาแน่น การใช้ระบบ
จดัการการจราจรแบบเวลาจริง (Real-time Traffic Management 
on Mobile) เพื่อให้ผู้จัดการอาคารสามารถวิเคราะห์และติดตาม 
การจราจรภายในและโดยรอบศนูย์การค้าแบบทนัท่วงที และสามารถ
แก้ไขและปรับเปลีย่นเส้นทางการจราจรภายในโดยเริม่ทดลองใช้แล้ว
ในบางศนูย์การค้า 



93

 การด�าเนินงานอย่างมืออาชีพและสร้างความภูมิใจ 
 ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

CPN เชือ่ว่าการสรา้งความภาคภมูใิจให้กบัพนกังานทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ CPN เป็นปัจจยัส�าคญัทีน่�าไปสูค่วาม
ส�าเรจ็ขององค์กร โดยใหค้วามส�าคญักบัการบรหิารงานทีค่�านึงถึงหลักมนษุยชน สวัสดกิารพ้ืนฐาน สภาพความ 
เป็นอยู่ และวัฒนธรรมในที่ท�างาน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสเติบโต 
ในหนา้ทีก่ารงาน ซึง่ปัจจยัทัง้หลายเหลา่นีจ้ะสนับสนนุให้พนักงานเกดิความผกูพัน และสรา้งความภมูใิจ สง่เสรมิ
ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจ 

แนวทางการบริหารจัดการ
การวางแผนและบริหารจัดการอัตราก�าลัง

CPN วิเคราะห์และทบทวนความต้องการอัตราก�าลังคนจากปริมาณงาน 
แผนงาน โครงการ และสมรรถนะที่ต้องการรายปี และบริหารจัดการ
อัตราก�าลังโดยพิจารณาจาก 

 • บคุลากรภายในองค์กร เช่น การเปิดรบัสมัครหมุนเวยีนงาน รวม
ถงึการสนบัสนนุการโอนย้ายกลับไปปฏิบตังิานในโครงการทีต้ั่งอยูใ่น
ภมูลิ�าเนาเดมิ และการเล่ือนต�าแหน่ง เป็นต้น 

 • การสรรหาบคุลากรจากภายนอก โดยเฉพาะในโครงการต่างจงัหวดั 
จะเน้นการรบัคนในท้องถ่ินเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้กบัชาตพินัธุท์ี่
หลากหลายซึง่มคีวามเข้าใจวัฒนธรรมคนท้องถ่ินเป็นอย่างดี 

การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

CPN ให้ความส�าคัญในการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนตามหลักสากล 
มกีารปฏบิตัต่ิอผูส้มคัรหรอืผูท้ีส่นใจร่วมงานกบับรษิทัฯ ทกุคนด้วยความ
เสมอภาค เท่าเทียมกนัและเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ โดยไม่แบ่ง
แยกพื้นฐานของแต่ละปัจเจกบุคคลทั้งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เผ่าพันธุ์  
เพศ อายุ หรือความทุพพลภาพ ตลอดจนลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่
เกีย่วข้องกบัการปฏบัิติงาน โดยค�านงึถงึคณุสมบตัขิองแต่ละต�าแหน่งงาน 
ตามคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ทักษะส่วนบุคคลและ
ข้อก�าหนดอื่น ๆ  ที่จ�าเป็นกับงานนั้นเป็นส�าคัญ 

พนกังานใหม่ทกุคนทีเ่ข้ามาร่วมงาน จะได้การต้อนรบัสมาชกิใหม่เหมอืน
เป็นสมาชิกในครอบครัว มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลและสอนงาน โดยมีการจัด
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เร่ืองวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร กฎ
ระเบียบ สวัสดิการ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ  ที่ CPN ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะท�าให้พนักงานมีความเข้าใจองค์กรแล้ว 
ยงัท�าให้พนกังานรูส้กึอบอุน่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครวัเดยีวกนั และ
สร้างความมัน่ใจในการท�างานร่วมกนั ภายใต้ค่านยิม ”สร้างสรรค์ เช่ือม่ัน  
สู่ความเป็นเลิศ ร่วมกัน” อีกด้วย

การประเมินผลปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

CPN มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน (Performance Manage-
ment System) และประเมนิศกัยภาพของบคุลากร โดยการประเมนิผล
การปฏิบัติงานประกอบด้วย การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
(2 ครั้งต่อปี) และการประเมินผลงานตามดัชนีชี้วัด (เป็นรายปี) เพื่อ
น�าผลการประเมนิไปใช้ในการพจิารณาปรับเงินเดอืนและโบนสัประจ�าปี  
นอกจากนี้ ในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
ศักยภาพพนักงานนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพูดคุยกับพนักงาน เพื่อให ้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (Feedback) และท�าความเข้าใจ
มมุมองและความต้องการของพนกังาน แล้วน�ามาวางแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพของพนักงาน (Individual Career Development Plan) และ
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แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) 
ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร CPN จัดท�าหลักสูตรการพัฒนา
พนักงานประกอบด้วย (1) การเตรียมความพร้อมส�าหรับพนักงาน
ใหม่ (On-boarding Program) (2) การพัฒนาความรู้เฉพาะสายงาน 
(Functional Course) (3) การพัฒนาความรู้ในด้านการจัดการและ
ปฏิบัติการ (4) การพัฒนาความเป็นผู้น�า (Leadership) โดยหลักสูตร
การพัฒนาดังกล่าวมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การอบรมใน
ห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training หรือ OJT) และ
การสอนหน้างานโดยหัวหน้างาน (Coaching) ซึ่งหลักสูตรการพัฒนา
ดงักล่าวจะได้รบัการปรบัปรงุและทบทวนในแต่ละปี เพือ่ให้สอดคล้องกบั 
ความจ�าเป็นขององค์กร แผนงาน และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่น 
(Talent) จะได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใต้แผนการพัฒนาผู้น�า
ในอนาคตขององค์กร โดยการจัดกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะงานและ
ศักยภาพความสามารถของงานที่คล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และ
ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญเพื่อวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยการ
จัดท�าแผนการเลื่อนขั้นของแต่ละต�าแหน่ง และก�าหนดเส้นทางความ
ก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน 

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

CPN ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินการและ
การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสายงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของ CPN 
มีส่วนร่วมในการน�าเสนอกระบวนการในการปรับปรุงและเกิดแนวคิด
ท่ีแปลกใหม่ในการท�างาน เช่น โครงการ Dream Team โครงการ  
Innovation ของสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง เป็นต้น  
ผ่านการน�าเสนอแบบกลุ ่มย่อยต่อคณะกรรมการเฉพาะสายงาน 
พิจารณาให้รางวัลเพื่อเป็นก�าลังใจและให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ 
จากนั้นน�าโครงการที่เหมาะสมไปขยายผลปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ขององค์กรในระดับองค์กรให้ดีขึ้น

กระบวนการรักษาบุคลากรและเพ่ิมความผูกพันกับองค์กร

CPN ให้ความส�าคัญกับการดูแลและการสร้างความผูกพันกับพนักงาน 
เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน โดยก�าหนดแนวทางในการ
ดูแลพนักงาน ดังนี้

 • ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
ก�าหนดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและแข่งขันได้กับ
ตลาดแรงงานทั่วไป โดยท�าการส�ารวจและเทียบเคียงกับองค์กร
ชั้นน�าในตลาดแรงงานเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรธิดาของพนักงาน และพนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ 
เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลอืกรณที�าศพบคุคลในครอบครวั 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับพนักงาน เป็นต้น 

 • ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการท�างาน
ด้านสภาพแวดล้อม ก�าหนดให้จัดสถานที่ท�างาน เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการท�างานอย่างเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย 
สะดวก และปลอดภัย 

ด้านบรรยากาศในการท�างาน CPN มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่ง
ความโปร่งใสและเท่าเทียม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบใน
การให้เสรภีาพ และเคารพในสทิธิของบคุลากรในการรวมกลุ่มอย่าง
เสรีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ไม่ปิดกั้นการหารือแบบรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ CPN ยังมุ่งที่จะสร้างบรรยากาศให้
พนักงานมีความสุขในทุก ๆ  วันท�างานและสร้างสัมพันธภาพอันดี
ภายในหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
ตามวัฒนธรรมย่อยของแต่ละหน่วยงาน

 • ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม
CPN ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการ
ท�าประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม โดยอนุญาตให้พนักงานสามารถ
ใช้เวลาการท�างานไปท�ากิจกรรมอาสาเพ่ือชุมชนได้ (รายละเอียด
ใน แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน หน้า 92)

 • กระบวนการรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน
CPN จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
หลากหลายช่องทาง (ดงัแสดงในหน้า 66-68) โดยจะน�าข้อมลูทีไ่ด้
ไปวเิคราะห์ พฒันา และปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการบุคลากร
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ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจาก
การส�ารวจความคิดเห็นและความผูกพันของพนักงานประจ�าปี ซึ่ง
ใช้กรอบการประเมนิความผกูพนัของพนกังานสูก่ารเป็นองค์กรในฝัน 
(Employer of Choice) ของบริษัท Aon Hewitt และบริษัท Gallup 
โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความผูกพันของพนักงานต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อจัดท�าแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากร
แยกตามกลุ่มเป้าหมาย และน�าเสนอแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับสาขาและระดับองค์กรตาม
ล�าดับ โดยมีทีมงาน People Team ซึ่งเป็นทีมงานอาสาสมัครแบบ
ข้ามสายงานท�าหน้าที่ดูแล น�าเสนอ และประเมินผลส�าเร็จของการ
ด�าเนนิการในทกุกจิกรรมเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขแผนงานส�าหรับปีถัดไป 

“CPN เชือ่ว่าการดูแลให้พนักงานมีความสุขจะท�าให้พนักงาน 
พัฒนา เติบโต และภูมิใจในการเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร  

จะส่งผลให้พนักงานทีม่ีศักยภาพเกิดความผูกพันกับองค์กร  
จึงก�าหนดให้คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

และอัตราการสูญเสียพนักงานทีม่ีศักยภาพ  
(%Regrettable loss) เป็นดัชนีชีว้ัดระดับองค์กร”

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความผูกพันภายใน
องค์กร และดูแลให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยมีฝ่าย
บริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรท�าหน้าที่โดยตรง ในการบริหาร
ทรัพยากรทุนมนุษย์ขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้
รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล ผ่านผู้บังคับบัญชาและ
หัวหน้างานทุกคน ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล 

หัวหน้าสูงสุดฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร ท�าหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแล และผลักดันให้การรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะและการมี
ส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายขององค์กร โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนใน
การส่งเสริมความผูกพันภายในองค์กร 

ผลการด�าเนินงาน
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 5 :  
 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 

 และความก้าวหน้าทางอาชีพ

CPN ได้ปรับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training: OJT) และการให้ค�าแนะน�า
ของผู้บังคับบัญชามากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการท�างานของพนักงาน โดยในปี 2559 ก�าหนด
แนวทางในการพฒันาแบบ 70:20:10 คอื เรียนรู้จากหน้างานจริง (OJT) 
70% เรียนรู้จากการสอน 20% และเรียนรู้ในห้องเรียน 10%

CPN Academy เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน โดยในปี 2559 ด�าเนินการตามแผนการจัดการอบรมทั้ง
สิ้น 73 หลักสูตร มีบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งการอบรม
ในห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 34% จากปี
ก่อนหน้า ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัการฝึกอบรมโดยรวม
เท่ากับ 85.89% และจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร CPN 
เท่ากับ 21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

หมายเหตุ: ในปี 2556 – 2557 CPN เร่ิมใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ ระบบ

การจัดการทรัพยากรในระดับองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) 

จึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรจ�านวนมาก ส่งผลให้จ�านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานต่อคนต่อปี สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี



96

รายงานประจ�าปี 2559

นอกจากนัน้ CPN Academy ยังร่วมกบักลุม่เซน็ทรลัในการจดัการแบ่งปัน 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
(Sharing session) เช่น เวทีอภิปรายกับ CEO ของกลุ่มเซ็นทรัล (CEO 
Sharing Forum) และ งาน Innovation Sharing จากผูเ้ชีย่วชาญภายนอก
อย่างต่อเนือ่ง จ�านวนทัง้สิน้ 18 ครัง้ (ไม่นบัรวมการแบ่งปันประสบการณ์
ในลักษณะกลุ่มย่อยในแต่ละสาขา) 

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย CPN เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ว่า โครงการ WIL เป็นโครงการทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในหลายส่วน ไม่ว่า
จะเป็นจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของ CPN ด้านการถ่ายทอดงาน การ
สนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถ
ท�างานหารายได้ควบคู่กับการเรียน รวมทั้งเป็นช่องทางในการสรรหา
และสร้างบุคลากรด้านงานระบบของศูนย์การค้ารุ่นใหม่ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเตบิโตและการขยายตวัของบริษทัฯ ในปี 2559 CPN มีนักศกึษา
ในโครงการ WIL เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ�านวน 15 ราย

 พันธกิจความยั่งยืนที่ 6 :  
 เสริมสร้างความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน

ในปี 2559 CPN ได้ปรับปรุงกระบวนการส�ารวจความคิดเห็นและความ
ผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กรรายปี ผ่านโครงการทีม่ช่ืีอว่า “โครงการ
พลังแห่งเสียง (Power of Voice)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่อง
ทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการท�างาน โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ปัจจัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การ
เติบโตในสายงาน (Career Path) การท�างานร่วมกันเป็นทีม (Team-
work) การสนับสนุนการท�างาน (Work Support) และความต้องการ
พื้นฐาน (Basic Need) (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ความร่วมมือกันภายในองค์กร (Cooperation) ประสิทธิภาพของการ
ท�างาน (Performance) และภาพลกัษณ์ความเป็นผู้น�าของ CPN (Brand 
& Leadership) โดยท�าการส�ารวจผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิและผ่าน
เวบ็ไซต์ โดยมพีนกังานทีร่่วมท�าแบบประเมนิคดิเป็น 98.4% ของจ�านวน 
พนกังานทัง้หมด และมผีลคะแนนรวมความผกูพนัองค์กรเพิม่ขึน้ 28%  
จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ CPN ยังสนับสนุนให้รับพนักงานในท้องถิ่นที่ศูนย์การค้าตั้ง
อยู่และเปิดโอกาสให้พนกังานโอนย้ายกลบัไปปฏบิตังิานในภมูลิ�าเนาเดมิ
ของตน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการท�างาน อีกทั้งเป็น
ส่งเสริมปณิธานของ CPN ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยในปี 2559 CPN 
รับพนักงานใหม่ท้ังสิ้นจ�านวน 1,121 คน โดยกระจายตัวตามแต่ละ
ภูมิภาคดังนี้ 

นอกจากนี้ CPN ยังสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองผ่านการเป็น
ผู้ฝึกสอนหน้างานให้กับนักศึกษา ในโครงการ Work Integrated 
Learning หรือ WIL ที่ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย
โครงการดงักล่าวเป็นการบรูณาการการเรยีนการสอนเข้ากบัการท�างาน
จริงในศูนย์การค้า โดยรับสมัครนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าปฏิบัติงานกับ CPN ควบคู่
กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี สาขา
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โดยมลีกัษณะการกระจายตวัในแต่ละภมูภิาคเป็นไปตามอตัราการเตบิโต
ของธุรกิจในภูมิภาคนั้น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
เขตภาคกลาง ในส่วนของการขอโอนย้ายงานกลับภูมิล�าเนามีจ�านวน
ทั้งสิ้น 28 คน เฉพาะการขอโอนย้ายไปยังโครงการใหม่ 1 แห่ง คือ 
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช คิดเป็นสัดส่วน 
34% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ 

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การสร้างความผูกพัน
กับพนักงาน

 • ด�าเนินงานตามแผนงานเพ่ิมความผูกพันองค์กรของ
พนักงานโดยดัชนีชี้วัดด้านความผูกพันพนักงานเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ตดิต่อกนัเป็นปี 4 และมคีะแนน
เพิม่ข้ึน 28% จากปีก่อนหน้า *

 • ด�าเนนิการตามแผนเสรมิสร้างความผูกพนัทัง้หมด ขบั
เคลือ่นโดยคณะท�างาน People Team และ POV Change 
Agent ในแต่ละหน่วยงาน มกีารตดิตามผลการด�าเนนิ
งานอย่างใกล้ชดิในแต่ละระดบั โดยคณะกรรมการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์ระดบัสาขา ระดบัหน่วยงาน ระดบัสาย
งาน และระดบัองค์กร ตามล�าดบั

 • ด�าเนินงานตามแผนงานรักษาบุคลากร เพื่อลดอัตรา
การสญูเสยีพนกังานทีม่ศัีกยภาพ (Regrettable loss) 
โดยดชันชีีว้ดั% Regrettable loss ลดลงตามเป้าหมาย
ทีก่�าหนด

 • CPN ไม่มีการจัดตัง้สหภาพแรงงานภายในองค์กร และ
ไม่มบีคุลากรใดของบรษิทัฯ ร่วมอยูใ่นสหภาพแรงงานอืน่

 • เพิม่ประสิทธภิาพการรบัสมคัรงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
และช่องทางการสรรหาก�าลงัคนให้ตรงกบัไลฟสไตล์คน
รุ่นใหม่มากขึน้

 • เพิม่ประสทิธภิาพแผนการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพี 
และการเตบิโตในสายงานหรอืข้ามสายงานควบคูกั่บการ
พฒันาบคุลากรผ่านการสอนงานจากผู้บงัคบับญัชาหรอื
เพือ่นร่วมงานโดยตรง

 • ด�าเนินงานตามแผนสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
ท�างานอย่างมปีระสทธภิาพให้เป็นวฒันธรรมองค์กร

* มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการประเมินความผูกพันของพนักงานจากปีก่อนหน้า

สัดส่วนการรับพนักงานใหม่ แบ่งตามภูมิภาค

14%
ภาคใต้
158 คน

9%
ภาคตะวันออก
99 คน

2%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 คน

3%
ภาคเหนือ
37 คน

72%
ภาคกลาง
805 คน

*หมายเหตุ พนักงาน 1 คนไปปฏิบัติงาน 

ในโครงการต่างประเทศ ที่ประเทศมาเลเซีย 
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หมายเหตุ: (x) แสดงจ�านวนสาขา

  * นับรวมจ�านวนบุคลากรที่รับเพื่อโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

  นครราชศรีธรรมราช ที่เปิดด�าเนินการในปี 2559 ด้วย 
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จ�านวนพนักงานแบ่งตามเพศ ผู้บริหารระดับสูงแบ่งตามเพศ (ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป)

จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

0

1,0
00

1,
25

0

1,5
0
0

1,
75

0

2,
00

0

2,
25

0

49%2,118

2,183 51%

คน

ผู้บริหารชาย

ผู้บริหารหญิง

0 20 3010

53%

47%

30

27

คน

10%
อายุ 46 – 60 ปี
449 คน

< 1%
อายุ 61 ปีขึ้นไป
9 คน

35%
อายุ 18 – 30 ปี
1,502 คน

55%
อายุ 31 – 45 ปี
2,341 คน

18%
5 – 9 ปี
788 คน

4%
ระหวา่งทดลองงาน
177 คน

9%
มากกว่า 15 ปี
381 คน

14%
3 – 5 ปี
600 คน

28%
1 – 3 ปี
1,177 คน

12%
4 เดือน – 1 ปี
529 คน

จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุงาน

15%
9 –15 ปี
649 คน

1%
ระดับผูบ้รหิาร
57 คน

จ�านวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน

72%
ระดบัปฏบัิตกิาร
3,080 คน

17%
ระดับหัวหน้างาน
751 คน

10%
ระดับจัดการ
413 คน

จ�านวนพนักงานแบ่งตามภูมิล�าเนา

10%
ภาคใต้
417 คน

9%
ภาคตะวันออก
397 คน

7%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
275 คน

9%
ภาคเหนือ
402 คน

65%
ภาคกลาง
2,810 คน
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 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน
จากการที ่CPN เป็นผูน้�าในการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการพาณชิยแ์ละเป็นหนึง่ในบรษิทัของกลุ่มเซน็ทรลั
ทีล่กัษณะธรุกจิเกีย่วข้องกับการด�าเนินชีวติของคนไทยเป็นอยา่งมาก จงึมีความมุง่มัน่ทีจ่ะ “พัฒนา” สงัคม 
ชมุชน และประเทศชาตใิห้มคีวามเป็นอยูแ่ละเศรษฐกจิให้เตบิโตไปดว้ยกนักบั CPN สมดงัชือ่บรษิทั “เซน็ทรลั
พัฒนา” ทีเ่ป็นศนูย์กลางของการพัฒนา โดยแนวทางหลกัที ่CPN และกลุม่เซ็นทรลัมุ่งมัน่พัฒนาและด�าเนนิ
การร่วมกันกับสังคมและชุมชน คือ ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการศึกษา 

แนวทางการบริหารจัดการ
CPN น�าผลจากการวิจัยความต้องการของลูกค้า และผลจากการรับฟัง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน
ราชการ ภาคประชาสังคม และตัวแทนภาคเอกชน (ดังแสดงในตาราง 
หน้า 66-68) มาประกอบการวางแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผ่านรูปแบบที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย 
ความเหมาะสมของพื้นท่ี การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม และ 
ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้าง
คุณค่าร่วม ผ่านรูปแบบการด�าเนินการ ดังนี้

การลงทุนและพัฒนาชุมชน

(1) การสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการคมนาคม 
ความเป็นอยู ่และสขุอนามยัต่อผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนโดยรอบโครงการ
ของ CPN รวมทั้งการสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้
พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือในราคาลดพิเศษกับหน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ไม่หวัง
ผลก�าไร เป็นต้น ในการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดตั้งพื้นที่พิเศษ
เพือ่ให้บรกิารประชาชน รวมทัง้การตัง้กล่องรบับรจิาค และการเปิด
ช่องทางในการท�าธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบการท้องถิน่ทีส่นใจในการท�า

ธรุกจิค้าปลกีได้มพีืน้ทีใ่นการจดัจ�าหน่าย โดยด�าเนินการร่วมกบักลุ่ม
เซ็นทรัล และหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

(2) การผสมผสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นในการพัฒนา
โครงการ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในทางอ้อม

(3) กิจกรรม CPN อาสา เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน CPN ใช้
เวลาในชั่วโมงการท�างานเพื่อท�ากิจกรรมอาสาโดย CPN สนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมชุมชนใน 1) ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย เช่น การสอนดับเพลิง การบริการล้าง
เครื่องปรับอากาศให้กับหน่วยงานรัฐ 2) ด้านการพัฒนาชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม เช่น การปลกูป่า ขดุลอกคคูลอง และ 3) ด้านการศกึษา 
เช่น โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย โดยมีการด�าเนินการกิจกรรม
อาสาทั้งที่เป็นการด�าเนินการโดยทีมงาน CSR ประจ�าสาขา และ
การด�าเนินการโดยหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ
ของส�านักงานใหญ่
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ความร่วมมือกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์  
และมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อม

(1) การบริจาคให้กับชุมชน องค์กรการกุศล และหน่วยงานที่เหมาะสม 
มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่ CPN ด�าเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการ
บรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิและการบรจิาคเพือ่การศกึษา 

(2) รูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ
 • ด้านการศกึษา โดยร่วมพฒันาสร้างศนูย์การเรยีนรูใ้นโรงเรียน

และชุมชนที่ห่างไกล และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ที่ด�าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ 
เพาะกล้าปัญญาไทย

 • ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เช่น 
กจิกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพือ่ลดโลกร้อน” (60+ Earth 
Hour) และกจิกรรมอาสาเพือ่สิง่แวดล้อมต่างๆ

 • การสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถ่ินให้แข็งแรง โดยการพัฒนา
โครงการ “สนิค้าชมุชนของเรา” ให้ชมุชนท้องถิน่สามารถผลติ
ผลติภัณฑ์เพือ่จดัจ�าหน่าย ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุม่
เซน็ทรัล และส่งเสรมิทางการตลาดโดยการให้ใช้พืน้ทีโ่ดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

โดยมกีระบวนการในการประเมนิและทบทวนผลการด�าเนนิงานด้านการ
ลงทนุและพฒันาชมุชน ได้แก่ (1) การประเมนิความพงึพอใจของผูม้ส่ีวน
ได้เสียจากการด�าเนินการดังกล่าว ผ่านการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และภาคประชาสังคม และน�า
ผลการประเมนิมาวเิคราะห์และพฒันากลยทุธ์พร้อมทัง้ก�าหนดแผนการ
ด�าเนนิงาน โดยค�านงึถงึความต่อเนือ่งและผลประโยชน์ทีช่มุชนเป้าหมาย
จะได้รบัต่อไป และ (2) การประเมินผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษากลไกที่เหมาะสมร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง 
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ตามลักษณะงานท่ีเก่ียวข้อง และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืและคณะกรรมการบรหิารมีหน้าทีก่�ากบัดแูล และ
ติดตามผลการด�าเนินงานในภาพรวม

หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ ท�า
หน้าที่ผลักดันและติดตามทุกโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสู่การ
เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

บรูณาการร่วมกบัส�านกันโยบายองค์กรสมัพันธ์และภาพลักษณ์ของกลุ่ม
เซน็ทรัล ผู้จดัการมลูนธิเิตยีง จริาธวิฒัน์ และมลูนธิเิพือ่สิง่แวดล้อมเพือ่
ให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการก�ากับดูแล และ
ติดตามจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติการ และฝ่าย
การตลาด

ผลการด�าเนินงาน 
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 7 :  

 ส่งเสริมพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมในชุมชนและสังคม

1. การลงทุนและพัฒนาในชุมชน 

ในปี 2559 CPN โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะ
ท�างานสานพลังประชารัฐ (รายละเอียดใน www.สานพลังประชารัฐ.
com) ในกลุ่มการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (SMEs และ Startup) ได้ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบ
การชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจท้องถิ่นให้มีโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงสู่ผู้บริโภค อาทิ

 • โครงการ ตลาด SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชา
รัฐ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ (ดงัรายละเอียดแสดงในหน้า 77) 

 • กจิกรรม SME Expo ในศนูย์ประชมุเอนกประสงค์ของ CPN ใน
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซน็ทรัลพลาซา อุดรธาน ี
เซน็ทรัลเฟสตวัิล หาดใหญ่ และเซน็ทรัลเฟสตวัิล เชยีงใหม่ 

 • กจิกรรม “ตลาดสขุใจสญัจร” ร่วมกบัมลูนธิิสังคมสขุใจ ในพ้ืนท่ี
ช้ันล่างของอาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด์ เป็นประจ�า
ทกุเดือนตลอดระยะเวลา 5 เดือน 

 • กจิกรรมส่งเสริมการตลาด “ท็อปส์เพือ่เกษตรกร ร่วมใจประชา
รัฐ” ร่วมกับกลุม่เซ็นทรัล โดยเปิดช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรกรรมโดยตรงจากกลุม่เกษตรกรผู้ผลติและกลุม่วสิาหกิจ
ชมุชน ทัง้สิน้ 20 โครงการ 

 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ใน
การจ�าหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “สินค้าชุมชนของเรา” ใน
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์ เซน็ทรัลเฟสติวลั เชยีงใหม่ เซน็ทรัล
พลาซา แจ้งวฒันะ และเซน็ทรัลพลาซา อุดรธาน ี

 • ให้พืน้ทีก่บัคูค้่า “ทอ็ปส์” ในการทยอยจ�าหน่ายลองกองท่ีรับซือ้
จากเกษตรกรตรงจ�านวน 450 ตัน ในทกุโครงการทีเ่ปิดด�าเนนิ
การร่วมกนั 
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รายงานประจ�าปี 2559

นอกจากนี ้ในปีทีผ่่านมาท่ีชาวนาไทยประสบปัญหาวกิฤตราคาข้าวตกต�า่ 
CPN ได้จัดกิจกรรมทางการตลาด “ตลาดนัดข้าวสารเพื่อชาวนาไทย” 
โดยร่วมกบับรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคนีนทบรุ ีจ�ากดั เปิดพืน้ทีใ่ห้ชาวนา
ได้มีโอกาสขายข้าวโดยตรงสู่ผู ้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
เวสต์เกต เป็นที่แรกในประเทศไทย และขยายผลไปยังทุกสาขาใน 
ชือ่กจิกรรม “ข้าวประชารฐั” โดยร่วมมอืกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงพาณิชย์ 

ในด้านการส่งเสริมสินค้าท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น CPN 
ก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการน�าสินค้าที่มีช่ือเสียงจาก
ภูมิภาคหนึ่งไปแสดงและจัดจ�าหน่ายในอีกภูมิภาคหนึ่ง โดยในปี 2559 
จัดกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นการส่งเสริมเอกลักษณ์ และสนับสนุน
สินค้าที่ดีของท้องถิ่นทั้งสิ้นจ�านวน 33 กิจกรรม ใน 20 โครงการ

นอกจากนี้ CPN ได้ให้หน่วยราชการและหน่วยงานการกุศลใช้พื้นที่
เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น CPN ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ (G-Point) 
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
เพื่อให้บริการงานธุรกรรมภาครัฐ และในปี 2559 CPN ได้ร่วมกับ
ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดันนทบรีุ จดัตัง้

ศนูย์บริการภาครัฐแบบเบด็เสร็จ (Government Center) ในศนูย์การค้า 
เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต การให้พืน้ทีเ่พือ่รบับรจิาคโลหติสภากาชาดไทย 
ภายใต้โครงการ “น�้าใจกลุ่มเซ็นทรัล น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่
ของแผ่นดนิ CENTRAL Group Give Blood For Mom เฉลิมพระเกยีรติ 
84 พรรษา” โดยเปิดรับบริจาคทั้งสิ้นจ�านวน 76 ครั้ง ได้โลหิตจ�านวน 
3.2 ล้านซ.ีซ.ี รวมทัง้ ให้ใช้พ้ืนทีโ่ดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรอืในราคาพเิศษกบั
หน่วยงานราชการ ภาคการศกึษา และหน่วยงานไม่แสวงหาผลประโยชน์
ทั้งสิ้นกว่า 1,200 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 240 ล้านบาท 

ในส่วนโครงการ CPN อาสา มกีารจดักจิกรรมทัง้สิน้ 53 กิจกรรม ลดลง
จากปีทีแ่ล้ว 40% เนือ่งจากมกีารปรับกรอบการด�าเนนิงานด้านกจิกรรม
อาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีจ�านวนพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 318 คน (นับเฉพาะข้อมูลที่มีการรวบรวมและนับ
ซ�้าคน) 
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2. ความร่วมมือกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และมูลนิธิสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 CPN ด�าเนินโครงการเพาะกล้าปัญญาไทยและครูดาวเทียม
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาให้กับเดก็และผูด้้อยโอกาส 
โดยตดิต้ังดาวเทยีมเพือ่การเรียนรูท้างไกลให้กบัสถานพนิิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ครบ 87 แห่ง และร่วมกับมูลนิธิเตียง 
จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน 
และชุมชนท่ีห่างไกล และในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ด�าเนิน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเพิ่มอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ในจังหวัดเชียงราย 

นอกจากนี้ จากเหตุอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมปี 2559  
CPN ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมมอบถุงยังชีพจ�านวน 
1,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การลงทุนและ 
พัฒนาชุมชน

 • จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
และสงัคม รวมทัง้สิน้ 42 กิจกรรม คิดเป็นงบประมาณ 
45 ล้านบาท

 • เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ โดยต้ังงบประมาณ
พเิศษเพือ่โครงการใหม่ท้ังหมด 14.2 ล้านบาท

 • ให้ใช้พืน้ทีโ่ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมเพือ่ชุมชน 
คิดเป็นงบประมาณกว่า 240 ล้านบาท

 • สนับสนุนก�าลังคน และงบประมาณในการด�าเนินงาน
โครงการ CPN อาสาและโครงการสร้างคณุค่าร่วมอืน่ ๆ  ใน
ชมุชน รวม 1.4 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการครูดาวเทยีม
เนือ่งจากอยูร่ะหว่างส่งมอบงาน)

 • สร้างรายได้ให้กบัผูป้ระกอบการชมุชน เกษตรกร กลุม่
วสิาหกจิชมุชน คิดเป็น 14 ล้านบาท (เท่าทีเ่ก็บข้อมลูได้)  
และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME มากกว่า  
40 ล้านบาท

 • ปรับรูปแบบโครงการสานพลงัประชารัฐให้เกดิประสิทธิผล
มากขึน้

 • จดักจิกรรมทางการตลาดเพือ่สร้างคณุค่าร่วมให้กบัชมุชน
คดิเป็น 10% ของกจิกรรมทางการตลาดทัง้หมดตลอดปี

 • พัฒนาและปรับปรุงโครงการ CPN อาสาให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการน�าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  
โดยตัง้เป้าหมายให้ชดัเจนย่ิงขึน้

การบริจาค  • บริจาคผ่านมูลนิธิต่าง ๆ  เช่น มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์  
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิอื่นๆ ที่เห็นสมควร  
รวมเป็นงบประมาณ 10.5 ล้านบาท

 • ผนวกโครงการเพาะกล้าปัญญาไทยกบัโครงการผูน้�าเพือ่
การพัฒนาการศกึษาทีย่ั่งยืน (CONNEXT ED) โดยความ
ร่วมมอืกบักลุม่เซน็ทรัลตัง้เป้าหมายในการพฒันาโรงเรยีน
ในโครงการจ�านวน 3 แห่ง
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แนวทางการบริหารจัดการ

 • การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทัง้จากการปล่อยทางตรงโดย CPN 
และทางอ้อมจากการด�าเนินธรุกจิของ CPN (Scope 1-3)

 • การใช้พลังงานไฟฟ้าในการด�าเนินธุรกิจทั้งจากแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรง และจากแหล่งพลังงานทางเลือก

 • การใช้น�า้ในการอปุโภคภายในโครงการทัง้จากแหล่งผลิตน�า้ใช้โดยตรง 
น�า้บาดาล น�า้ฝน รวมไปถงึการใช้น�า้ทีผ่่านระบบการบ�าบดัแล้วภายใน
โครงการซ�า้

 • การจดัการขยะและของเสยีจากการด�าเนนิธุรกจิ

 • การค�านงึถงึความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศ รวมไปถงึ
การส่งเสรมิความอุดมสมบรูณ์ในพืน้ท่ี 

 การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

CPN มุ่งมัน่พัฒนาและปรบัปรงุแนวทางและมาตรการการบรหิารและจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ริม่ด�าเนินการ ปัจจุบันไดพั้ฒนานโยบายใหค้รอบคลุมการลดความเสีย่งดา้นสภาพภมูอิากาศ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานและน�้า
เป็นส�าคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการบริหารต้นทุนการด�าเนินงาน 
อกีด้วย โดย CPN ไดน้�าเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานท่ีทนัสมยั และมาตรฐานการออกแบบและพัฒนาอาคาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานไฟฟา้ให้กับคู่ค้า และ 
ผู้ประกอบการร้านค้าของ CPN 



105

ให้ความรู้/และพั
ฒ

นา พ
นักงาน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การศึกษาความเป็นไปได้
 •ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 •ระบุโอกาสในการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม

 •ก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนา/ปรับปรุง
 •ด�าเนินการศึกษา 

ความเป็นไปได้ของโครงการ

การออกแบบ
 •ปฏิบัติตามเป้าหมาย 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้

 •ด�าเนนิการตามกรอบ/หลกัเกณฑ์
อาคารเขียว (Green Building) 

ที่ก�าหนดไว้

 • ใช้วัสดุที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีความยั่งยืนนวัตกรรม

การปฏิบัติการ
 •ประเมินคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 •ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติการ

 •ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน 
ของความยั่งยืน

การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •ส่งเสริมการใช้วัสดุ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ใชว้สัดทุีท่ราบแหลง่ทีม่า

การก่อสร้าง
 •ตรวจสอบตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและ 
การใช้พลังงาน

ลดปริมาณ 
การใช้ทรัพยากรน�้า

ลดปริมาณขยะ 
และของเสีย

ยกระดับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

 •ศึกษาและหามาตรการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
จริงจัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(การใช้พลังงาน)

 •ออกแบบอาคารเพ่ือการประหยัด
พลังงาน

 • ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน

 • ใช้พลังงานทางเลือก

 •ศึกษาและหามาตรการประหยัดน�้า 
ในรูปแบบต่าง ๆ

 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้า

 •บูรณาการน�าน�้าเสียที่บ�าบัด 
แล้วกลับมาใช้ซ�้า (Reused Water)

 •ประยุกต์แนวคิด 4R (Reduce/ 
Reuse/Recycle/Repair)  
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะ 
และของเสีย

 •ส่งเสริมการใช้วัสดุอย่าง 
มีความรับผิดชอบ เช่น ใช้วัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่มี 
ส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล

 •อนุรักษ์ที่อยู่อาศัยส�าหรับพืชและ
สัตว์สายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่โครงการ
และพ้ืนที่ข้างเคียง

 •ปรึกษาหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชน

 •ศึกษาและหามาตรการควบคุม 
เพ่ือก�าจัดหรือลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ใช้วัสดุที่ยั่งยืน เช่นไม้ที่ได้รับ 
การรับรอง และใช้ไม้จากท้องถิ่น
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ผลการด�าเนินงาน 
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 8 :  
 บริหารจัดการผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและ 

 สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในปี 2559 CPN ประกาศนโยบายด้านสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
ซึง่เป็นการขยายกรอบนโยบายด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
เดิมให้ครอบคลุมการด�าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให ้
เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดย
มุ ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2)  
ผ่านมาตรการอนรุกัษ์พลงังาน เพิม่แนวทางการใช้พลงังานทางเลือก และ
เพิ่มประสิทธิภาพการน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า 

1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน

CPN ประยุกต์ใช้แนวทางการจดัท�าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร (Carbon  
Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) 
มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจาก
การด�าเนนิงานขององค์กร อนัน�าไปสูก่ารบรหิารจดัการเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(ISO 14064-1) และขอรบัรองกับองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (www.tgo.or.th) จ�านวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา  
ศาลายา เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  
เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น เซน็ทรัลพลาซา อดุรธาน ีและ เซน็ทรลัเฟสตวิลั  
สมุย พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 นั้น คิดเป็น 
สัดส่วนน้อยกว ่า 1% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
ของบริษัทฯ ดังนั้นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงมุ่งเน้น
เกี่ยวกับมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Scope 2) เป็นหลัก 

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ CPN น�ามาตรฐานระดับสากล
ทีเ่กีย่วข้องมาประยกุต์ใช้ และขอรบัรองโครงการกับหน่วยงานภายนอก 
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
มาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบ
การจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และหลักเกณฑ์การประเมิน 
Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน และ Asean Energy 
Award ในระดับอาเซียน เป็นต้น 

นอกจากนั้น CPN ยังก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดล้อมร่วมกับผูมี้ส่วนได้เสยีผ่าน
กลไกการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า และสังคม 
(ดังแสดงในตาราง หน้า 66-68) เพื่อขยายผลและผลักดันร่วมกัน

“CPN ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดให้ปริมาณพลังงานทีล่ดลงได ้
ในแต่ละปี เป็นดัชนีชีว้ัดระดับฝ่ายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

และก�าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ในการค�านวณ”
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การบรหิารจดัการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอื 1) ช่วงการออกแบบ ก่อสร้างโครงการ รบัผดิชอบ 
โดยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธรุกจิและโครงการก่อสร้าง 
และ 2) ช่วงเปิดด�าเนินการ รับผิดชอบโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดด้านพัฒนาระบบโครงการ และศูนย์บริหารและ
ควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้า ท�าหน้าที่น�าเสนอกลยุทธ์และผลักดัน 
ในระดับองค์กร และผู้อ�านวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า 
รับผิดชอบผลักดันในระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานและ 
เป้าหมายที่ก�าหนด

คณะกรรมการด้านสภาพภมูอิากาศ และสิง่แวดล้อม ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล
การด�าเนนิการในระดบัองค์กร และก�าหนดคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลในระดับสาขา พร้อมทั้งก�าหนดให้
ประเด็นการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อมเป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคน ทัง้นีก้�าหนดให้จดัการประชุม
เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระ
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หมายเหตุ 1) การใช้พลังงานภายในศูนย์การค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ  ของ CPN และ (2) การใช้ไฟฟ้าของ CPN และร้านค้า  

  ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อพลังงาน และพลังงานทดแทน โดยในปี 2559 CPN ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ท้ังสิ้น 127,976 กิโลวัตต์-ชั่วโมง อนึ่ง  

  ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดที่แสดงในตาราง แสดงเฉพาะปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น

 2) ไม่รวมข้อมูลจากศูนย์การค้าที่มีการปิดปรับปรุงบางส่วน โดยในปี 2558 ไม่รวมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ ่นเกล้า และปี 2559 ไม่รวมศูนย์การค้า 

  เซ็นทรัลมารีนา 

ดัชนีการใช้พลังงาน ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร)

การใช้พลังงานทั้งหมด 
(พันเมกะวัตต์-ชั่วโมง)
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CPN

CPN ร้านค้าเช่า

ผลรวมของการใช้พลังงานทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่

ผลรวมของการใช้พลังงานของ CPN และร้านค้า

เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะลดปริมาณการใช้พลังงานลง 3% (เทียบกับปี 2559) หรือเทียบเท่า 11,000 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และภายในปี 2568 จะลด 

 ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง 20% หรือเทียบเท่า 200 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 

ปริมาณการใช้พลังงานของ CPN1) 

(XX) จ�านวนศูนย์การค้าที่น�ามาค�านวณ

ปี 2559 CPN น�าเทคนิคและมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ 
ในศนูย์การค้ารวม 26 แห่ง คดิเป็นมูลค่าในการลงทนุกว่า 182 ล้านบาท  
ซึ่งมาตรการบางส่วนจะส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพดีข้ึนใน 
ปี 2560 และได้มีการศึกษาปรับเปลี่ยนการค�านวณและรายงานดัชน ี
การใช้พลงังานต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที ่(SEC : Specific Energy Consumption)  
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การรายงาน GRI ในหมวดอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง โดยน�าพื้นที่ให้เช่า (Net Leasable Area) มาใช้ใน
การค�านวณแทนวิธีเดิม และมีแผนในการเก็บข้อมูลค่าดัชนีดังกล่าวมา
ใช้ในการวิเคราะห์และก�าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่
เหมาะสมต่อไป 
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รายงานประจ�าปี 2559

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
แบบ Operational Control
(พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ CPN 3) 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1)4)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2)5)
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม ในที่นี้คือ จากร้านค้า (Scope 3)6)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงและทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วย พ้ืนที่ (Scope 1-2)  
 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร)

(XX) จ�านวนศูนย์การค้าที่น�ามาค�านวณ

เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทางตรงและทางอ้อมต่อหนึง่หน่วยพืน้ทีล่ง 20% หรอืเทียบเท่า 0.12 ตนั 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

หมายเหตุ 
3) การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกจิกรรมต่าง ๆ  ภายใน

ศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน และส�านักงานเช่าของ CPN ซ่ึงประกอบด้วย การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยค�านวณตามแนวทางการรายงานและค�านวณ

ก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 

(IPCC) และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยค�านวณแบบ Operation Control
4) ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยตรง (Scope 1) โดยเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ต่าง ๆ  ของ CPN อาทิ น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล และก๊าซธรรมชาติ 
5) ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) โดยเกิดจากการซ้ือพลังงานจากภายนอก 

เพื่อการปฏิบัติงานของ CPN เท่านั้น ไม่นับรวมการซ้ือไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ
6) ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืน ๆ  (Scope 3) โดยเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

ร้านค้าเช่าต่าง ๆ

* ปรับการค�านวณให้สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

องค์กรขององค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) www.tgo.or.th 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

CPN ใช้น�้าจากการประปานครหลวง การประปาท้องถิ่น รวมถึงการใช้
น�้าบาดาล และการใช้น�้าซ�้า(Reuse) ในกระบวนการบริหารศูนย์การค้า 
โดยในปี 2559 CPN ใช้น�้าในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 29 โครงการ  
คิดเป็น 9,876,159 ลูกบาศก์เมตร (รวมปริมาณการใช้น�้าซ�้า) ในช่วง
เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา CPN เข้าร่วมโครงการ
ประหยดัน�า้ในช่วงขาดแคลน เช่น “โครงการแบ่งน�า้ใช้ ปันน�า้ใจ สู้ภัยแล้ง”  
กับหอการค้าไทย และ “โครงการ Save Water Save Life” กับ
การประปานครหลวง ก�าหนดมาตรการการใช้น�้าอย่างประหยัดและ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้า (เฉพาะโครงการใน
เขตกรุงเทพมหานคร) สามารถลดการใช้น�า้ลงได้ 35,575 ลกูบาศก์เมตร

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนือนมุตัิ
ให้ตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เพือ่น�ากลบัมาใช้ซ�า้เพิม่เตมิอกี 3 โครงการได้แก่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
และเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และมีการปรับปรุงระบบในเซ็นทรัลพลาซา 
ชลบรุ ีและเซน็ทรลัพลาซา แจ้งวัฒนะ เนือ่งจากคณุภาพน�า้ไม่เหมาะสม 
ในการน�ามาใช้ ส่งผลให้ปรมิาณน�า้ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ลดลงจากปีทีผ่่านมา  
0.8% โดยปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นคิดเป็น 12% ของน�้าใช้
ทั้งหมดใน 6 โครงการซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ประเมินไว้ที่ 8% 

3. การบริหารจัดการขยะและของเสีย

CPN ก�าหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบปิด และ
สนับสนุนให้ร้านค้าคัดแยกขยะท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยในปี 
2559 CPN จัดส่งขยะสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมทั้งสิ้น 75,320 
ตัน ค�านวณจากการจัดเก็บขยะในศูนย์การค้า 29 โครงการ คิดเป็น 
อัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อศูนย์ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปริมาณ
ขยะดังกล่าวแบ่งสัดส่วนตามประเภทขยะ ได้ดังนี้ ขยะทั่วไป 63%  
ขยะเปียก 30% และขยะอื่นๆ 7% โดยคิดเป็นปริมาณขยะรีไซเคิล 
ทั้งสิ้น 14 ตัน 

นอกจากนี ้ในปี 2559 CPN ได้ขยายผลโครงการ 5 ส.พลัส เพือ่จัดสถานท่ี 
ท�างานให้สะอาด สะดวก และปลอดภัย ในส�านักงานใหญ่ อาคาร  
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงานและผู้บริหาร ส่งผลให้ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ส่งเพื่อท�าลายผ่าน
โครงการ Shred2Share ของบริษัทอินโฟเซฟจ�านวน 15.3 ตัน เทียบ
เท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ทั้งสิ้น 4 ตัน  
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้าของ CPN

 น�้ำประปำ น�้ำฝน น�้ำบำดำล หรือน�้ำซื้ออื่น ๆ  

 น�้ำที่ถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่

 ผลรวมของกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ

(XX) จ�ำนวนศูนย์กำรค้ำที่น�ำมำค�ำนวณ

เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าไม่น้อยกว่า 2% ของการใช้น�้าทั้งหมด และภายในปี 2568 ไม่น้อยกว่า 5%ของการใช้น�้าทั้งหมด

หมายเหตุ: 1) มีการปรับข้อมูลปริมาณการใช้น�้าให้ตรงตามการจัดหมวดหมู่ปัจจุบัน

  2) ไม่รวมข้อมูลจากศูนย์การค้าที่มีการปิดปรับปรุงบางส่วน โดยในปี 2558 ไม่รวมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และปี 2559 ไม่รวม ศูนย์การค้า 

  เซ็นทรัลมารีนา

 ขยะที่น�ำไปก�ำจัดด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 

 ขยะรีไซเคิล

 ดัชนีกำรเกิดของเสียต่อคน

 (เฉลีย่จำกกำรค�ำนวณ) (กโิลกรัมตอ่คนตอ่ปี)

(XX) จ�ำนวนศูนย์กำรค้ำที่น�ำมำค�ำนวณ

ปริมาณการเกิดขยะและของเสีย 3)

เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะส่งเสริมและรณรงค์ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง

หมายเหตุ: 3) เริม่บนัทกึข้อมลูขยะรไีซเคลิในปี 2559

กำรใช้น�้ำทั้งหมด 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร)
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รายงานประจ�าปี 2559

พันธ์ุไม้พื้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย 

ในปี 2559 CPN ก�าหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/
sustainability) และแนวทางที่เน้นด้านการน�าต้นไม้ใหญ่ท่ีมีดอกสีสัน
ตามฤดูกาลของประเทศไทยมาปลูก หรือตกแต่งภายในและภายนอก
โครงการเพิ่มเติม อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งมีดอกสีเหลืองเด่นและเป็น 
ต้นไม้ประจ�าชาติ ต้นชมพพูนัธุท์พิย์ ซึง่มดีอกสชีมพสูดใสเวลาบานเตม็ต้น
เหมอืนเป็นดอกซากรุะของไทย โดยมแีผนในการพฒันาปรบัปรงุภมูทิศัน์ 
ดังกล่าวและน�าร่อง ใน 3 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และ 
จะขยายผลให้ครบทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศ อีกทั้งก�าหนดมาตรฐาน
การดูแลภูมิทัศน์ให้กับคู่ค้าเพื่อให้ด�าเนินการตามมาตรฐานของ CPN 
โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าและคนในชุมชนและสังคมมีโอกาสใกล้ชิดกับต้นไม้
และธรรมชาติมากขึ้น เป็นแรงบันดาลใจในการร่วมดูแลและอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน 

4. การบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนเิวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

CPN ก�าหนดนโยบายที่จะไม่พัฒนาโครงการในพื้นที่หวงห้ามหรือเขต
อนุรักษ์ใด ๆ  และก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติในทุกโครงการก่อสร้างใหม่รวม
ถึงโครงการปรับปรุง (Renovation) ให้ท�าการส�ารวจและศึกษาระบบ
นเิวศวทิยาร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก และด�าเนนิการดแูลและอนุรักษ์
ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้าง 

CPN มุ่งเน้นในการส่งเสริมคณุภาพชวีติโดยน�าธรรมชาตเิข้ามามีบทบาท
ใกล้ชดิกบัคนในสงัคมให้มากข้ึน สร้างความรูส้กึผกูพนัใกล้ชดิธรรมชาติ
และรูถ้งึคุณค่าของการรักษาให้ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้คงอยูร่่วมกนั
กับชุมชนสังคม โดยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและภายนอกโครงการ  
ดังจะเห็นได้จากโครงการใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อาทิ 
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช รวมถึงการปรับปรุง
ศนูย์การค้าปัจจบุนั หากจ�าเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้กจ็ะล้อมหรือย้ายต้นไม้
ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน และการออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์ 
กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากท่ีสุด ทั้งนี้ มีการน�า 
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 • ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร และผ่าน 
การรับรองโดยหน่วยงานภายนอก จ�านวน 8 สาขา  
คิดเป็น 25% ของจ�านวนศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการ
ทัง้หมดในปี 2559

 • ลดปรมิาณการใช้พลังงานลง 4% เทยีบกบัปี 2558 
หรือคดิเป็นอตัราการลดใช้พลงังาน 8.6% เม่ือเทียบกบั 
ปีฐาน (ปี 2555)

 • ลงทนุตดิตัง้เทคโนโลยด้ีานการประหยัดพลงังาน เป็น
มลูค่า 182 ล้านบาท โดยประเมินพลงังานทีส่ามารถ 
ลดลงได้ 12,804 เมกกะวัตต์ต่อปี

 • ตดิตัง้ระบบพลังงานทางเลือก (โซลาเซลล์) แล้วเสร็จ
หนึง่โครงการตามแผน ในเซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี 1)

 • ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทดแทน (Thailand Energy Awards 2016) 
จ�านวน 4 รางวัล ใน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และ เซ็นทรัลพลาซา 
เชยีงราย

 • ปรมิาณการใช้น�า้ (ในส่วนทีค่วบคุมได้) เพ่ิมขึน้  3.9% 
เทียบกับปีที่แล้ว เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนระบบ
ท�าความเย็นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา และเพิ่ม
ปริมาณการน�าน�้ากลับมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 2% ของ
ปรมิาณการใช้น�า้ทัง้หมด

 • ลงทุนติดตั้งระบบการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมา 
ใช้ซ�า้เป็นมลูค่า 4.6 ล้านบาท ในศนูย์การค้าเซน็ทรลั 
พลาซา เวสต์เกต เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 และ
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ ประเมินปริมาณ 
การใช้น�า้ทีล่ดลงได้ 200,600 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

 • ก�าหนดแผนการการจัดการขยะและของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมายในการลด
ปริมาณขยะฝังกลบ และเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลใน
ศนูย์การค้าน�าร่อง

 • ให้ความรู้ และปรบัปรงุวธิกีารกรอก จดัเกบ็ และรายงาน
ผลการปฏบิตังิานด้านการบริหารจดัการทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องครบทุกศนูย์การค้า และอยู่ระหว่างการประเมนิ
ผลข้อมูลเพือ่ยืนยนัความถูกต้องของข้อมลู

 • ศึกษาและประยุกต์จัดท�ามาตรฐานการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารสากล

 • ขยายผลกระบวนการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กรมากกว่า 75% ของจ�านวนศนูย์การค้าท่ีเปิด
ให้บริการในปี 2560

 • ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้การพลังงานลง 
3% เทียบกบัปี 2559 และตัง้เป้าหมายระยะยาวใน
การลดดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่ึงหน่วยพื้นที่ลงให้ได้ 
20% ภายในปี 2568 โดยใช้ข้อมลูปี 2558 เป็นปีฐาน  
(ปี 2558-2568)

 • ตัง้เป้าหมายในการน�าน�า้กลบัมาใช้ซ�า้ไม่น้อยกว่า 2% 
ของการใช้น�า้ท้ังหมด และไม่น้อยกว่า 5% ของการใช้
น�า้ทัง้หมด ภายในปี 2568 

 • ศกึษาความเป็นไปได้ในการตดิตัง้ระบบพลงังานทางเลือก 
(โซลาเซลล์) ใน 3 โครงการ

 • ศึกษาปริมาณขยะ และจัดท�าบัญชีรายการขยะแต่ละ
ประเภท โดยเริม่ต้นโครงการน�าร่องทีเ่ซน็ทรลัพลาซา 
เวสต์เกต 

 • พัฒนาระบบการจัดเก็บ และรายงานข้อมูลด้านการ
บรหิารจดัการทรพัยากรแบบองค์รวมและหามาตรฐาน
ระดับสากลในการเทยีบเคยีง

 • ยกระดับมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง
ตามมาตรฐานอาคารสากล เช่น มาตรฐาน LEED  
(Leadership in Energy and Environmental Design)
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รายงานประจ�าปี 2559

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

ระบบการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม (Environment 
Management System: 
EMS)

 • รกัษาและควบคุมมาตรฐาน ISO 14001 ส�าหรบัการ
จัดการสิง่แวดล้อมในศนูย์การค้าทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว
ทกุภมูภิาคท้ังสิน้ 19 โครงการ โดยขอรับรองเพิม่ 4 
โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธาน ีเซน็ทรัล
พลาซา พษิณโุลก เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และ 
เซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง 2)

 • ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยหน่วย
งานบริหารคุณภาพภายในและภายนอก และไม่พบ
การปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อมทีดี่ หรอืเกิดการร่ัวไหลอย่างมีนยัส�าคญั

 • ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพิม่เติม 4 โครงการ

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  • คู่ค้าและผูร้บัเหมาผ่านการประเมนิคณุสมบตัด้ิานความ
ยัง่ยืน ทัง้มิตเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม จ�านวน 
224 ราย

 • คูค้่าและผูร้บัเหมาท่ีส�าคญัได้รบัการประเมนิคณุสมบัติ
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม และสงัคมเบ้ืองต้น และปฏบัิตติาม
กฎหมายสิง่แวดล้อมและกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดัท้ังใน
ระดับท้องถิน่และระดบัประเทศ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย

 • ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสือ่สารภายในศนูย์การค้า
ในการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า อาท ิการประหยัดน�า้และ
ไฟฟ้า และมาตรการ 4R โดยครอบคลมุกลุม่ผูม้ส่ีวน 
ได้เสียที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าของ CPN  
ทัว่ประเทศ

 • เข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพือ่ลดโลก
ร้อน” (60+ Earth Hour 2016) โดยกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน 
องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน จดักจิกรรมปิดไฟ 1 ชัว่โมงเพ่ือ
ลดโลกร้อนอย่างต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 8

 • ขยายผลโดยเพิ่มมิติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเฉพาะร้านค้าและลูกค้าในแผนด�าเนินงานพันธกิจ
ความย่ังยืนพนัธกิจที ่8 อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้

หมายเหตุ : 1) ปัจจุบัน CPN น�านวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน (โซลาเซลล์) มาใช้ในศูนย์การค้าแล้วทั้งสิ้น 3 ศูนย์การค้า (คิดเป็น 10% ของจ�านวนโครงการที่เปิด 

  ด�าเนินการทั้งหมดของ CPN) โดยใช้งบประมาณในการลงทุนและบริหารมากกว่า 45 ล้านบาท สามารถลดปริมาณการปล่อยเรือยกระจกได้มากกว่า  

  540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 2) CPN ก�าหนดให้ทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ภายใน 1 ปี หลังจากเปิดด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ
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 แนวทางการขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
CPN ตระหนกัดวีา่ความส�าเรจ็ในการเป็นผู้น�าดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจบุนันัน้ มใิชม่าจากการด�าเนินงานของ CPN 
เทา่นัน้ แตเ่ป็นความส�าเรจ็ที ่CPN และพันธมิตรคูค่า้รว่มกนัสรา้งและพัฒนาจนประสบส�าเรจ็และเจรญิเตบิโตรว่มกนั  
ดังนั้น CPN จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานทั้งในด้านธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมกนั ครอบคลมุกลุม่คู่ค้าทัง้ห่วงโซอ่ปุทานซึง่แบง่เป็น 2 สว่น คอื 1) สว่นพัฒนาและกอ่สรา้ง และ 2) สว่นปฏิบตักิาร 
บริหารทรัพย์สินและองค์กร ทั้งกลุ่มคู่ค้าที่ว่าจ้างในการให้บริการ รวมถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มคู่ค้า 
ในการซื้อผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1.  Planning &     

    Funding 2. Land
   Acquisition 3. Design &

   Construction 4. Sales &
   Leasing

Contractors  

and  
Consultants

Service Providers Suppliers

Vendors and Consultants

5. Asset
   Management 6. Customer

  Insights &
  Improvement

Development 

and Construction

Operation

การก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

เพือ่ให้การน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารเป็นไปตามแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืนของ CPN โดยมุ่งเน้นใน 6 ประเด็น ได้แก่

(1) การก�ากับดูแลเพือ่ให้เกดิความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตาม
หลักบรรษัทภิบาลระหว่างกัน

(2) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในการเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการผลกระทบ
และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน

(3) การค�านึงถึงประเด็นด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 
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(4) การค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
(5) การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการดูแลพนักงานที่จัดจ้าง

โดยคู่ค้า
(6) ความสามารถและศกัยภาพในการบรหิารจดัการของคูค้่าต่อระเบยีบ 

ข้อก�าหนดและแนวทางในการด�าเนินงานระหว่างกัน

โดยก�าหนดหลกัและแนวทางในการด�าเนนิการระหว่างกนัเป็น “แนวทาง
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน” และ“จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติ
ของคู่ค้า” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/sustainability) 

การคัดกรองก่อนการเชิญเข้าร่วมการประมูลในแต่ละ
โครงการ/งาน หรือ Pre-qualification

โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดกรองแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านความ
น่าเชือ่ถือของบรษิทัและความสามารถทางด้านการบรหิารการเงนิ 2) มติ ิ
ด้านเทคนิคและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3) มิติด้านการบริหารจัดการ
และการค�านึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพของงาน

การด�าเนินงานตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสัญญาว่าจ้าง

โดยเฉพาะในส่วนพัฒนาและก่อสร้าง อาทิ

 • ก�าหนดให้มตีารางแผนงานความปลอดภยัในการก่อสร้าง ครอบคลมุ
การพัฒนาพนกังาน ให้การอบรม ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล พร้อม
ตรวจสอบและปรบัปรุง 

 • ก�าหนดให้ผูร้บัเหมาทกุรายต้องท�าประกนัชวีติแรงงาน หากเกดิการ
เสยีชีวติระหว่างปฏิบติังาน ซ่ึงเพิม่เตมิจากท่ีกฎหมายไทยก�าหนด

 • ด้านการค�านงึถงึหลักมนษุยชน CPN ได้ระบรุายละเอียดชดัเจนใน
สญัญาจ้างเรือ่งการห้ามจ้างแรงงานเดก็ หากจ้างแรงงานต่างด้าวต้อง
มใีบขออนญุาตท�างานทกุคน และการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม 

 • อ�านวยความสะดวกกบัแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องน�า้ 
ห้องอาบน�า้ ทีซั่กล้าง โรงอาหาร ร้านค้าสวสัดกิาร ห้องรับเลีย้งดู
เดก็ และทีพ่กัอาศยั 

 • การค�านงึถงึผลกระทบต่อชมุชน CPN ระบใุนสญัญาจ้างให้ผู้รับเหมา
ต้องส�ารวจดแูลสภาพความเป็นอยู่ของเพือ่นบ้านโดยรอบระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการให้ได้รบัผลกระทบอนัเกดิจากการก่อสร้างน้อยทีส่ดุ 
และต้องด�าเนนิการแก้ไขหากมกีารร้องเรยีน และพสิจูน์แล้วว่ามีสาเหตุ
มาจากการก่อสร้างของโครงการ

การพัฒนาคู่ค้าให้เป็นคู่ธุรกิจ

โดยเฉพาะคู่ค้าระดับท้องถิ่นและในจังหวัดที่ CPN ด�าเนินโครงการ โดย
พัฒนาศักยภาพผ่านการวางแผนทางธุรกิจเฉพาะโครงการ การท�างาน 
และติดตามงานระหว่างการส่งมอบ การอบรม ฝึกสอน และพัฒนา
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า

การประเมินคู่ค้า

 • ด้านการก�ากบัดูแลเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม โดยผูบ้รหิารสงูสดุของ
แต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นผู้ทบทวน และ
ประเมินผลเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
เป็นการบริหารความเสีย่งของคูค้่าในการส่งมอบ 

 • ด้านการปฏบัิตกิาร โดยหน่วยงานทีด่แูลรับผดิชอบจะสุม่ประเมินการ
ปฏบัิตงิาน และใช้ผลประเมนิประกอบการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ/ผูร้บัจ้าง 
ตามเกณฑ์นโยบายการจดัซือ้จัดจ้างและพจิารณาการคงสภาพผูผ้ลติ/
ผู้รับจ้างรายน้ัน ๆ  ในปีถดัไป 

 • ด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และการละเมดิสทิธมินษุยชน CPN 
ก�าหนดในข้อตกลงระหว่างกนัในการก่อสร้างว่าผูร้บัเหมาต้องก�าหนด
ให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยประจ�าอยู่ ณ พืน้ทีก่่อสร้าง และมกีาร 
ว่าจ้างทีป่รกึษาภายนอกด้านความปลอดภยัทีไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001 ในการตรวจประเมนิเพิม่เติมนอกเหนอืจากการประเมนิ
รายสปัดาห์โดยผู้จดัการโครงการของบริษทัฯ อกีทัง้ก�าหนดบทลงโทษ
อย่างชดัเจนหากละเลยหรอืฝ่าฝืนในกระบวนการประเมนิผูร้บัเหมา
ก่อสร้างด้านความปลอดภัยตามแบบประเมนิผลความปลอดภยั และ
กฎระเบยีบ (Safety Evaluation Checklist and Discipline/Order) 

 • ด้านความพงึพอใจ โดยประเมนิความคดิเหน็ของคูค้่าต่อการท�างาน
ร่วมกันรายโครงการและรายปี ในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยความคดิเหน็ทีไ่ด้จะน�าไปรวมกบัข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัจากการรบั
ฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของคู่ค้า (ดังแสดง
ในตาราง หน้า 66-68) และใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารห่วงโซ่อปุทานให้มปีระสิทธภิาพต่อไป
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การวิเคราะห์รายจ่าย (Spending Analysis) และประเมิน
ความเสี่ยงคู่ค้าระดับองค์กรรายปี

โดยวิเคราะห์ใน 3 มิติ คือ 1) มูลค่าการใช้จ่าย ซึ่งมียอดสูงกว่า 1 
ล้านบาทขึ้นไป 2) ความส�าคัญของคู่ค้าที่มีต่อการด�าเนินงานของ CPN 
และ 3) ลักษณะและคุณสมบัติของคู่ค้า เช่น เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวใน
ตลาด หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญรายเดียวในตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
น�าไปก�าหนดแผนการลดต้นทุน การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโอกาส
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า และก�าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคู่ค้าในปีถัดไป 

“เพ่ือให้การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อคู่ค้า  

CPN ก�าหนดให้มีระบบประมูลออนไลน์ และกลไกในการประมูล 
แบบ 2 ขั้นตอน คือ 1) การประมูลในด้านเทคนิค และ  

2) การประมูลในด้านความคุ้มค่าทางการเงิน แยกออกจากกัน  
และกลไกในการประเมินความเสีย่งของคู่ค้า เพ่ือป้องกัน 

ความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ต่อการด�าเนินธุรกิจ  
และชือ่เสียงขององค์กร”

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง 
รบัผดิชอบในการบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทานในส่วนพฒันาและก่อสร้าง 
และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิ บญัช ีและบรหิารความ
เสีย่ง รบัผดิชอบในส่วนปฏบัิติการบรหิารทรพัย์สนิและองค์กร โดยมีหน้าที ่
ก�ากับดูแลคณะท�างานแบบข้ามสายงานอีกชั้นหนึ่งเพื่อร่วมกันพิจารณา 
คดักรอง และประเมนิคูค้่าโดยมุมมองทางด้านนวัตกรรม เทคนคิ ความ
เชี่ยวชาญ และในด้านความคุ้มค่าทางการเงินควบคู่กันไป

คณะท�างานแบบข้ามสายงาน ได้แก่ หน่วยงานบรหิารความเสีย่งองค์กร 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการคู่ค้าโดยตรง ท�า
หน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าที่อาจมีผล
ต่อ CPN ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่ส�าคัญ
ระหว่างกัน 

ผลการด�าเนินงาน 
 พันธกิจความยั่งยืนที่ 9 : 

 ผลักดันให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการและ
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า

ในปี 2559 CPN จดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณและแนวทางการปฏบิตัขิองคูค้่า 
(CPN Code of Conduct for Suppliers) เพื่อให้คู่ค้าของ CPN น�าไป
เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจกับ CPN โดยอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติ 
กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค 
และสากล อาท ิพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน United Nations Global 
Compact (UNGC) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
และ International Labour Standards (ILO) หลักบรรษัทภิบาลและ
การด�าเนินธุรกิจที่ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพือ่สร้างความย่ังยืนในการด�าเนนิธุรกจิตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทานอย่างเป็น
รูปธรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/sustainability) 

นอกจากนั้น CPN ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการคัดกรองคู่ค้าโดยเพิ่ม 
มุมมองด้านการก�ากับดูแลกิจการ ความปลอดภัย และการใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนและมีน�้าหนักมากขึ้น ผ่านแบบประเมินผู้รับเหมา
และคู่ค้าเบื้องต้น (Contractor Pre-Qualification)

2. การสื่อสารแนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อแสดงเจตจ�านงในการส่งเสริมและผลักดันคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม 
CPN ประกาศนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในเร่ืองการค�านึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและค�านึงถึงผล
ประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน กระบวนการคัดกรอง การด�าเนินงานที่โปร่งใส การประเมินผล
ที่เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องรับผิดชอบดูแล

นอกจากนี ้CPN จดัให้มกีารประชมุคูค้่าประจ�าปี (Supplier Information  
Meeting) โดยเชิญคู่ค้าหลักกว่า 300 ราย เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ 
นโยบาย และความมุ่งมัน่ด้านการพฒันาอย่างย่ังยืน จรรยาบรรณในการ 
ท�างานร่วมกันกับคู่ค้า (Code of Conduct for Suppliers) พร้อมทั้ง
เชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต และได้ส�ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคู่ค้า เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานร่วมกัน 
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รายงานประจ�าปี 2559

3. การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

ในปี 2559 CPN ท�าการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและก�าหนดมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีขั้นตอนส�าคัญในการ
ด�าเนินการ ได้แก่ (1) ก�าหนดกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้รับจ้าง 
ที่ส�าคัญ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ มูลค่าเงินจัดซื้อจัดจ้าง  
ความส�าคัญของสินค้าและบริการ และ จ�านวนผู้ผลิต/ผู้รับจ้างที่มีใน
ตลาด (2) ประเมินความเสี่ยงมิติการส่งมอบสินค้าและบริการ และ 
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าให้สามารถจ�าแนก
กระบวนการส�าคญัทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่งจากสร้างผลกระทบเชิงลบ
ต่อชมุชน (3) ก�าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง เพือ่ลดโอกาสเกดิหรอื 
ลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2559 แผนปี 2560

การบริหารจัดการคู่ค้า  • คู่ค้าและผู้รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านความย่ังยืน 
ทัง้มิติด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม จ�านวน 224 ราย

 • จัดท�าและประกาศใช้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของ 
คู่ค้าให้กบัคู่ค้าหลักจ�านวน 300 ราย ได้รับทราบและเพ่ือปฏบิติั
ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบัิตขิอง CPN

 • จ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและ
ปรบัปรงุโครงการในปี 2559 (ขัน้รนุแรง) ของคูค้่าเท่ากบัหนึง่ราย

 • ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้
แรงงานผิดกฏหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมในโครงการของ CPN ที่ก่อสร้างและปรับปรุง 
ในปี 2559

 • ในปี 2559 มจี�านวนโครงการจดัซือ้จดัจ้างผ่านระบบออนไลน์ 
ลดลง 5% เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว ส่วนหน่ึงมาจากปรมิาณโครงการ 
ที่ลดลง ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
10% เทยีบจากปีท่ีแล้ว

 • ตดิตามประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ของ
มาตรการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้ทบทวน 
การประเมนิความเสีย่งของคูค้่า

 • ขยายผลให้คูค้่าหลกักว่า 50% รับทราบถึง
จรรยาบรรณและแนวทางการปฏบัิตขิองคู่ค้า

 • ขยายกรอบการคัดกรองคู ่ค ้ารายใหม ่ 
สูก่ารประเมนิคูค้่าปัจจุบนัรายปี

การพัฒนาคู่ค้า  • จดัการประชมุคูค้่าประจ�าปี 2559 (Supplier Information Meeting  
2016) ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมจ�านวน 207 ราย โดยคูค้่าจ�านวนกว่า 90% 
ที่ให้คะแนนความพึงพอใจ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการใส่ใจ 
เรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  
ความโปร่งใส การมีธรรมาภบิาล และแนะน�าให้ค�านงึถึงความส�าคญั
ในประเดน็เหล่านัน้ในการด�าเนนิธรุกจิระหว่างกนั

 • ขยายผลการจดัประชุมคูค้่าประจ�าปี โดยเพ่ิม
การมีส่วนร่วมจากคูค้่า รวมท้ังพฒันาแผนการ
พฒันาคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม

ในการวเิคราะห์รายจ่ายคู่ค้าของ CPN กว่า 7,000 ราย ท่ีมกีารด�าเนนิงาน 
ระหว่างกัน (Active Suppliers) ในปี 2559 พบว่า คู่ค้า 90 รายแรก 
ที่มีการว่าจ้างและจัดซื้อสูงสุดนั้น ครอบคลุม 70% ของค่าใช้จ่าย
ในการว่าจ้างและจัดซื้อทั้งหมด ทั้งนี้กว่า 40% เป็นการว่าจ้างและ 
จัดซื้อในช่วงการออกแบบและพัฒนาโครงการซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการ 
ด�าเนนิการของ CPN และอกี 25% เป็นการจดัซือ้พลงังานเพือ่ใช้ในการ
ด�าเนินการและบริหารศูนย์การค้าในแต่ละวัน 
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 การเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
CPN ผลักดันให้หลักบรรษัทภิบาลเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกระดับชั้น 
ยึดถือและปฏิบัติ โดยก�ากับดูแลและด�าเนินการผ่านกระบวนการต่าง ๆ  ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการ
กระบวนการบังคับใช้ 

จรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัฯ ถือเป็นส่วน
หน่ึงของวินัยท่ีบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 
หากมีการกระท�าผิดจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ของบริษัทฯ ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และอาจถูกด�าเนินการทาง
กฎหมายหากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

กระบวนการส่งเสริม 

ผู้บริหารและระดับจัดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role 
Model) และส่ือสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจผ่านช่อง
ทางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก ทั้งในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และในงานประชุมที่จัดข้ึนส�าหรับพนักงานและคู่ค้า 
นอกจากนัน้ยงัมกีารสือ่สารผ่านวารสารภายในของบรษิทัฯ (ADMIRED 
Newsletter, ADMIRED Plus) ที่เหมาะสมตามโอกาส

กระบวนการประเมินและตรวจสอบ

CPN ก�าหนดกลไกการประเมินความเข้าใจและพฤติกรรมที่สอดคล้อง
ตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของพนักงานผ่านแบบประเมิน
บรรษัทภิบาลรายบุคคลประจ�าปี (Corporate Governance Individual 
Assessment) โดยผลคะแนนทีไ่ด้จะน�าไปพฒันาและปรับปรงุในปีถดัไป  
อีกทั้งยังรวมพฤติกรรมที่สอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร 
เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมพนักงานรายครึ่งปีอีกด้วย

นอกจากนั้น CPN ยังได้น�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการ
สือ่สารและการมส่ีวนร่วมจากผู้มส่ีวนได้เสยีโดยเฉพาะผู้ถอืหุน้และคูค้่า 
(ดูรายละเอียดในหน้า 66-68) ประกอบการประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
ในภาพรวม โดยมคีณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
ท�าหน้าทีท่บทวนนโยบาย ผลกัดนั ตดิตาม และประเมนิผลกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

หวัหน้างานทกุระดบัท�าหน้าทีใ่นการสือ่สาร ส่งเสริม สนบัสนุนให้พนักงาน
ประพฤติตามหลักบรรษัทภิบาล และผลักดันให้เป็นไปตามแผนงาน  
โดยแผนกพัฒนาองค์กรและส�านักเลขานุการบริษัท ประสานงานกับ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สือ่สารจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากบัดูแล
กิจการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

ผลการด�าเนินงาน
 พันธกิจความยั่งยืนพันธกิจที่ 10 :  

 ก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล

รายละเอียดในการก�ากับดูแลกิจการในหน้า 139
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แนวทางการจัดท�ารายงาน  
ในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CPN ประยุกต์ตามแนวทาง
การรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้าน 
ความยั่งยืน (Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 ในแบบ
หลกั กรอบการจดัท�ารายงานของ International Integrated Reporting  
Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 
26000:201Guidance on Social Responsibility) และน�าหลักสากล 
10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact: UNGC) มาผนวกรวมในการน�าเสนอ ดังแสดงใน
ตารางหน้า 356

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหาร การด�าเนินงานในส่วนต่าง ๆ  และผลการด�าเนินงานทั้งมิติด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยผนวกการด�าเนินงานภายใต้กรอบการการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ 

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบบันีค้รอบคลุมผลการด�าเนนิงานของ CPN และบริษทัย่อยใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ สอดคล้องกบัหลักรายงานทางการเงนิของ 
บริษัทฯ โดยครอบคลุมระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจความยั่งยืนย่อย 10 
พันธกิจ สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยขอบเขตของรายงานในส่วนผลการด�าเนนิงานด้านธรุกจิและด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืครอบคลมุการบรหิารศูนย์การค้าทัง้ 30 โครงการและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันภายใต้การบริหารงานของ CPN ทั่ว
ประเทศ ดังรายงานในลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 42-45 ยกเว้น
ในพันธกิจที่ 8 หมวดการบริหารจัดการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
หน้า 106-112 ซึ่งครอบคลุมศูนย์การค้า 29 โครงการภายใต้การบริหาร
งานของ CPN ทั่วประเทศไม่รวมศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ระหว่างปี 2559 
ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 

การด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ CPN ให้ความส�าคญักบัการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี ้พนกังาน คูแ่ข่งทางการค้า สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ภาครฐั  
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม โดยเน้ือหาและรายละเอียด 
ในรายงานฉบับนี้ เป็นการเปิดเผยผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
บริษทัร่วม และบริษทัย่อยทีเ่กีย่วข้อง ทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้ตัง้แต่ 50% 
หรือบริษัทที่ CPN มีอ�านาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัทที่ต้องการ 
เปิดเผยข้อมูล

การควบคุมคุณภาพของรายงาน
แผนกพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหน่วยงานกลาง ควบคุมคุณภาพการจัดท�ารายงาน
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี  
เป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายงาน

หากมีข ้อสงสัยหรือข ้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนของ CPN สามารถติดต่อได้ที่

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ  
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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โทรสาร:  +66 (0) 2264-5593 
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ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากนี ้CPN ได้ตดิตามผลการด�าเนินงานของร้านค้า และมมีาตรการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา เช่น การวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการตลาด 
การจดักจิกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรต่าง ๆ  เช่น บัตรเครดิต 
และ บัตร The 1 card เป็นต้น การจัดกิจกรรมการตลาดระดับประเทศ  
(Signature Events) เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและ 
ใช้บริการในศูนย์การค้า เป็นต้น โดยทีมงานร้านค้าสัมพันธ์จะท�าหน้าที่ 
ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา  
ข้อเสนอแนะ ให้ค�าปรึกษา และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
ศกัยภาพการด�าเนินงานและการแข่งขนัของร้านค้าให้เตบิโตไปพร้อมกบั
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจากมาตรการรองรับดังกล่าวที่
บริษัทฯ มีจึงประเมินว่าความเสี่ยงนี้ยังอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมธุรกจิค้าปลกียังคงมกีารแข่งขนัรุนแรงต่อเนือ่ง ทัง้จากผูป้ระกอบ
การรายเดิม และผูป้ระกอบการรายใหม่ ทีท่ยอยเปิดศนูย์การค้าใหม่และ
ปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในท�าเลท่ีมีศักยภาพ
ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเขต
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ เช่น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้มีความท้าทายจากการเติบโต 
ของตลาดสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) ทีต่อบสนองไลฟ์สไตล์ของ
กลุม่ลกูค้ารุน่ใหม่ด้วยจดุเด่นเรือ่งกลยทุธ์ด้านราคา ท�าให้ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิค้าปลกีแต่ละรายต้องปรบัตวัและปรบัเปลีย่นแผนกลยุทธ์ให้ทนัต่อ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ในการลงทุนพัฒนาศูนย์การค้าใหม่
และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมแต่ละแห่ง บริษัทฯ จะส�ารวจและวิจัย
ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินความคุ้มค่า 
ของโครงการอย่างถ่ีถ้วน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกให้
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อก�าหนดรูปแบบของศูนย์การค้าและสัดส่วน 
ร้านค้าให้เหมาะสม เพ่ือน�าเสนอศนูย์การค้าในรูปแบบทีต่อบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

ใน 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าให้มีความแตกต่าง
และความแปลกใหม่ทีโ่ดดเด่นเป็นทีย่อมรบั ผ่านการออกแบบท่ีค�านึงถึง
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ค�านึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความพึง
พอใจใหักับลูกค้า โดยการน�าแนวคิดใหม่ ๆ  ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

CPN ใหค้วามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่กบัการบริหารความเสีย่งแบบยัง่ยนื 
และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร บริษัทฯ ท�าการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 
บริษัทฯ ให้ครอบคลุมรอบด้าน และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงพิจารณาโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น เพ่ือก�าหนดแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรม
ควบคูก่บัมาตรการการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมในการป้องกนั 
ก�ากับดูแล และควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  เพ่ือลดผลกระทบจาก
ความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ซ่ึงปัจจยัความเสีย่ง
หลัก ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ มีดังนี้

1
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับ
ภมูภิาค ทีไ่ด้รบัความชืน่ชมสงูสดุจากทกุฝ่ายและไม่หยดุน่ิงในการสร้าง
ความสุขในระดับโลก โดย CPN วางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และเมืองส�าคญัทางเศรษฐกจิในจงัหวดัทีม่ ี
ศกัยภาพ รวมถงึต่างประเทศโดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ผ่านรปูแบบของการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ การปรบัปรงุศนูย์การค้าเดิม 
และการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการพื้นที่แบบผสม (Mixed-Use Project Development)  
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาโครงการ 
ทีอ่ยูอ่าศยัในรปูแบบคอนโดมเินยีม ซึง่เป็นธรุกจิใหม่ของ CPN โดยความเสีย่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ และการเมือง

ในปี 2559 เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศมคีวามชัดเจนและเป็นไปในทาง 
ที่ดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียวเป็นหลัก ขณะที่การจับจ่ายใช้สอยและการอุปโภคบริโภคยัง
เป็นไปอย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนขยาย
สาขาที่สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม โดยเปิดศูนย์การค้าเพียงแห่งเดียว 
ในปี 2559 ท่ีจงัหวัดนครศรีธรรมราช และให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง
ศูนย์การค้าที่เปิดด�าเนินการอยู่แล้วเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 
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(Lifestyle Innovation) ไปใช้ในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่
ลูกค้า อาทิ การเตรียมพื้นที่ Co-Working Space ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับ
การสร้างสรรค์ความคิดร่วมกันในการท�างานและการเรียนรู้ หรือ พื้นที่ 
Pet Park ส�าหรับลูกค้าที่น�าสัตว์เลี้ยงมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
อีสต์วิลล์ เป็นต้น 

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการบริการต่าง ๆ  ภายในศูนย์การค้า เพื่ออ�านวย
ความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ อาทิ บริการสัญญาณ Wi-Fi 
ไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือ
การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นต้น

เมื่อศูนย์การค้าเปิดด�าเนินการแล้ว บริษัทฯ มีมาตรการติดตามการ
ด�าเนินงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้มัน่ใจว่าลกูค้ามคีวามพงึพอใจในการมาใช้
บริการและร้านค้ามีผลการด�าเนินงานที่ดี ดังนั้น จากมาตรการรองรับที่
บริษัทฯ มี จึงประเมินว่าความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต�่าถึงปานกลาง

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ

1.3.1 การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูงและมี 
ขัน้ตอนทีส่�าคญั ได้แก่ การวางแผนและออกแบบโครงการ การ
สรรหาที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ของศูนย์การค้าในระยะยาว บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงในการวางแผนและออกแบบการพัฒนา
ศูนย์การค้าใหม่ โดยการศึกษาและส�ารวจข้อมูล เช่น กลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย ร้านค้าเป้าหมาย คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงข้อมูลการตลาดอื่น ๆ  ที่ส�าคัญ และน�ามาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับจัดการและระดับ
บรหิารร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ก�าหนด
ต�าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และกลยุทธ์
เพื่อชนะการแข่งขัน (Winning Strategy) ของศูนย์การค้า 
แล้วจึงน�ามาออกแบบและสร้างศูนย์การค้าต่อไป 

ในด้านการสรรหาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
จากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่ม โดย
เฉพาะในท�าเลทีมี่ศกัยภาพ บรษิทัฯ จึงศกึษาและท�าวจัิยเพือ่
ค้นหาท�าเลที่มีศักยภาพและด�าเนินการซ้ือที่ดินไว้ล่วงหน้า
ก่อนทีค่วามเจริญจะเข้าถงึพืน้ที ่รวมถึงจดัหาทีด่นิแปลงใหญ่ 
ท�าให้มีอ�านาจต่อรองในการซื้อที่ดินโดยรวมในราคาที่ถูกลง 

และรองรบัการขยายธรุกจิไปสูก่ารพฒันาโครงการพืน้ทีแ่บบ
ผสม (Mixed-Use Project Development) ประกอบด้วย 
ศูนย์การค้า ส�านักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย ในอนาคต

เม่ือศูนย์การค้าเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะมีการติดตามผล
การด�าเนินงานของศูนย์การค้าเป็นระยะ ๆ  อย่างเหมาะสม  
เช่น ปริมาณลูกค้าทีม่าใช้บริการ อตัราการให้เช่าพืน้ท่ี อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทยีบกบัค่าเป้าหมาย ทัง้ใน 
ช่วงระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลังจากเปิดด�าเนินการ 
เป็นต้น เพื่อสอบทานผลส�าเร็จของการขยายศูนย์การค้า
ใหม่ หากศูนย์การค้าใดมีผลการด�าเนินงานไม่บรรลุตาม 
เป้าหมาย ทมีงานบรหิารทรัพย์สนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิ
การวิเคราะห์และน�าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 
จากมาตรการรองรับดังกล่าว บริษัทฯ จึงประเมนิความเส่ียงนี ้
ยังอยู่ในระดับต�่า

1.3.2 ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นท่ี
แบบผสมด้วยการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมเินยีม
บนทีด่นิบรเิวณศนูย์การค้าของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด�าเนนิการแล้ว 
ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่และบริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมาก่อน กอปรกับการแข่งขัน
สงูและภาวะอปุทานของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ริม่ล้นตลาดในบาง
ท�าเล ดงันัน้ บริษทัฯ จงึได้จดัตัง้หน่วยงานโครงการพเิศษ ซึง่
มีผู้บริหารและบคุลากรทีมี่ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ในการบรหิารโครงการทีอ่ยูอ่าศยัโดยเฉพาะ เป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการตัง้แต่การศกึษา ออกแบบ และบริหารงานโครงการ 
โดยน�าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์
การพิจารณาที่เข้มงวดไม่แตกต่างจากการน�าเสนอโครงการ
เพื่อเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ แนวคิดโครงการจะต้องมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยเน้นจุดแข็งในด้านท�าเล
ที่ดีเยี่ยมและอยู่ติดกับศูนย์การค้า มีการออกแบบที่ทันสมัย 
ประหยัดพลังงาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และ
มีสิง่อ�านวยความสะดวกอย่างครบครันให้กบัผู้พกัอาศยั โดย
ในปีที่ผ่านมา CPN ได้เปิดจองซื้อโครงการคอนโดมิเนียม 
3 แห่งแรก ในโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และ
ขอนแก่น ปัจจุบันมียอดจองซื้อจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
เต็มทั้ง 3 โครงการแล้ว จากมาตรการจัดการความเสี่ยง
ที่กล่าวมาและผลตอบรับที่ดีจากยอดจองซื้อ บริษัทฯ จึง
ประเมินว่าความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต�่าถึงปานกลาง
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1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

จากวิสัยทัศน์ที่มุ ่งเน้นการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค 
บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดย
ปัจจบุนั บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างพัฒนาโครงการแห่งแรกในประเทศมาเลเซยี
และศกึษาความเป็นไปไดส้�าหรับการลงทนุในประเทศทีม่ีศกัยภาพอื่น ๆ  
อาทิ เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น 

เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ปรับ
โครงสร้างการบริหาร โดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะส�าหรับรับผิดชอบ
โครงการต่างประเทศ ท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ  เช่น ลูกค้า 
คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อน�ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการหาพันธมิตรที่มีความสามารถ
และประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าในประเทศนั้น ๆ  มาร่วมพัฒนาธุรกิจ
ด้วยกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจให้แก่กันและกัน 
เช่น โครงการ Central i-City ประเทศมาเลเซีย ที่คาดว่าจะเปิดบริการ
ในปี 2561 นั้น เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
I–Berhad ซึง่เป็นบริษทัด้านอสงัหารมิทรพัย์ทีมี่ชือ่เสยีงและจดทะเบยีน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย โดยจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อ
ลงทุนพัฒนาศูนย์การค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใช้พื้นที่แบบผสม
ที่มีทั้งส�านักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือ
ให้สามารถวางแผนรองรับความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที จากมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ 
ประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศนี้อยู่ในระดับปานกลาง

2
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  
(Operational Risk)
2.1 ความเสีย่งในการรกัษาและสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ทรพัยากรมนษุย์นบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยให้องค์กรประสบ
ความส�าเร็จ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้มบีคุลากรจ�านวนทีเ่พยีงพอและสอดคล้องกบัการขยายงาน มขีดี
ความสามารถเหมาะสมกบังานทีรั่บผดิชอบ และมคีวามสุขในการท�างาน 
พร้อมที่จะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างสม�่าเสมอ 
โดย CPN มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 

 • การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development 
Committee: PDC) ทัง้ระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงานเพือ่ก�ากบั
ดแูลและตดิตามอัตราก�าลงัคนของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยปีทีผ่่านมา 
มนีโยบายเร่ืองการสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากบรษิทั
ในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีลักษณะการด�าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้เคียงกัน จึงท�าให้สามารถรักษาบุคลากรไว้
ได้ยาวนานกว่าการสรรหาบคุลากรจากภายนอกท่ีอาจมช่ีองว่างของ
ความแตกต่างมากกว่า 

 • การก�าหนดต�าแหน่งงานทีส่�าคัญ (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ  
ทีต้่องเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ซึง่
จะท�าให้ฝ่ายงานนัน้สามารถด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งเมือ่มตี�าแหน่ง
ว่างเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกดิจากการเกษยีณอายุ หรือจากการลาออกของ
พนกังานในต�าแหน่งท่ีส�าคญันัน้ 

 • มาตรการเพือ่รักษาบคุลากรของบริษทัฯ ผ่านการจดักจิกรรมเพือ่เสรมิ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดอีย่างต่อเนือ่งระหว่างพนักงานกบับรษิทัฯ เช่น 
กจิกรรม On Boarding ส�าหรับพนกังานเข้าใหม่, กจิกรรม New Year  
Greeting, Communication Day, CPN อาสา, Family Day และ 
Sport Day รวมถึงในทุกปีจะมีการส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพนัของพนกังาน (Power of Voice) เพือ่น�าผลการส�ารวจและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  มาปรบัปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการ
ท�างานให้ดย่ิีงข้ึน 

 • ในส่วนการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร บรษิทัฯ มวีธิกีาร
พฒันาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การวางแผนด้านความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันารายบคุคล (Individual  
Development Plan) ท่ีเหมาะสม รวมทัง้มกีารประสานพลงั (Synergy)  
กับกลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น เช่น การพัฒนา
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หลกัสตูรอบรมร่วมกนั การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูบ้ริหารบรษิทัในเครอือย่างต่อเนือ่ง เป็นต้น 

จากมาตรการการบรหิารจดัการความเสีย่งข้างต้น บริษทัฯ ประเมินความ
เสี่ยงนี้อยู่ในระดับปานกลาง

2.2 ความเสี่ยงในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
รวมถึงให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการเปิดเผย
ข้อมูล โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งอาจเกิดจาก Cyber Attack จากแหล่ง
ภายนอกองค์กรท่ีปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือจากพนักงานภายใน 
บรษิทัฯ เอง โดย CPN จดัท�าโครงการ Data Confidentiality Management  
เ พื่ อพิจารณาการคัดกรองและก� าหนดสิทธิ เฉพาะผู ้มีอ� านาจ  
ผู้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการเข้าถึง ด�าเนินการและแจกจ่ายข้อมูลต่าง ๆ  
รวมทัง้ลงทุนพฒันา Hardware และ Software อย่างต่อเนือ่ง ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และป้องกัน
การเข้าถงึข้อมลูโดยผูไ้ม่เกีย่วข้อง ท�าให้ข้อมลูทีส่�าคญัมคีวามเสถยีรและ
ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจัดเป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง

3
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
CPN ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามข้อกฎหมายและระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซ่ึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ได้แก่

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 

CPN มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าให้เกิดบรรยากาศแห่งความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยน�าระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยและ 
สิง่แวดล้อมเป็นแนวปฏบิติัให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเคร่งครัดต่อการปฏบิตัิ
ตามนโยบาย กฎหมายในปัจจุบันและเตรยีมความพร้อมส�าหรบักฏหมาย

ที่จะน�ามาบังคับใช้ในอนาคต และได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกด�าเนิน
การสอบทานและให้ค�าแนะน�า เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัอิย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ประเมนิว่าความเสีย่งนีอ้ยู่ในระดบัต�า่

3.2 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่
รัดกุม พร้อมก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti- 
Corruption Policy) ทีชั่ดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบตัติามนโยบายดังกล่าว  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition Against 
Corruption) และได้การรับรองว่าเป็นบริษัทที่ได้มีการก�าหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนด 
รวมถึงมีการจัดท�าและสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) 
ให้กบัผู้ขายและผูร้บัจ้างช่วงเพือ่เน้นย�า้ถงึจดุยนืของบรษิทัฯ (หนา้ 115) 

ส่วนในแง่การป้องปรามและบริหารความเส่ียงจากการทุจริต CPN ได้
ก�าหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการท�างานที่
ส�าคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น 
ผู้ประเมินความเส่ียงและสุ่มตรวจสอบ เพื่อสอบยันความถูกต้องของ
การปฏบิตังิานให้มีความสจุริตโปร่งใสและป้องปรามการปฏบิตังิานทีอ่าจ
เกีย่วข้องกบัการทจุริต พร้อมทัง้เปิดช่องทางการสือ่สารให้ผู้มส่ีวนได้เสยี
สามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
(Whistle Blower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวน
เรือ่งราวร้องทกุข์ตามกระบวนการทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ี 
เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยบริษัทฯ ประเมินว่า
ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับปานกลาง

4
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
CPN มีนโยบายการเตบิโตทางธรุกจิในการขยายสาขาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีการปรับปรุงการด�าเนินงาน เพื่อเป็นผู้พัฒนา
ศนูย์การค้าทีท่กุคนชืน่ชมและมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ซึง่การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว มีความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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4.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

CPN มีการด�าเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังในการใช้ไป
ของเงินทุน โดยมีการวิเคราะห์การลงทุนโดยละเอียดรอบด้านในทุก ๆ   
โครงการเพ่ือคัดเลือกและน�าเสนอโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู ่การ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนที่
จะพิจารณาอนุมัติให้ด�าเนินการ ในขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุน CPN มี
การจัดโครงสร้างเงินทุนที่พยายามคงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุนที่ต�่า (ไม่เกิน 1 เท่า) ร่วมกับใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดม
ทุนที่เหมาะสม เช่น การเตรียมความพร้อมที่จะใช้ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate Investment Trust) เป็นต้น 
มาเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกส�าหรับบริษัทฯ 

นอกจากน้ัน หลังจากเปิดโครงการไปแล้ว CPN มีการประเมิน 
ผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม�่าเสมอเพื่อการปรับกลยุทธ์ให้
เหมาะสมที่จะท�าให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่
ช่วยให้ CPN ลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน และยังคงสถานะทางการ
เงินท่ีแข็งแกร่ง อันจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับ CPN ในการจัดหา
เงนิทนุเพือ่การขยายธรุกจิในอนาคตได้อย่างเพยีงพอ ด้วยต้นทนุทางการ
เงินและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ประเมินว่า 
ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต�่า

4.2 ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระหนี้ของผู้เช่าพ้ืนที่ (Credit Risk) 

CPN ก�าหนดนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากการผดินดัช�าระหนีข้องผู้เช่า
พื้นที่ ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจ�าค่าเช่าพื้นที่จากผู้เช่าไว้ล่วงหน้า  
2) การบอกเลกิสญัญาเช่าส�าหรบัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีค้่างช�าระค่าเช่าเกนิกว่า 90 วนั  
พร้อมทั้งเร่งประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เช่า
พื้นที่ 3) นโยบายการติดตามหนี้สินอย่างใกล้ชิด ท�าให้สามารถเก็บหนี้
ส่วนใหญ่ตามก�าหนดช�าระ ทั้งนี้ หากมีการผิดนัดช�าระหนี้เกิดขึ้น จะมี
การประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีท่ีผ่านมามีค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�่ากว่า 0.1% ของรายได้ บริษัทฯ จึงประเมินความ
เสี่ยงในการผิดช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า

4.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) 

บริษัทฯ จะมีการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward  Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของทรัพย์สินและหนี้สิน

ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเน้นการ
ใช้แหล่งเงินทุนภายในประเทศที่ใช้เงินสกุลบาทเป็นหลัก เพื่อการระดม
ทนุของบรษิทัฯ ซ่ึงท�าให้ความเสีย่งด้านน้ีลดลงไปโดยปรยิาย โดยบรษิทัฯ 
ประเมินความเสี่ยงในด้านนี้อยู่ในระดับต�่า

4.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Risk)

เกดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสดของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
CPN ได้มีนโยบายด้านการเงินทีก่�าหนดให้ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากหลักทรพัย์
และตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยบริษัทฯ ประเมินว่าเป็นความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับต�่า

5
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย 
(Hazard Risk)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียหลาย
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายสินค้าและบริการ กลุ่มร้านค้าผู้เช่า
พื้นที่ กลุ่มชุมชนรอบศูนย์การค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างมีความ
คาดหวงัอย่างสงูต่อประเดน็เรือ่งความปลอดภยัทีจ่ะได้รับจากการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ดังนั้น CPN จึงตระหนักและใส่ใจต่อการบริหารความ
ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่

5.1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนท�าให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์มากขึ้นและ 
ส่งผลท่ีรุนแรง ดังเช่นปีท่ีผ่านมาในประเทศไทยเกิดท้ังภาวะภัยแล้ง  
น�้าท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น ซึ่งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ในทุกศูนย์การค้า
เพราะในแต่ละพ้ืนที่จะเผชิญความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ
จะมีประเด็นเรื่องพายุฤดูร้อน ลูกเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอื่น  
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หรือภาคใต้จะมีประเด็นน�้าท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็นต้น พร้อม
ทั้งได้ก�าหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ ได้แก่  
การก�าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานทีอ่ย่างสม�า่เสมอ 
การเตรียมความพร้อมและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ขุดลอกทางระบายน�้าและเพิ่มจ�านวนเครื่องปั๊มน�้า 
ในศนูย์การค้าท่ีอยูพ่ืน้ท่ีเสีย่งจากน�า้ท่วม การเตรยีมหาแหล่งน�า้ส�ารองไว้
ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
โครงสร้างอาคารประเมนิผลกระทบจากแผ่นดนิไหว พร้อมให้ค�าแนะน�า 
เพือ่รบัมอืกบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้มีการทบทวนและ
จดัท�าแผนรองรบัเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลมุ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ 
เพือ่ให้บคุลากรสามารถรบัมือกับเหตกุารณ์วิกฤตต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้ได้

นอกจากนี ้ยงัมกีารตดิตามและเกบ็สถติเิหตกุารณ์ (Incident Case) ด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผลของการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์และเตรียมหามาตรการรองรับและพัฒนาการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รับทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทฯ ประเมินว่าเป็น 
ความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ภาคเหนือจะมี
ความเสี่ยงสูงจากเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น

5.2 ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ 

ปัจจุบันเหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภัยจากการก่อการร้ายนั้น
เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับสากลท่ีนานาประเทศล้วนต้องเผชิญ 
ไม่ว่าประเทศนั้นจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดในโลก CPN ได้ตระหนักถึง
ประเด็นความเสี่ยงนี้ จึงมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1) การประสานงาน และติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ 
ถกูต้องและรวดเร็วส�าหรบัการประเมินสถานการณ์ และสือ่สาร 
กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ Color-Code Condition ซ่ึงปรับเปลี่ยน 
ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้น เพ่ือให้ 
ผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถเตรยีมความพร้อมและจดัการกบัเหตกุารณ์ 
วิกฤตต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 

2) การฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ  
พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม�่าเสมอ 

3) การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ทันสมัย
และมีจ�านวนที่ เพียงพอ เช ่น กล ้อง CCTV ซึ่งหากเกิด 
เหตุการณ์ขึ้นก็จะสามารถรับรู้เหตุการณ์โดยละเอียดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการป้องปรามผู้ท่ีจะก่อเหตุ 
ความไม่สงบอีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงใน 
บางพื้นที่ เช่น บริเวณภาคใต้ เป็นต้น

5.3 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ

CPN ให้ความส�าคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับที่จะ
ท�าให้บรษิทัสามารถด�าเนนิธรุกจิไปได้อย่างต่อเนือ่ง โดยมคีณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนีจ้ะเป็นผู้รับผดิชอบ 
ในการก�าหนดนโยบาย และก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจและด�าเนินการซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้
ก�าหนดสถานการณ์วิกฤตในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน
ที่ส�านักงานใหญ่ได้ ท�าให้พนักงานที่อยู่ในกระบวนการท่ีส�าคัญ (Key 
Process) ต้องย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง (Alternate 
Site) โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ทีมงานฝึกซ้อมได้วิเคราะห์ถึง
ปัญหาและสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ส�าหรับปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจของส่วนส�านักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ จะมีการทบทวนและฝึกซ้อมการบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจไปในระดับสาขาต่าง ๆ  ทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
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ผังองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

สายงานปฏิบัติการสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และ
พัฒนาองค์กร

สํานักกลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาและบริหารงาน
ออกแบบโครงการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และ
พัฒนาองค์กร
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ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี
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ฝ่ายการตลาด
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ฝ่ายพัฒนาและบริหารงาน
ออกแบบโครงการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง
แผนกกฎหมายและ 
บริหารสัญญาเช่า
แผนกกฎหมายและ 
บริหารสัญญาเช่า

สายงานการเงิน บัญชี 
และบริหารความเสี่ยง
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โครงสร้างการจัดการ

6. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 2 กรรมการ
7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4 กรรมการ
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 2 กรรมการ
9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2 กรรมการ
10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 2 กรรมการ
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 2  กรรมการ
12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ

หมายเหตุ :
1 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 
2 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
3 ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
4 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัที ่30 มกราคม 2560

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิธรรม 
จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และ 
นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส�าคัญของบริษทัฯ หรือกรณทีีต้่องย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ต่าง ๆ  หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด 
ให้กรรมการผูม้อี�านาจข้างต้นคนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่และประทับตรา
ส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจักร

2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก�ากับดูแลกิจการ และข้อก�าหนดอื่น ๆ  ที่
เกีย่วข้อง รวมถงึไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

3) กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ มคีณุธรรม มคีวามซ่ือสัตย์ และมเีวลา
อย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

โครงสร้างการจัดการของ CPN ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2.3 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. คณะกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการจัดการ
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีวามรู ้และประสบการณ์
ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 
2559 บรษิทัฯ ได้รับเกียรตจิาก ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์เข้าด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ค�าปรึกษาและ 
ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 คน โดยม ี
องค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ และไม่ได้เป็นบคุคลเดยีว
กบักรรมการผู้จัดการใหญ่ เพือ่ให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจน
และมีการถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
1 คน

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์ 1

คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการอิสระ
3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
4. นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 3 กรรมการอิสระ
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4) กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดย
ก�าหนดให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

5) กรรมการต้องไม่กระท�าการใด ๆ  ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือ
จัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของ 
บรษิทัฯ หรอืเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรอืนติบิคุคลใด ไม่ว่าจะท�าเพือ่
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
1) ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 

ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

2) กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไป
ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง 
ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก�าหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 
นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่ง
เมื่อ
(2.1) ตาย
(2.2) ลาออก
(2.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อ

บังคับของบริษัทฯ
(2.4) ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นลงมตใิห้ออกจากต�าแหน่ง ด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุ และมีสทิธอิอกเสยีง

(2.5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก
3) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก 

ต่อบริษัทฯ
4) กรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 

2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความ
เห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยไม่มี
ผลย้อนหลังส�าหรับกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งก่อนการแต่งตั้ง
กรรมการในปี 2551
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่
กรรมการอิสระดังกล่าวครบก�าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethic) โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน

2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของ 
บริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันเวลา 

3) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนด รวมถึง
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 200 
ล้านบาท

4) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏิบัติ
งานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
และความจ�าเป็น โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ

5) กรรมการทีเ่ป็นอิสระควรใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
ก�าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้ง
กรรมการและการก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอ่ืน ใน
กรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้นทุกราย

6) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถอืหุน้และผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุม่อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

7) จดัให้มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล

8) จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมีประสทิธภิาพ 
ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญได้

9) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ
กรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

10) จดัให้มจีรรยาบรรณธรุกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่
เป็นมาตรฐานแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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11) จัดให้มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
สนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

12) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท�ารายการ
ระหว่างกัน

13) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัรายการ
หรอืการกระท�า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคัญต่อฐานะการเงนิ 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

14) จัดให้มีการก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทฯ

15) จดัให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุนโยบายและแผนงานทีส่�าคญัต่าง ๆ  
ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

16) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคล้องกับภาวการณ์ 

17) สามารถแสวงหาความเหน็ทางวชิาชพีเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกิจด้วย
การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ

18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบ
หมาย

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุม
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดมีดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  

และบุตร รวมทั้ งคู ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีนยั หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของผู้ทีมี่ความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ 
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  
ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว  
ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ และ
ไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั ผู้มอี�านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส�านกังาน
สอบบญัช ีซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ และ
ไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีมี่นยั ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมี่นยั

กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ
ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 คณะ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากล่ันกรองการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความ
เห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ�านาจพิจารณาตัดสินใจเรื่อง
ส�าคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้ โครงสร้าง
กรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบ
ด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 4 คน 
- กรรมการตรวจสอบล�าดับท่ี 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล  ประธานกรรมการ
2. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ
3. นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 1 กรรมการ

หมายเหตุ :
1 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที ่13 พฤษภาคม 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียง
พอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส
และประจ�าปี

2) สอบทานรายการทีม่ใิช่รายการปกตซิึง่มีนยัส�าคญัทีเ่กิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ
ดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานและ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยว
โยงหรือรายการทีเ่กีย่วข้องหรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
รายงานทางการเงิน

6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและ
ส�านกัตรวจสอบภายใน เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน และเสนอ
ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ตดิตามผลการ
ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

7) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมี่ความเป็นอสิระ 
และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงการเข้าถึง
ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับงานตรวจสอบภายใน

8) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของส�านักตรวจสอบภายใน และ
อนุมัติกฎบัตรของส�านักตรวจสอบภายใน

9) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความ
ชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการก�าหนดและปรับ 
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รายงานประจ�าปี 2559

ค่าตอบแทนผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความม่ันใจ
ว่าหน่วยงานนี้ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

10) พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตราก�าลัง
ของส�านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ

11) สอบทานและให้ความเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี
และการเปลีย่นแปลงแผนงานตามผลการประเมนิความเสีย่งในภาพ
รวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์
ของส�านักตรวจสอบภายใน

12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบ
ภายใน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการ
จัดการทางการเงิน

13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล
กัน ไม่ซ�้าซ้อน

14) สอบทานผลการปฏิบตังิานของส�านกัตรวจสอบภายในตามแผนงาน
ตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

15) พิจารณาการจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดทักษะบางอย่างที่
จ�าเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

16) จดัให้มกีารประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (Quality  
Assurance Review) เป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างน้อยทุก ๆ  5 ปี

17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
เพือ่ให้ได้ผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอิสระ โดยค�านงึถงึความน่าเช่ือถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงาน
ตรวจสอบบญัชน้ัีน และประสบการณ์ของบคุลากรทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ให้ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทฯ รวมถึงผลการปฏิบตังิานในปีทีผ่่านมา 
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวม
ทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)

19) เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็
ว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่งส�าคญัระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยได้

20) สอบทานรายงานของผู ้สอบบัญชีที่จัดท�า เสนอให้ฝ่ายบริหาร
ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

21) พจิารณาความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพในการประสานงาน
ระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

22) รับทราบจากผู ้สอบบัญชีโดยไม่ชักช ้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรอืบคุคลซึง่รับผดิชอบ 
ในการด�าเนนิงานของบริษทัฯ ได้กระท�าความผิดตามมาตรา 281/2 
วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ
มาตรา 313 ของพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เมือ่ 
ผู้สอบบญัชีได้พบ และด�าเนนิการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า รวมท้ัง 
ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี
ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

23) สอบทานประสทิธผิลของระบบการตดิตามควบคมุให้บริษทัฯ ปฏบัิติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ

24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการ
ไม่ปฏิบัติตาม

25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกและ
ข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ

26) สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงาน 
ภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม

27) ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นส�าคัญในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

28) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด�าเนนิงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาส
ละครั้ง

29) สอบทานรายงานใด ๆ  ที่จัดท�าโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

30) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

31) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็
สมควร รายการหรือการกระท�าดังกล่าว ได้แก่
31.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
31.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญใน

ระบบการควบคุมภายใน
31.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท�าที่เข้าลักษณะตามข้อ (31.1), 
(31.2) และ (31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�าตามที่กล่าวข้างต้นต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

33) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็นเพื่อ
การพัฒนา

34) ให้ความส�าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก�าหนดเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจ�าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

35)  ตดิตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัส�าเนารายงานการ
มส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันท�าการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

36) สอบทานให้บริษทัฯ มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

37) หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

38) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท�างานบริหารความ
เสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพิจารณาและให้ความเหน็ในรายงานผล
และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

39) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
40) สอบทานกฎบตัรเป็นประจ�าทกุปี เพือ่พจิารณาความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับ
เปลี่ยนหากมีความจ�าเป็น

41) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศ
ก�าหนดเพิ่มเติม

42) ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�าอันควร
สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือให้ความมัน่ใจ
แก่ผูแ้จ้งเบาะแสว่าบรษิทัฯ มกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอิสระ และ
มีการด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

43) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ�าเป็น

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 คน 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายการุณ  กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา  สวนานนท์ 1 กรรมการ
3. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์  กรรมการ

โดยมกีารแต่งตัง้ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จ�านวน 2 คน ดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา
2. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา

หมายเหตุ :
1 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2559

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ หากมีการ
พิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ให้มคีวามเหมาะสมกบัองค์กร และสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2) ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ 
ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ  
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รายงานประจ�าปี 2559

3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและ
พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหา
และพิจารณากล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการบริษัท โดยมีก�าหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น

6) จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ
บริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความ
ชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัย
แวดล้อมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา 
ค่าตอบแทนของบรษิทัอ่ืนทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคียง
กับบริษัทฯ โดยค�านึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

2) พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการ 
ชุดย่อยเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3) พิจารณาการก�าหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการก�าหนด
ค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ

1) สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจ�า และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะ 
โครงการ เพือ่ให้ค�าแนะน�าในการปฏบิติังานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจ�าเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนสามารถพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจ�าเป็นและ
สมควร

2) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และน�าเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ซึง่
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการบริษัท 4 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล  ประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  กรรมการ
4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
นโยบายความเสี่ยง

1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และ
กรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับ
ขององค์กร

2) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้
มีขึ้นในองค์กร

3) พจิารณากลัน่กรองและให้ความเหน็ชอบต่อระดบัความเสีย่งทีอ่งค์กร
ยอมรบัได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรับได้

4) สอบทานการบริหารความเสีย่งในภาพรวมขององค์กร และพจิารณา
เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

5) รับทราบถึงความเสีย่งทีส่�าคญั ๆ  และพจิารณาว่าฝ่ายบรหิารได้ตอบ
สนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่

6) มีส่วนร่วมให้ความเหน็ในการวเิคราะห์กลยุทธ์การบรหิารความเสีย่ง
ประจ�าปีขององค์กร

7) ให้ทศิทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสีย่งแก่ฝ่ายบรหิาร
ความเสี่ยง

8) ก�ากับดูแลการก�าหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และ
ดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ
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9) รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและท�าให้แน่ใจว่า
กลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเก่ียวกับความ
เสี่ยงที่ได้หยิบยกขึ้น

10) ท�าให้มัน่ใจว่าการพจิารณาว่าเรื่องใดมสีาระส�าคญันัน้ ควรพจิารณา
จากผลกระทบด้านการเงินและคุณภาพต่อผู้ถือหุ้นขององค์กร ทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที และที่เกิดขึ้นในระยะยาว 

11) รายงานกจิกรรมต่าง ๆ  ของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานหลัก เพื่อ
ก�ากับดูแลและตดิตามให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มกีาร
ด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอย่างชดัเจน และทกุ
หน่วยงานในบรษิทัฯ ได้ยดึถือและปฏิบตัติามการบรหิารความเสีย่งนัน้ทัง้
ในขั้นตอนการก�าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนประกอบด้วย 
ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ  11 คน ดังนี้

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. นายปรีชา เอกคุณากูล ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
4. นางปณิดา สุขศรีดากุล กรรมการ
5. นางรัตนา อนุนตการุณ กรรมการ
6. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย กรรมการ
7. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
8. ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
9. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการ
10. นายชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
11. นางสาวเพลินพิศ บุณยานันทน์ กรรมการ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) ก�าหนดและทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ
ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัสิากล ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

2) ก�าหนดและทบทวนนโยบาย ระเบยีบ หรอืแนวปฏบิตัท่ีิเกีย่วกบังาน
ด้านบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
และส่งเสริมแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

3) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด�าเนินกิจกรรมด้าน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งกับกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง 
ยัง่ยนืแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างถกูต้องครบถ้วน และผ่านช่องทาง 
การสื่อสารที่เหมาะสม

5) พิจารณาทบทวนองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ม ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) พจิารณากลัน่กรองในเรือ่งดงัต่อไปนี ้เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
(1.1) แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
(1.2) งบประมาณประจ�าปี (Annual Estimate) ซึง่เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
(1.3) งบประมาณรายจ่ายลงทนุทีม่วีงเงินเกนิ 200 ล้านบาทขึน้ไป
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(1.4) กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อ
กิจการ

(1.5) การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและ

เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
3) อนุมัติรายการที่เก่ียวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ
4) อนมุตัริายการทีเ่กีย่วกบับริษัทย่อยและเงนิลงทนุในหลักทรัพย์ตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5) อนุมัติการด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

ศูนย์การค้าทุกแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันเป็นการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

6) อนุมัติการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อการท�าสัญญาร่วมทุน (MOU 
Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ  และการท�า
สัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน
จ�านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

7) อนมัุตกิารตัง้ การเพิม่ การลด หรือการยกเลิกส�ารองทางบัญชต่ีาง ๆ  
อาท ิค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนา เป็นต้น 
ในวงเงินรวมไม่เกินคร้ังละ 100 ล้านบาท

8) อนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย
9) อนมุตังิบประมาณรายจ่ายการลงทนุทีมี่วงเงนิไม่เกนิ 200 ล้านบาท
10) รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
11) เสริมสร้างและผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
12) อนุมัติรายการอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เป็นคราว ๆ  ไป

คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดังนี้

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายปรีชา เอกคุณากูล ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหาร
โครงการก่อสร้าง

4. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 1 กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ

5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหาร
ความเสี่ยง

6. นางปณิดา สุขศรีดากุล กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

7. นางรัตนา อนุนตการุณ กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย

8. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1

9. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

10. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

11. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

12. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 

หมายเหตุ :
1 เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

1) จัดท�าและน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์
2) จัดท�าและน�าเสนองบประมาณประจ�าปี (Annual Estimate)
3) น�าเสนองบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทนุทีม่วีงเงนิเกนิ 50 ล้านบาท
4) น�าเสนอการแต่งตัง้ผู้บริหารทีร่ายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
5) พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิการต่าง ๆ  แทนคณะกรรมการบรษิทัและ

คณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
(5.1) รายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ
(5.2) รายการท่ีเกี่ยวกับบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการบริหาร

(5.3) การด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ศูนย์การค้าทุกแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันเป็นการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ

(5.4) อนุมัติงบประมาณการลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(5.5) รายการอ่ืน ๆ  ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ  ไป
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สรุปการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

นโยบายความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ C - - -

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล M C - C

3. นายการุณ กิตติสถาพร M M C -

4. นางโชติกา สวนานนท์ M M M -

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ M M - -

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ M - - -

7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ M - - -

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ M - A -

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ M - M -

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ M - - M

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ M - A M

12. นายปรีชา เอกคุณากูล M - - M

หมายเหตุ :

C-Chairman หมายถึง ประธาน

M-Member  หมายถึง กรรมการ

A-Advisory  หมายถงึ ทีป่รึกษา

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเหมาะสมในการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีส�านัก
เลขานุการบริษัทสนับสนุนการท�างานที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2559 มมีตแิต่งตัง้ นางสาวอมัพาวร์ี ชมภพูงษ์เกษม ผูช่้วยผูอ้�านวยการ  
ส�านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางสาวนภารัตน์  
ศรีวรรณวิทย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท  
สาขาบัญชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการบริษัทในบริษัท 

เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีส่วน
สนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบของหน่วย
งานก�ากบัดแูลต่าง ๆ  ตลอดจนมีส่วนร่วมผลกัดนังานด้านการก�ากบัดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Corporate Secretary  
Development Program รุ่นที่ 9 ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
และผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) หลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตร Anti-Corruption: The 
Practical Guide (ACPG 5/2013) หลักสูตร Board Reporting  
Program (BRP4/2010) หลักสูตร Board Performance Evaluation 
(CG Workshop 2/2007) และหลักสูตร Developing Corporate  
Governance Policy (CG Workshop 1/2006) 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
ผู้บริหาร

3) จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ 
ได้รับรายงานนั้น 

4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5) ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ  
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

7) ประสานงานและติดตามการด�าเนินงานตามมติของกรรมการและ
ผู้ถือหุ้น

8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ 
รับผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลตามระเบยีบและข้อก�าหนดของ
หน่วยงานทางการ

9) ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10) จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก�าหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ความถกูต้องของการจดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัและ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแล ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�า
ในการด�าเนนิงานของบริษทัฯ และคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง



139

 • มโีครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มี
ผู้ถอืหุน้ร่วมและไม่มผู้ีถอืหุน้ไขว้ และไม่มโีครงสร้างการถอืหุน้แบบ
ปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้ม่ันใจว่าได้รับผลตอบแทน
ครบถ้วน 

 • ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ถอืหุน้ต่างชาตไิด้รับสทิธิ
พืน้ฐานและการปฏบิตัใินการรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
ได้แก่ สทิธใินการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สทิธทิีจ่ะได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทีถ่กูต้องชัดเจน สทิธใินการเข้าร่วมประชุมและลงมตอินมัุตกิารเข้า
ท�ารายการทีส่�าคญั สิทธใินการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบรษัิท 
สทิธใินการก�าหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั สิทธิ
ในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและก�าหนดค่าสอบบญัช ีสทิธิ
ในการได้รบัส่วนแบ่งก�าไร สทิธใินการเข้าร่วมตดัสนิใจและรบัทราบ
ถงึผลการตดัสนิใจของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในปัจจยั
พืน้ฐานของบริษทัฯ

 • เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอยีดการใช้สทิธใินเร่ืองต่าง ๆ  ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยค�านึงถงึความ
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความ
สะดวกในการใช้สทิธดิงักล่าว โดยไม่กระท�าการใด ๆ  ทีเ่ป็นการจ�ากดั
สทิธใินการเข้าถงึสารสนเทศของบริษทัฯ หรอืปิดกัน้การตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างผู้ถอืหุ้นด้วยกนั

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  
(Equitable Treatment of Shareholders)

CPN ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือก
ปฏบิติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั 
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 • มีระเบยีบบงัคบัใช้ภายในบริษทัฯ เร่ืองการควบคมุเกีย่วกบัสารสนเทศ 
ภายในและเร่ืองการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหวัข้อการก�ากบัดแูลการใช้ข้อมูล
ภายใน หน้า 153

 • น�าเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความ
เห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีถึง
เกณฑ์) ทกุคร้ัง และมกีารเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคญัอย่างครบถ้วน
และเป็นไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคับท่ีก�าหนด รายละเอยีดเปิดเผยไว้
ในหวัข้อการก�ากับดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 153

 • ด�าเนนิการตามหลกัการและแนวทางปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียม
กนัในการประชุมผู้ถอืหุน้ รายละเอยีดมดัีงต่อไปนี้

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการเสมอมา ด้วยเชื่อ
วา่การด�าเนนิธรุกจิอยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้
จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองคก์รท่ีเตบิโต 
อย่างยั่งยืนได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจน 
ได้มีการก�าหนดและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิบัติ
งานแก่บุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ ์
การก�ากบัดูแลกจิการภายในประเทศ เชน่ หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(“สถาบัน IOD”) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์
ของ The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance  
Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นต้น 
นอกจากการก�าหนดเป็นจรรยาบรรณและนโยบายแลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�า 
แนวปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการน�านโยบายดังกล่าวไปใช้เพ่ือให ้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

หลักบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ ก�าหนดหลักบรรษัทภิบาลไว้ทั้งหมด 6 ประการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

 • ซื่อสัตย์ สุจริต 
 • เปิดกว้าง โปร่งใส 
 • ให้ความเสมอภาค 
 • ให้ความเป็นธรรม 
 • ยึดมั่นค�าสัญญา 
 • ใส่ใจดูแลสังคม  

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders)
CPN ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

CPN ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยน�าหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมใน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และ
หลังการประชุม 

ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2559 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดท่ีี 
21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวลิด์บอลรูม ช้ัน 23 โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ เลขที่ 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจ�านวน 1,405 
ราย คิดเป็น 75.48% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น  66.66% โดย
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการ
บริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน  
ทั้งนี้ รายละเอียดการด�าเนินการประชุมมีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 • ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้ และ
จัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการ
สรรหาและแต่งต้ังกรรมการ ระหว่างวนัที ่30 กันยายน 2558 ถงึ 
15 มกราคม 2559  รวมถึงการให้สิทธผิูถื้อหุ้นส่งค�าถามเกีย่วกบั
วาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุม 
ผูถื้อหุน้และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2559 ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้ หรือ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 • จดัท�าจดหมายเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2559 CPN ได้เผยแพร่จดหมาย
เชญิประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่ 16 มนีาคม 
2559 ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุมากกว่า 30 วนั และจดัส่งจดหมาย
เชญิประชมุให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 21 วนั 
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชมุและมเีวลาศกึษา
ข้อมลูก่อนวนัประชมุอย่างเพยีงพอ 

 • ในจดหมายเชญิประชมุ บรษิทัฯ มีการชีแ้จงข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ประกอบการพจิารณา
ของผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วนและเพยีงพอ โดยวาระการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประกอบด้วย

1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ต�าแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา 
การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การด�ารง
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืนและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง และการเข้า
ร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ  ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา การถอื
หุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ  เช่น การท�ารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
จ�านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและ
ส�านกังานสอบบญัช ีความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีจ�านวนปีทีป่ฏบิตัิ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสม 
ของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น 

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย
เงินปันผล จ�านวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจ�านวนเงินที่จ่าย
ในปีก่อน

 • ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอย่าง
กะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ี
ส�าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า

 • อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
โดยการจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ผู้ถอืหุน้สามารถก�าหนด
ทศิทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวธิกีารมอบฉนัทะในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ ส่วนหนงัสอื
มอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้CPN ยังมรีายชือ่
พร้อมประวตัขิองกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลอืก
เป็นผู้รับมอบฉนัทะไว้ด้วย โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 
2559 มผู้ีถอืหุ้นจ�านวนรวม 641 ราย มอบอ�านาจให้กรรมการอสิระ
เป็นผูร้บัมอบอ�านาจในการออกเสยีงแทน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี

- มอบอ�านาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล  
ประธานกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 474 ราย

- มอบอ�านาจให้นายการุณ กิตติสถาพร  
กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 70 ราย

- มอบอ�านาจให้นางโชติกา สวนานนท์  
กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 97 ราย
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • ก�าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 3 
ชั่วโมง โดยได้น�าระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลง
ทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพือ่ความถูกต้อง รวดเรว็ และเชือ่ถอื
ได้ของข้อมลู

 • ก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเป็นไปตามจ�านวนหุน้ทีผู่ถื้อหุน้ 
ถอือยู ่โดยหน่ึงหุน้มสิีทธิเท่ากบัหนึง่เสยีง ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีหุ้นประเภท
เดยีวคอืหุน้สามญั

 • ก่อนเร่ิมการประชมุผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนให้ผูถื้อหุน้ในทีป่ระชมุรับทราบ

 • น�าบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมตใินการประชมุผู้ถือหุน้ โดยจดัท�า
บตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลง
คะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร

 • ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกต้ัง
กรรมการ

 • มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นในที่
ประชมุรบัทราบทกุวาระตามล�าดับ 

 • ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามข้อกฎหมายและข้อ
บงัคบัของบริษทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เชญิตวัแทนจาก บรษิทั เคพเีอม็จี  
ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นพยาน 
ตรวจสอบการนับคะแนน

 • ให้สิทธผิูถ้อืหุน้สามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเริม่การประชมุไป
แล้ว โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีย่งัไม่ได้พจิารณาลงมตไิด้

 • เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคิดเหน็และซักถามอย่างเตม็ที ่ โดย
มีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผูบ้ริหารระดับสงู และผูส้อบบญัช ีเข้าร่วมประชุมเพือ่ตอบข้อซักถาม
ของผูถ้อืหุน้

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 • น�าส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุม 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์ฯ เพือ่ให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วม
ประชมุรบัทราบในทนัที 

 • ผูถ้อืหุน้สามารถรบัชมบันทกึภาพการประชมุผู้ถือหุน้ผ่าน Webcast 
ทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ หรอืตดิต่อขอรบัในรปูแบบแผ่น VCD ได้ท่ี
ส�านกัเลขานกุารบรษิทั

 • ให้ความส�าคญักบัคุณภาพของรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบนัทึก
สาระส�าคญัต่าง ๆ  ประกอบด้วย

- รายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตร
ลงคะแนน

- ค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ ้น และค�าช้ีแจงของ
กรรมการหรือฝ่ายจัดการ 

- มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลง
คะแนนเสียงอย่างชัดเจน

 • จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษเผย
แพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ และ
น�าส่งส�าเนารายงานการประชมุผู้ถอืหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน
เวลาท่ีก�าหนด

 • แจ้งมติทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2559 บนเวบ็ไซต์ของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในวนัที ่21 เมษายน 
2559 ซึง่เป็นวนัเดยีวกับการประชมุภายหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 

 • เป ิดกว ้างและรับฟังความคิดเห็นของผู ้ถือหุ ้นผ ่านการตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการจดัประชมุผู้ถือหุน้ เพือ่เป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนต่อไป

CPN ปฏบัิตติามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมนิคุณภาพ AGM ซ่ึงจดัโดย 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคม
บริษทัจดทะเบยีน โดยหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิคณุภาพครอบคลมุ
ขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการจดัประชมุผู้ถอืหุน้ ตัง้แต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ 
และภายหลังวันประชุม

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
(Roles of Stakeholders)

CPN ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการก�าหนดเป็นนโยบายและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้
เสยีไว้อย่างชัดเจนใน “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” สรุปรายละเอียด
การด�าเนินงานได้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

 • สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผล
ตอบแทนทีย่ั่งยืน โดยมผีลประกอบการทีดี่และมปีระสทิธภิาพ 
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รายงานประจ�าปี 2559

 • เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นโดยเท่าเทียมกัน 
เปิดเผยข้อมลูทีถู่กต้องตามความเป็นจรงิ 

 • ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึง่รายละเอียด
ต่าง ๆ  ได้กล่าวไว้ในหวัข้อสทิธขิองผูถื้อหุ้นและการปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้
อย่างเท่าเทยีมกนั

พนักงาน

 • ก�าหนดนโยบายในการดแูลและปฏิบตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม ท้ังในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การพฒันา
ศกัยภาพ ตลอดจนการควบคุมดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี
ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สินของพนักงาน 

 • ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือ
กดีกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั ตลอดจนให้ความเคารพ
ในสทิธมินษุยชนต่อพนกังานทุกระดบัเสมอมา

 • เปิดรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมกีารปฏบิตัิ
ต่อพนักงานทกุระดบัด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ินอกจาก
นี ้CPN สนบัสนนุการหารอืและความร่วมมือระหว่างบรษัิทฯ กับ
พนกังานหรือตวัแทนพนกังานในการน�าเสนอข้อมูลแก่ผู้มอี�านาจใน
การตดัสนิใจของบรษิทัฯ เกีย่วกับการปรบัปรงุคุณภาพชวีติการท�างาน
เพือ่ให้เกดิการพฒันาร่วมกนั

 • ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากร 
ของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน อาทิ  
เงนิเดอืนและโบนสั ให้สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ ผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน และผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว (รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัข้อการบรหิารการจัดการ
เพือ่ความยัง่ยืน หน้า 94) และในปี 2559 บริษทัฯ มกีารปรับปรุง
สวสัดกิารเพิม่เติม เช่น ด้านการรกัษาพยาบาล ค่าเบีย้เลีย้งส�าหรับ
การปฏิบตังิานนอกสถานท่ี เป็นต้น 

 • จดัให้มกีองทนุส�ารองเล้ียงชพีตามความสมัครใจของพนกังาน เพือ่
สนบัสนุนให้พนกังานมีเงนิทนุส�ารองในยามเกษยีณหรือลาออก

 • ส่งเสริมความรู้พนักงาน จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ  ที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการท�างาน การฝึกอบรมในหวัข้อเกีย่วกบัความปลอดภยั  
ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับตามกฎหมาย และการฝึกอบรมด้านการ 
ก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานและ 
พนกังานใหม่ด้วย

ร้านค้าและลูกค้า

 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความ
ปลอดภยัต่อสขุภาพ อนามยั ชวีติ และทรพัย์สิน ปฏบิติัต่อลกูค้า
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

 • ให้ข้อมลูเกีย่วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

 • บริหารจดัการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึง่อยูใ่นความ
ดูแลของส�านักส่งเสริมและก�ากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) โดยมี
การด�าเนินการเพื่อปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท�างานต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา การ
ประชาสมัพนัธ์บริการต่าง ๆ  ที ่CPN มีบริการให้ลกูค้าทราบ เป็นต้น

 • พฒันาบคุลากรทีท่�าหน้าทีใ่นการให้บริการและมีการประเมนิผลการให้
บรกิารของเจ้าหน้าที ่การเดนิเย่ียมร้านค้าของเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสัมพนัธ์
เพือ่รบังานบรกิาร รบัปัญหา และข้อร้องเรยีนต่าง ๆ  จากร้านค้าใน 
แต่ละวนั  รวมทัง้การจัดให้มเีจ้าหน้าทีล่กูค้าสมัพนัธ์เดนิอยูต่ามจดุต่าง ๆ   
ภายในศนูย์การค้า เพือ่ให้ผูใ้ช้บริการสามารถสอบถามหรอืสามารถ
แนะน�าผู้ใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องไปทีเ่คาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์

 • ประชมุร่วมกบัร้านค้าเพือ่สือ่สารแผนการด�าเนนิงานทีส่�าคญัอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง และเมือ่ CPN จะเปิดศนูย์การค้าใหม่หรอืศนูย์การค้า
ทีป่รบัปรงุ จะมกีารประชมุร่วมกบัร้านค้าเพือ่รบัทราบนโยบายแนว
ปฏบิติัต่าง ๆ  และวางแผนการตลาดร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 
ผูเ้ช่าได้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพือ่พฒันาคณุภาพ
การบริหารศนูย์การค้าให้ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรับศนูย์การค้าท่ีเปิด
ด�าเนนิการแล้วจะมกีารจดัประชมุร้านค้าไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 • วางแผนการให้บริการร่วมกับร้านค้าเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามี
ความพร้อมในการด�าเนนิธรุกจิ  เช่น การให้ความช่วยเหลอืผูเ้ช่าใน
ด้านการจดักจิกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสนิค้าใหม่ การจัด
กจิกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้าร่วมกบัศูนย์การค้า เป็นต้น

 • จดัให้มกีารส�ารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่าง
ต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ทราบความต้องการของร้านค้าและลกูค้าอย่างแท้จรงิ 
และน�ามาปรับปรุงเพือ่การให้บริการทีเ่ป็นเลศิของ CPN

 • สร้างคณุค่าสงูสุดให้กบัลกูค้าโดยใช้หลกัการของ Value Chain เพ่ือ
ให้การด�าเนนิการจัดซือ้จดัจ้างเป็นไปตามความต้องการ ความคาดหวงั 
และความพงึพอใจของลกูค้า

 • จดัท�า Focus Group เพือ่ให้ทราบความต้องการเฉพาะกลุ่มของผูเ้ช่า 
และน�ามาประเมินเพือ่การพฒันาและปรับปรุงการให้บรกิารให้ดยีิง่ขึน้

 • ให้ความส�าคญักบัการจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ โดย
จะไม่น�าภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกใน
สงัคม หรอืค่านยิมทีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรือ่งเพศและศีลธรรม
มาใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทัฯ

 • ดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ทีภ่ายใน และบริเวณโดยรอบทรพัย์สินภาย
ใต้การบริหารงานของบริษทัฯ ให้มคีวามปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามยั 
ชวีติ และทรัพย์สนิ

 • มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดต่อเช่าพื้นที่ใน
ศนูย์การค้า ขอรบัทราบข้อมลูต่าง ๆ  หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนได้หลาย
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ช่องทาง เช่น ตดิต่อโดยตรงกบัเจ้าหน้าทีร้่านค้าสมัพนัธ์แต่ละสาขา 
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอื CPN Call Center โทร +66 (0) 2021-9999  
หรอือเีมล call_center@cpn.co.th

คู่ค้า

 • ปฏบัิตกิบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค�านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

 • พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยืนกบัคู่ค้า และสร้างความเชือ่ถอืซึง่
กนัและกนั โดยบริษทัฯ ยดึถอืปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซือ้จัดจ้างซ่ึง
มกีารก�าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏิบติัไว้อย่างชดัเจน 

 • สร้างความร่วมมอืกนัด้านเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม

 • ก�าหนดข้ันตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัด
ซือ้จดัจ้าง ตามระเบยีบการพฒันาโครงการและบรหิารงานก่อสร้าง 
อาท ิการจดัซ้ือจดัจ้างโดยการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวธิกีารสอบราคาหรือ
การประกวดราคา หรอืการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวธิกีารประมลูออนไลน์ 
(E-Auction) ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานจัดซ้ือกลาง 
(Pool Procurement) ของบรษิทัฯ เป็นต้น โดยวิธกีารจัดซ้ือจดัจ้าง
จะด�าเนินการอย่างโปร่งใส ให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริต
คอร์รปัชัน่ของบรษัิทฯ

 • จดังานประชมุคูค้่า (Supplier Information Meeting) เพือ่พบปะ
และส่ือสารแผนกลยทุธ์และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้ 
คู่ค้ารับทราบและด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจ 
ไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื 

เจ้าหนี้

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ ไม่น�าเงนิไปใช้ในทางทีอ่าจก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ควบคุมให้มีการช�าระคืนเงนิกูแ้ละ
ดอกเบีย้ให้กับเจ้าหน้ีเงนิกูย้มืทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนด
เวลา และปฏบิติัตามเงือ่นไขการกูยื้มเงนิตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการช�าระหน้ีทีด่ขีองบรษิทัฯ

 • บรษิทัฯ สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิได้ตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิ
กู ้และ/หรือข้อก�าหนดสทิธ ิมกีารรายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขให้
กับเจ้าหนีร้บัทราบอย่างต่อเนือ่งเป็นปกต ิโดยบรษิทัฯ ไม่เคยมีประวตัิ
ผดินดัช�าระหนีแ้ละดอกเบีย้ต่อเจ้าหนี ้ ไม่เคยมเีหตกุารณ์ทีท่�าให้เจ้า
หน้ีกังวลใจเรือ่งความสามารถในการช�าระหนีข้องบรษิทัฯ นอกจาก
นี ้ บรษิทัฯ มกีารให้เงนิกูย้มืแก่บรษัิทย่อยตามโครงสร้างการถอืหุน้
เท่านัน้ มไิด้ให้การช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้อง

คู่แข่งทางการค้า

 • ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรือไม่
เหมาะสม และไม่กระท�าการใด ๆ  ทีล่ะเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาของ
ผู้อืน่หรือคูแ่ข่งทางการค้า มุง่ส่งเสริมและสนบัสนนุการแลกเปลีย่น
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัธรุกจิด้านพฒันาและบรหิารศนูย์การค้าใน
ภาพรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนา
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาติให้ย่ังยืน

 • การจัดตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง 
CPN และบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
แลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์
ร่วมกนั ซึง่บริษทัฯ เป็นสมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคม
ตัง้แต่ปี 2541 

 • เผยแพร่ข้อมูลของสมาคมผ่านช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  เช่น การ
แถลงข่าวและการให้สมัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน การจดัท�าเอกสารเผย
แพร่ ตลอดจนการจดัสมัมนาของสมาคม เพือ่ให้ความรู้และข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัธุรกจิศนูย์การค้าทีเ่ป็นประโยชน์และทันต่อ
เหตกุารณ์ต่อสาธารณชน เป็นต้น

 • จัดตั้งคณะท�างานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิศูนย์การค้าและธรุกจิ
ค้าปลกีตัง้แต่ปี 2558

 • ด�าเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมอืเพือ่
เตรียมความพร้อมในภาวะวกิฤต และการเชิญวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุมิา
ให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในศนูย์การค้า เป็นต้น

 • ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของ 
นกัท่องเทีย่ว และการสนบัสนนุการซือ้สนิค้าภายในประเทศของคนไทย  
โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถึง 
ภาคประชาสงัคม และสมาคมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

 • เข้าร่วมเป็นคณะท�างานในโครงการต่าง ๆ  เพือ่ผลักดนัและส่งเสรมิ
เศรษฐกจิในระดบัมหภาค และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคธรุกจิศนูย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลงัประชารฐั เช่น 
คณะท�างานด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่วและ MICE 1 ของโครงการ 
Amazing Thai Taste และโครงการจดัท�ามาตรฐานอาชพีและคณุวฒุิ
วชิาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สนิ ระยะที ่2 เป็นต้น

หมายเหตุ :
1 การท่องเทีย่วในรูปแบบ Meetings, Incentives, Conferences, and 

Events
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รายงานประจ�าปี 2559

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 • ปฏบัิตติามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และพยายาม
ยกระดบัการปฏิบัตใิห้มีมาตรฐานสงูกว่ากฎหมายก�าหนด เช่น คดิค้น
หรือน�านวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับศูนย์การค้า
และอาคารส�านกังาน ตลอดจนดแูลป้องกนัมใิห้การด�าเนนิงานของ 
บริษทัฯ ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสังคม ชมุชน และ
สิง่แวดล้อม ส่งเสรมิและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันา
คณุภาพชวีติ การส่งเสริมด้านการศกึษา การประหยดัพลงังาน และ
การรักษาสิง่แวดล้อม 

 • ให้ความส�าคญักบัการสือ่สารและเผยแพร่ความรูด้้านสิง่แวดล้อมไป
สูผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ร่วมเป็นเครอืข่ายในการดแูลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปยังทุกภาค
ส่วนของสงัคม 

ภาครัฐ

 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตภิายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนมุง่
มัน่ด�าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากภาครฐัหรอืเป็นโครงการทีบ่ริษทัฯ ริเร่ิมขึน้เอง

 • ให้ความร่วมมือกบัภาครฐัในการร่วมต่อต้านการทจุรติ

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ  ในสังคม

 • ยกระดับความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์กรอิสระและ
องค์กรอ่ืน ๆ  ในสงัคม เพือ่ร่วมกนัพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้
เตบิโตอย่างย่ังยนื โดยค�านงึถึงผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

CPN ด�าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งหมายการค้า สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการค้า และทรัพย์สนิ
ทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่าน้ัน การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและ 
หลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิ
ของ CPN ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อก�าหนดตามกฎหมาย 
เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจนกระทั่งพัฒนาโครงการแล้ว
เสรจ็ และตดิตามการปรบัปรุงกฎหมายทีอ่าจกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิ 
ของบรษัิทฯ อย่างสม�า่เสมอ อาท ิกฎหมายผงัเมอืง เพ่ือไม่ให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของ 
บริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

CPN สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจ 
ของบริษทัฯ เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่ 
สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ ให้ความเคารพ
นบัถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐาน 
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด  
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ 
CPN ซึง่เป็นสายธรุกจิหนึง่ของกลุม่เซน็ทรลัพร้อมสนบัสนุนโครงการของ  
UN Women ในการลดการใช้ความรนุแรงกบัสตรแีละส่งเสรมิความเสมอภาค 
ทางเพศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน 
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหาย
จากการละเมดิสทิธิอนัเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ โดยพจิารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารการจัดการเพื่อความยั่งยืน หน้า 
93 และ 114)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 
ซึ่งจัดโดยสถาบัน IOD ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยได้ด�าเนิน
การในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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การอบรมและการสื่อสาร

- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและ
ปฐมนิเทศ รวมทั้งส่ือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  เช่น วารสาร 
ADMIRED และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- การก�าหนดนโยบายป้องกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐในการปราบปรามการ 
กระท�าผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2559 มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันการฟอกเงิน 
โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ

- การส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรการภาค
ธุรกิจ ต้านการทุจริตการติดสินบน” ซึ่งจัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และได้น�าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ส�าคัญและแนวทางการ
ก�าหนดมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมส�าหรบันติบิคุคล
ในการป้องกนัการให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ มา
สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ทราบ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร 

- การส่งผูแ้ทนบรษิทัฯ เข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ 

- การส่ือสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า 
ในงานประชุมคู่ค้า (Supplier Information Meeting) และ
เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

ทัง้นี ้รายละเอยีดนโยบายทีเ่กีย่วข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและ
นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ  ทีมี่ข้อสงสยั หรอืข้อร้อง
เรียน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังนี้

 • กรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  มข้ีอสงสยั หรอืพบเหน็การกระท�า
ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ 

ร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ  ถงึบคุคลหรอืหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะด�าเนนิการสืบหาข้อเท็จจริง 
และมกีารรายงานสรปุประเดน็ส�าคญัให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
รับทราบ ส�าหรับช่องทางในการตดิต่อมรีายละเอยีดดงันี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1200
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th

 • กรณผู้ีมส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  มข้ีอสงสยั หรือต้องการร้องเรียนเกีย่วกบั 
ประเดน็ด้านการปฏบัิตงิาน สามารถตดิต่อสอบถาม หรอืร้องเรยีน
มายังฝ่ายจดัการตามช่องทางในการตดิต่อดงันี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล: CEO@cpn.co.th

ส�าหรบัผูท้ีแ่จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่ป็นพนกังาน ลกูค้า หรอืบุคคล
ที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย  
ซึง่ได้มกีารก�าหนดรายละเอยีดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากบัดแูล 
กิจการของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
(Disclosure and Transparency)

CPN ยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
เพือ่ให้นกัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
มีข้อมูลที่เช่ือถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม�่าเสมอ ผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ใน
ช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแล
รักษาข้อมูลภายในให้จ�ากัดเฉพาะบุคคลที่จ�าเป็น 

mailto:whistleblower@cpn.co.th
mailto:CEO@cpn.co.th
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

CPN จัดต้ังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2549 เพื่อบริหารความ
สัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน และส่ือสารข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บคุคลทัว่ไป และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม สม�่าเสมอ ถูกต้อง  
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

ส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงนิ  
และท�างานใกล้ชิดกับผู ้บริหารระดับสูงเพื่อก�าหนดนโยบายและ 
แผนงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติ
งานและพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัทจดทะเบียน
ชัน้น�าระดบัภมูภิาค นอกจากนี ้ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้น�าเสนอผล
การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

CPN มีการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเป็น
ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น แจ้งสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณะแล้วจะเผย
แพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (http://
www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ 

ข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ อาท ิแบบแสดงรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1)  
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รายงานงบการเงิน ค�าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis)  
ผลการด�าเนนิงานย้อนหลงั ข้อมลูเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ 
และข้อมลูโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่  หนงัสอืเชญิประชุมผู้ถือหุน้  
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น การก�ากับดูแลกิจการ ข่าวสารแจ้ง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิทินทางการเงินส�าหรับนักลงทุน (IR’s Events 
and Calendar) เอกสารข่าว (Press Release) รวมถึงเอกสารที่ใช้ใน
การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น  ในปี 
2559 มผีูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์กว่า 8,144 ครัง้ต่อเดอืน โดยเข้าเย่ียมชมข้อมูล
โดยเฉลี่ย 357,144 ครั้งต่อเดือน และมีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์กว่า 4,410 คน

นอกจากนี ้CPN ได้ก�าหนดช่วงเวลางดตดิต่อสือ่สารกบันกัวเิคราะห์และ
นักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส 
(Silent Period) เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลการด�าเนินงาน 
รายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ได้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
อนัดกัีบผูล้งทนุ โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกจิกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบ 
นกัลงทนุอย่างสม�า่เสมอท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชมุ 
นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์และนกัลงทุนสถาบนั (CEO Forum) งานประชุม
ร่วมกบันกัลงทนุ งานประกาศผลประกอบการประจ�าไตรมาส รวมถึงการ
เดนิทางไปพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากน้ี 
ผูบ้รหิารยงัได้รบัเชญิจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ 

CPN ได้ร่วมกจิกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 
(Opportunity Day) เพื่อให้ผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ได้แถลงผล 
การด�าเนนิงานและผลปฏบิตังิาน รวมถงึช้ีแจงความเคลือ่นไหวของธรุกจิ 
และเป็นโอกาสให้บรษิทัฯ ได้พบและตอบข้อซกัถามของผูถื้อหุน้ นักลงทุน 
นกัวเิคราะห์ บคุคลทัว่ไปโดยตรง และสือ่มวลชน ซึง่ในปี 2559 มผีูส้นใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 40-50 คนต่อไตรมาส  กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มี
การถ่ายถอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Web Lived) 
ผู้ชมทางเวบ็ไซต์สามารถส่งค�าถามและผู้บริหารสามารถตอบข้อซกัถาม 
ได้ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวดีทีศัน์ของงานแถลงผลการด�าเนิน 
งานประจ�าไตรมาสจะเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือให ้
นักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างทั่วถึง

http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx)%20
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กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2559 ของบริษัทฯ มีดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง จ�านวนบริษัท จ�านวนราย

1. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meetings) 69 85 170

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Calls) 17 16 19

3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(CEO Forum and Analyst Briefing)

3 45 122

4. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 4 - 184

5. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) 3 52 74

6. การเดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
(Non-Deal Roadshows)

6 71 112

7. การพานักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมศูนย์การค้า (Site Visits) 15 46 69

รวม 117 315 750

CPN ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจ�าปี 2559 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเองได้
โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1632 1688 และ 1689
อีเมล: ir@cpn.co.th

mailto:ir@cpn.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการ
อิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น
สัดส่วนกรรมการอิสระจ�านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ตาม
หลกัเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอสิระทกุท่านมคีณุสมบตัิ
ความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก�าหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเตม็ที่

ทั้งน้ี เพื่อให้การก�ากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและ
สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีCPN จดัให้มคีณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจน
เลขานกุารบรษิทั ซ่ึงมีบทบาทหน้าทีส่นบัสนนุการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะ
กรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
หน้า 128-137

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
รวมทั้งในจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะ
กรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย มปีระสบการณ์ 
ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและความซ่ือสัตย์ โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ 
ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะกรรมการ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability)  
และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็น 
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และ
แผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ โดยมกีารทบทวนเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ  อาทิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนนิธรุกจิ จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
เป็นต้น โดยมีการติดตามและก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ากลยุทธ์และ
นโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ กลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารไปยัง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยในระดับผู้บริหาร
จะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และ
การประชุม Management Information Meeting เป็นประจ�าทุกปี  
เป็นต้น ส�าหรับในระดับพนักงานทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และ
สาขา จะสื่อสารผ่านสายการบังคับบัญชาตามล�าดับ และโดยสื่อต่าง ๆ  
ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จัดท�าขึ้น
อย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงาน
ที่ก�าหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วง
ดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนจากผู้ถือหุน้ทีมิ่ใช่กรรมการอิสระ 
แต่อย่างไรกต็าม จากการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
CPN และเป็นจดุแขง็ทีช่่วยส่งเสรมิให้การด�าเนนิธรุกจิของ CPN ประสบ
ความส�าเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน
ธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการค้าปลกีมายาวนาน สามารถปฏบัิติ
หน้าที่โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตาม
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดัง
กล่าวให้ด�าเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น
ได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และ
เป็นอิสระ
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กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและ
จัดการให้บริษัทฯ มีการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจท่ีก�าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 
ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ 
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน CPN บริษัทเดียว
เท่านั้น 

การจ�ากดัจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการอสิระ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดว่ากรรมการอิสระสามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้
โดยรวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อ
ความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 เป็นต้น
ไป โดยไม่มีผลย้อนหลังส�าหรับกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งก่อนการ
แต่งตั้งกรรมการในปี 2551 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการ
อิสระดังกล่าวครบก�าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ
กรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัก�าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษทั
ล่วงหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดยในปี 2559 CPN มกีาร
ประชมุคณะกรรมการบริษทัรวม 8 คร้ัง เป็นวาระการประชมุตาม
ปกต ิ6 คร้ัง และวาระพิเศษ 2 คร้ัง

 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จะ
ร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง
อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระ
การประชุมได้อย่างเป็นอสิระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พจิารณา
ความเหมาะสมของวาระดงักล่าว

 • เลขานกุารบริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระทีส่ามารถ
เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ให้
กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับ
จดหมายเชญิประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 
เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นรีบด่วน เพือ่รักษาสทิธหิรือประโยชน์ของบรษัิทฯ 
เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวัน
ประชมุให้เร็วกว่านัน้กไ็ด้

 • ในระหว่างการประชมุ ประธานในทีป่ระชุมได้มกีารจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอในการอภปิรายประเดน็ทีส่�าคญั อกีทัง้สนบัสนนุให้กรรมการ
ทกุท่านได้แสดงความคดิเหน็อย่างสร้างสรรค์และเป็นอสิระ มกีารใช้
ดลุยพินจิอย่างรอบคอบ ทัง้นี ้ เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะ
เข้าร่วมประชุมและจดบันทกึรายงานการประชมุทกุคร้ัง

 • ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทีอ่าจมส่ีวนได้เสียจะไม่
อยู่ในทีป่ระชุม และงดออกเสยีงในวาระนัน้

 • คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให ้ บันทึกองค ์ประชุมขณะท่ี 
คณะกรรมการบรษิทัลงมตไิว้ในรายงานการประชมุทกุคร้ัง ซ่ึงทีผ่่านมา  
การลงมตใินวาระเพือ่พจิารณาอนมุตัมีิกรรมการอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด

 • เมือ่มเีหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีส่�าคญัหรอืทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และ/
หรือผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างมนียัส�าคญั ฝ่ายจดัการจะน�ารายละเอยีดมา
เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ยกตวัอย่างเช่น ความคบืหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและ
แผนการลงทนุโครงการต่าง ๆ  เหตกุารณ์ทีเ่ป็นกระแสสงัคมทีเ่กีย่วข้อง
หรือมีโอกาสเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ รวมทัง้แนวทาง
การก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ เป็นต้น

 • เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่ปลอดภัย โดยมี
การจดัเกบ็ในรปูแบบไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์ควบคูก่บัการจดัเกบ็เอกสาร
ต้นฉบับ

 • ในกรณท่ีีมข้ีอซกัถามในทีป่ระชุมและเป็นเร่ืองทีต้่องติดตามขอข้อมลู
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รายงานประจ�าปี 2559

จากฝ่ายงานท่ีเกีย่วข้อง เลขานกุารบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงานและ
จัดส่งเอกสารการช้ีแจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการ
บรษัิทโดยเร็วทีส่ดุ

 • เลขานกุารบรษิทัจดัส่งรายงานผลการด�าเนนิงานรายเดอืนเปรียบเทยีบ
กบัเป้าหมายแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัไิว้ เพือ่
ให้คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณารบัทราบอย่างต่อเนือ่งทุกเดอืน

 • คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชมุร่วมกนัอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง ซึง่ในปี 2559 มีการจัดประชุม 2 ครัง้ ในเดอืนกนัยายน 
และพฤศจกิายน เพือ่พจิารณาเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2560 
และประเด็นที่ส�าคัญต่าง ๆ  ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการ
พจิารณาและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษทัและ
ฝ่ายจัดการรบัทราบเพือ่น�าไปพฒันาการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องต่อไป

 • คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อน�าผลที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการ
จัดประชุมให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผลประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะ
กรรมการบรษัิทเฉล่ียในปี 2559 เท่ากบั 97.14% 

 • คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีส่�าคญั ตลอดจนข่าวสารความ
เคลือ่นไหวด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้การ
ปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคบั หลกั
เกณฑ์ และแนวปฏิบตัทิีด่แีละเป็นปัจจุบนั

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

 • หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะน�าแนวทางจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะ
กรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่และการด�าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการ
ด�าเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมและการท�าหน้าที่ของกรรมการ
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความ
สนใจเป็นกรณีพิเศษส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการ
ด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ 

 • ขั้นตอน

เลขานกุารบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทัทุกท่านประเมิน
ตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ�าทุกปี

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

 • หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตาม
กฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2) การก�าหนดกลยุทธ์ การก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็น
ประจ�าทุกปี

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3) คณะ
กรรมการนโยบายความเส่ียง และ 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพฒันาอย่างย่ังยืน มกีารประเมนิตนเองเป็นประจ�าทกุปี เพือ่น�า 
ผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการท�างานของ
คณะกรรมการบริษัทและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO

 • หลักเกณฑ์

แบบประเมนิผลการปฏบิติังานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทาง
การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

หมวดท่ี 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 
10 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ความเป็นผู้น�า
2) การก�าหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดต�าแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO 
ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความ
เห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้ 

 • ขั้นตอน

CEO มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเอง
และรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี หลังจากน้ันในทุก
สิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมิน CEO รวมทั้งจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมิน
ตนเองเพ่ือน�าผลการประเมินมาเปรียบเทยีบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามล�าดับ

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนา
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์
และประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการ
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ  โดยรายละเอียดเกี่ยว
กับการอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียด
ได้ในหวัข้อรายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษทั  
หน้า 324 - 331

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559

รายชื่อกรรมการ รายละเอียด

นายไพฑูรย์ ทวีผล - เข้าร่วมงานเสวนา CG Forum 3/2016 ในหัวข้อ “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น “หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับ 
ผู้ลงทุนสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ - อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายปรีชา เอกคุณากูล - เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Property Fund & REIT” และ “Economic Outlook for 1H16”  
จัดโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

- เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Property & Retail Sector” และ “Economic Outlook for 2H16”  
จัดโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ 
ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2559

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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Advanced Audit Committee Program (AACP) ⦁ ⦁

Audit Committee Program (ACP) ⦁ ⦁ ⦁

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ⦁ ⦁

Board and CEO Assessment ⦁

Chief Financial Officer (CFO) ⦁

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ⦁

Director Accreditation Program (DAP) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Director Certification Program (DCP) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Financial Institutions Governance Program (FGP) ⦁

Finance for Non-Finance Director (FND) ⦁

Financial Statements for Directors (FSD) ⦁

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ⦁ ⦁ ⦁

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ⦁ ⦁

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ⦁ ⦁

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ⦁ ⦁ ⦁

Chartered Director Class (R-CDC) ⦁

Role of the Compensation Committee (RCC) ⦁ ⦁

Role of Chairman Program (RCP) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Risk Management Committee Program (RMP) ⦁
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

CPN ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด�าเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกส�าคัญควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลไกดังกล่าวแก่
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ผ่านสายการบังคับบัญชาและช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ส�านักตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
มขีอบเขตงานเพือ่สอบทานให้มัน่ใจว่าการปฏบัิตงิานของพนกังานเป็นไป
ตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบยีบวธิปีฏิบตังิาน ข้อก�าหนด และกฎหมาย

CPN จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยฝ่ายจัดการท่ีเกี่ยวข้องและส�านักตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี 
ประกอบด้วยการประเมินใน 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานผลการประเมินความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบทั้งหมด 11 ครั้ง เพื่อประเมินและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สอบทานการท�ารายการระหว่าง
กัน พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สอบทานรายงานทางการเงิน และ
ดูแลให้แผนกต่าง ๆ  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดส�านักตรวจสอบภายในของ CPN คือ  
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายที่ใช้ในการ
ควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และ
ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 • การควบคมุเกีย่วกบัข้อมลูภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคน ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ทีม่สีาระส�าคญั และยังไม่
ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูอ้ืน่ 
และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการเกบ็รกัษาและการใช้ข้อมลูภายในที่
บริษัทฯ ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 • การถือหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ 
บรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ แต่
เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน รวมถึงคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ต้องไม่
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิด
เผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อย
กว่า 48 ชัว่โมง ในกรณทีีก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถงึคู่
สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนติภิาวะ มกีารซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือ 
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ต่อหน่วยงานก�ากับดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นความผิด
ทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

 • การรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: เลขานกุารบริษทัรวบรวม
ข้อมูลการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรส
และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบั
ทราบทกุไตรมาส

การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิด
กว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทกุคน ห้ามประกอบธรุกจิท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หลกีเลีย่งการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองหรือบคุคล/นติบิคุคลทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแล
ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะ
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ท่ีมี
ส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ง
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รายงานประจ�าปี 2559

ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและ
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

 • การรายงานการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั: กรรมการและผูบ้รหิาร
ต้องตอบแบบชีแ้จงรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม เป็นประจ�าทุกปี เพือ่แสดงถึงความโปร่งใสและมคีวาม
รอบคอบและระมดัระวงัในการท�าธุรกรรมทีเ่กีย่วโยงกนัในรอบปี โดย
มเีลขานกุารบริษทัเป็นผู้จัดส่งแบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู

 • การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บรหิาร และผูท้ีเ่กีย่วข้อง:  
มกีารรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนันบัจากวนัเข้าด�ารงต�าแหน่งใน
บรษัิทฯ และรายงานข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี ส�าหรับ
กรณีทีร่ะหว่างปีกรรมการหรอืผูบ้รหิารรวมถงึบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง
จ�าเป็นต้องเข้าท�าธรุกรรมใด ๆ  กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรอืโดยทางอ้อม กรรมการหรอืผูบ้รหิารมีหน้าทีแ่จ้งให้บริษทัฯ 
รบัทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบขุ้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลักษณะของสญัญา 
ชือ่ของคูส่ญัญา และส่วนได้เสยีของกรรมการหรอืผู้บรหิารในสญัญา 
เพือ่ความโปร่งใสในการเข้าท�าธรุกรรมนัน้

 • การรายงานการมีส่วนได้เสีย: กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ 
มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความ
เกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการ
ของบรษิทัฯ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไขและวธีิการตามทีค่ณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนก�าหนด ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและ
จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท�าการ นบัแต่วนั
ทีไ่ด้รบัรายงาน

ทัง้น้ี ในปี 2559 CPN ไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใด ๆ  เกีย่วกบัการกระท�า 
ความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน 
ในทางมิชอบ
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การสรรหากรรมการ 
และผู้บริหาร

 • ช่องทางอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พจิารณาเหน็สมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลัก
เกณฑ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 • พจิารณาผูท้ีม่คีณุสมบตัติามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบคุคลต้องโทษหรือ
บคุคลทีถ่กูขึน้บญัชีด�า (Black List) จากองค์กรใด ๆ  (รวมถงึส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.) 
หรือเคยถกูตัดสนิในความผิดทางอาญา 

 • ส�าหรบัการเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ พจิารณาความเป็นอสิระตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด

 • พจิารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความ
เชีย่วชาญในอตุสาหกรรม (Board Skill Matrix) เพือ่ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกิจของบริษทั 

 • พจิารณาความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการทั้งเพศและ
อายุด้วย (Board Diversity)

 • พจิารณาบทบาทความเป็นผูน้�า วสิยัทศัน์ จรยิธรรม และความซือ่สัตย์

 • พจิารณาการอุทศิเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดมิ) 

จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้น�าเสนอเพือ่ขอ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั และน�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก
ตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรือพงึจะเลอืกตัง้ใน

การสรรหากรรมการ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดัและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนด
ให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง และกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับ
มาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

ทัง้นี ้กรรมการอสิระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 
2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็น
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลังส�าหรับ
กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งก่อนการแต่งตั้งกรรมการในปี 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาผูมี้คุณสมบตัิ
เหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้ 

 • เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย รวมทัง้กรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการ ทัง้นี ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการ
เสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีโดยแจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึง่มี
รายละเอยีดเกีย่วกบัวิธกีารเสนอและข้ันตอนการพจิารณา ทัง้นี ้ ใน
ปี 2559 ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลือก
ตัง้เป็นกรรมการ

 • พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ง
เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอืของหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีม่กีาร
จดัท�าข้อมลูดงักล่าว
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รายงานประจ�าปี 2559

ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี ให้ประธานทีป่ระชมุออก
เสียงได้เพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ
ออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีกรรมการที่ครบก�าหนด
ออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1) นางสุนันทา ตุลยธัญ
2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
3) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 
4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

ส�าหรบัการเสนอแต่งต้ังกรรมการในล�าดบัที ่1)-3) เป็นการกลบัมาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ ส่วนการเสนอแต่งตั้งกรรมการใน
ล�าดับที่ 4) นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นั้น เป็นการแต่งตั้งกรรมการ
แทนนางสุนันทา ตุลยธญั ซึง่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และมีการจัดปฐมนเิทศเพือ่สร้าง
ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการและอธบิายเกีย่วกบัการ
ประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการน�า
เสนอข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. สรุปโครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. สรุปนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

6. สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและ
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้มีพื้น
ฐานข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ส�านักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสารแก่
กรรมการใหม่ดังนี้

1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือ
บริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะน�าการให้
สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. เอกสารแนะน�าบริษัทฯ
3. ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน

ของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

และเอกสารเพื่อจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย
6. รายงานประจ�าปี 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

และผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ตลอดจนรายละเอยีดเกีย่วกบัการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี
9. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
10. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ย้อนหลัง 1 ปี
11. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่  
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์) และนายวีรวัฒน์  
ชุติเชษฐพงศ์ 

การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พจิารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหา
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บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

การสรรหาผู้บริหาร 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นผู ้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ โดยการคัดเลอืกเป็นไปตามระเบยีบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน 
CPN ก�าหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 
ทัง้น้ี ในระดบักรรมการผูจั้ดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และ
พัฒนาองค์กรเป็นผู้ด�าเนินการผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร (Corporate PDC) ซึ่งมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน

การจดัท�า Succession Plan จะด�าเนนิการส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบั
สงูทีไ่ด้รบัการพจิารณาว่าเป็น Critical Position โดยพจิารณาจากเกณฑ์
อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนใน
ตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของตลาด รวมไปถึงภาวะ
สุขภาพของผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เกณฑ์อยู่ในระดับท่ีจัดเป็น Critical Position จะวางแผนหาผู้สืบทอด
ต�าแหน่งร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของสายงาน และจัดท�าแผนพัฒนาร่วม
กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย “การวางแผนอาชีพ” (Career Plan) 
และ “แผนพัฒนารายบุคคล” (Individual Development Plan) เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อไป ท้ังนี้ ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน
จะรายงานให้ Corporate PDC รับทราบและพิจารณาเป็นระยะ ๆ  ตาม
ก�าหนด

ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมตาม Succession Plan ที่วางไว้นั้น CPN มีการด�าเนินการดังนี้

 • การพัฒนาผ่านหลักสูตรอบรม (Internal Training Program)
ทีไ่ด้รับความร่วมมอืจาก Academy Team โดยจดัหลกัสตูรแบ่งตาม

ระดับต�าแหน่ง ได้แก่ 
- กลุม่หลกัสตูรด้านทกัษะการบริหารจดัการ ได้แก่ การบรหิาร

จดัการ การคดิเชงิกลยุทธ์ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การล�าดบั
ความส�าคัญและการบริหารเวลา

- กลุ่มหลักสูตรด้านทักษะการเป็นผู้น�า ได้แก่ การขับเคลื่อน
การเปล่ียนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ การให้ 
Feedback และการสื่อสาร

 • การพัฒนาผ่านหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  
(Executive Short Course) 
- ทั้งหลักสูตรภายในและต่างประเทศ เพื่อติดตามความรู้และ

แนวโน้มใหม่ ๆ  ของการบริหาร และเป็นการสร้างเครือข่าย

 • การพัฒนาด้วยวิธีการอื่น ๆ  (Non-Training Program)
อาทิเช่น
- Field Trip: การไปดูงานต่างประเทศ โดยเยีย่มชมศูนย์การค้า

ชั้นน�าระดับแนวหน้าของประเทศต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียน
รู้และได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง

- Project Assignment: มอบหมายงานเพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะ
ในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนการท�างานแบบ Cross 
Function

- Meeting: การให้เข้าร่วมการประชุมท่ีเกีย่วกบักลยุทธ์องค์กร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากระบวนการท�างาน

- Job Rotation: เริ่มต้นจากกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและ
สูง เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และเตรียมพร้อมส�าหรับระดับ
ต�าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศในอนาคต

 • การดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามหลัก  
Performance-based Pay 
ทีโ่ปร่งใส เหมาะสม และเป็นธรรม ตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ต�าแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัด้านค่าตอบแทน
เมือ่เปรียบเทยีบกบับริษทัช้ันน�าซึง่อยู่ในธรุกจิเดียวกนั เพือ่เป็นแรง
จูงใจและรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว



เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
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ค่าตอบแทน 
กรรมการและผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจ�าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

152,000
133,000
103,000
85,000

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

60,000
42,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

65,000
50,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง) 25,000

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) 25,000

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 13,500,000

หมายเหต ุ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบริษทัฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ในคณะกรรมการชดุย่อย

ค่าตอบแทนประจ�าไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุในปี 2559 ทีค่ณะกรรมการได้รับจากบริษทัฯ ในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  รวมเป็น
จ�านวนทั้งสิ้น 11,164,626 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม
และเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส�าเร็จในการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมกีารน�าผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ 
เป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 มวีงเงินไม่เกนิ 13,500,000 บาท 
โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2559

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
ประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการ
นโยบาย 

ความเสี่ยง
ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม 

กรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม 

กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 8/8 - -  - 594,000 475,000  - - - 1,069,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/8 11/11 - 4/4 526,000 332,000 715,000 - 98,000 1,671,000

3. นางสุนันทา ตุลยธัญ 1) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

0/2 2/3 0/2  - 120,615 - 100,000 - - 220,615

4. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 11/11 3/3  - 407,000 332,000 550,000 71,000 - 1,360,000

5. นางโชติกา สวนานนท์ 2) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 11/11 2/2  - 407,000 332,000 550,000 48,000 - 1,337,000

6. นายวีรวัฒน์ ชตุเิชษฐพงศ์ 3) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

6/6 7/7 -  - 282,011 252,000 350,000 - - 884,011

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/8 - -  - 336,000 248,000  - - - 584,000

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 3/8 - -  - 336,000 122,000  - - - 458,000

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 - 3/3  - 336,000 332,000  - 71,000 - 739,000

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6/8 - 3/3  - 336,000 248,000  - 71,000 - 655,000

11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

7/8 - - 4/4 336,000 290,000  - - 98,000 724,000

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

7/8 - 3/3 4/4 336,000 290,000  - 71,000 98,000 795,000

13. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/8 - - 4/4 336,000 332,000  - - - 668,000

รวม 4,688,626 3,585,000 2,265,000 332,000 294,000 11,164,626

หมายเหตุ :  1) ครบก�าหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

  2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

  3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2559

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
ประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการ
นโยบาย 

ความเสี่ยง
ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม 

กรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม 

กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 8/8 - -  - 594,000 475,000  - - - 1,069,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/8 11/11 - 4/4 526,000 332,000 715,000 - 98,000 1,671,000

3. นางสุนันทา ตุลยธัญ 1) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

0/2 2/3 0/2  - 120,615 - 100,000 - - 220,615

4. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 11/11 3/3  - 407,000 332,000 550,000 71,000 - 1,360,000

5. นางโชติกา สวนานนท์ 2) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 11/11 2/2  - 407,000 332,000 550,000 48,000 - 1,337,000

6. นายวรีวฒัน์ ชตุเิชษฐพงศ์ 3) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

6/6 7/7 -  - 282,011 252,000 350,000 - - 884,011

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/8 - -  - 336,000 248,000  - - - 584,000

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 3/8 - -  - 336,000 122,000  - - - 458,000

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

8/8 - 3/3  - 336,000 332,000  - 71,000 - 739,000

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6/8 - 3/3  - 336,000 248,000  - 71,000 - 655,000

11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

7/8 - - 4/4 336,000 290,000  - - 98,000 724,000

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

7/8 - 3/3 4/4 336,000 290,000  - 71,000 98,000 795,000

13. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/8 - - 4/4 336,000 332,000  - - - 668,000

รวม 4,688,626 3,585,000 2,265,000 332,000 294,000 11,164,626

หมายเหตุ :  1) ครบก�าหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

  2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

  3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559



162
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม
และเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
กับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตาม
เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ 
CEO และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาประเมนิผลการปฏิบติังานของ CEO 
เป็นประจ�าทุกปี เพือ่น�าผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพจิารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนของ CEO ในรปูแบบของเงินเดอืนและโบนสั 

 • ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสงู: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏบิตัิ
งานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี เพือ่น�าผล
ประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ 
ผูบ้รหิารระดับสงูในรปูแบบของเงนิเดอืนและโบนสั 

ส�าหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2559 มีดังนี้

 • เงนิเดอืนและโบนสั บรษิทัฯ มกีารให้ผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหารเป็น
เงินเดือนและโบนัส ส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 
104,658,774 บาท  

 • เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้า
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น  
6,727,286 บาท
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รายการระหว่างกัน

จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจาก
กิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชั้นน�าในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่
ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิม 
ผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
การก�าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารต่าง ๆ  เพ่ือเรยีกเกบ็จากกจิการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 • อตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณปูโภค จากการให้
เช่าพืน้ทีใ่นศนูย์การค้าทีบ่ริษทัฯ เรยีกเกบ็จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่หากเทียบเคยีงกบัร้านค้าอืน่ทีเ่ช่าอยูบ่รเิวณ 
ติดกันหรือใกล้เคียงกัน และอยู่ในชั้นเดียวกันจะมีอัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการใกล้เคยีงกนั ทัง้น้ี อตัราค่าเช่าจะข้ึนอยู่กบัท�าเล ขนาดพืน้ท่ี 
รูปแบบการเช่า ระยะเวลาทีเ่ช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไป
ตามหลักการของรายการค้าทีเ่ป็นปกตธิรุกจิทีม่เีง่ือนไขการค้าท่ัวไป

 • รายได้อื่น ที่เกิดข้ึนจากการเรียกเก็บค่าเบ้ียประกันภัย ค่าภาษี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนั และ
ค่าบริการต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้านั้น 
บรษิทัฯ มนีโยบายและหลกัเกณฑ์ทีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทัง้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและลกูค้าทัว่ไป โดยคดิ
จากต้นทนุทีเ่กดิขึน้จริงในการด�าเนนิงานของบริษทัฯ และเป็นไปตาม
ประเภท ลกัษณะการเช่าพืน้ที ่และหลกัการของรายการค้าทีเ่ป็นปกติ
ธรุกจิทีม่เีง่ือนไขการค้าทัว่ไป

 • รายได้จากการให้เช่าทีดิ่น โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมกีาร
พฒันาศนูย์การค้าบนทีด่นิแปลงเดยีวกนักบัโครงการของบริษทัในกลุ่ม
เซน็ทรลั โดยพจิารณาจากการส่งเสรมิความได้เปรยีบทางการตลาด 
และขนาดโครงการทีเ่หมาะสม ซึง่การพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดนิ
แปลงเดยีวกนันัน้ จะด�าเนนิการโดยให้บริษทัใดบริษทัหนึง่เป็นผูซ้ือ้
หรือเช่าทีด่นิทัง้แปลงจากเจ้าของทีด่นิ และน�าทีด่นิให้อกีบรษัิทหนึง่
เช่าหรอืเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ทีท่ีต้่องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ที่
เกดิข้ึนจริง หรือในราคาตลาดทีป่ระเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ โดยเป็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง 
ซึง่รายได้ในการให้เช่าทีด่นิจะได้รบัการสอบทานและตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชขีองบริษทัฯ เป็นประจ�าทกุปี

 • รายได้จากการให้เช่าพืน้ทีข่นาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า จะมกีาร 
ตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกนัตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ 
โดยอัตราค่าเช่าจะค�านวณจากต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 
รวมด้วยดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จริงและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ซึง่รายได้ 
จากค่าตอบแทนการเช่าพืน้ทีใ่หญ่ในโครงการศนูย์การค้าจะได้รบัการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นประจ�าทุกปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการ 
ให้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส�าเร็จตลอดระยะเวลาการด�าเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่ง
ในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน 
โดยกลุม่เซ็นทรลัมีธรุกิจทีห่ลากหลาย ทัง้ธรุกจิห้างสรรพสนิคา้ ธรุกจิ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายยี่ห้อและ
ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เช่าพ้ืนที่ใหญ่และผู้เช่าพ้ืนที่
ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของ CPN จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ  ในกลุ่ม
เซน็ทรัลเป็นพันธมิตรทางการคา้กบั CPN ทีช่่วยเพ่ิมอัตราการเช่า และ
สรา้งความมัน่ใจแก่ลูกค้ารายอืน่ ๆ  ใหม้าเชา่พ้ืนท่ีภายในศนูยก์ารคา้ของ 
CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความส�าเร็จของโครงการต่าง ๆ  และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของ CPN จากความสัมพันธ์ทางการค้า 
ดังกล่าวข้างต้นระหว่าง CPN และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนั จงึเป็นจดุแข็งในการด�าเนนิธรุกจิของ CPN ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการท�ารายการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายละเอยีดการท�ารายการระหว่างกนักบักจิการและ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในงบการเงิน
ประจ�าปี 2559 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ 
กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มจิราธิวัฒน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปนี้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ทีแ่ละการให้บรกิารสาธารณปูโภค
ภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าทีด่นิ รายได้ค่าบรหิารงาน และ
รายได้อื่น ๆ  จากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และค่าบริการต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจาก
กจิการและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนัในปี 2559 รวมจ�านวน 4,600 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพ้ืนที่ค้าปลีก
ภายในศนูย์การค้า อาคารส�านกังาน อาคารทีพ่กัอาศยั ศนูย์อาหาร สวนน�า้ 
และสวนพักผ่อน ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจน 
เป ็นผู ้ ให ้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย ์การค ้าของบริษัทฯ  
ในขณะเดยีวกนับรษิทัในกลุ่มเซ็นทรลัมีการประกอบธรุกิจห้างสรรพสนิค้า  
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชั้นน�าต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งและส่งเสรมิธรุกิจของบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ มีรายได้ 
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รายงานประจ�าปี 2559

รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค และราย
ได้อื่น ๆ  จากการให้เช่าพื้นที่ใน
ศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน
ซึ่ ง เป ็นรายการปกติธุ รกิจที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

2. บริษัทฯ ให ้ เช ่าช ่วงที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร ้างบริ เวณโครงการ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 9) 

3. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงที่ดินบริเวณ
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั สมยุ 10) 

1. Central Department Store Group (CDG) 1) กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่

1,669

2. Central Food Retail Group (CFG) 2) 581

3. Central Hardlines Group (CHG) 3) 289

4. Central Online Group (COL) 4) 174

5. Central Marketing Group (CMG) 5) 543

6. Centara Hotels and Resorts Group (CHR) 6) 92

7. Central Restaurants Group (CRG) 7) 427

8. กิจการอื่น ๆ  8) บุคคล ท่ี เกี่ ยวโยงกันของ 
บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุม

825

หมายเหตุ : 
1) CDG ด�าเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี,  

ซูเปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente และห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น
2) CFG ด�าเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย และเซ็นทรัล ไวน์ เซลลาร์
3) CHG ด�าเนินธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวัสดุ
4) COL ด�าเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทูเอส
5) CMG ด�าเนินธุรกิจบริหารและจัดการสินค้าน�าเข้าทั้งที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย

 - กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler และ Topshop Topman เป็นต้น

 - กลุ่มเครื่องส�าอาง เช่น CLARINS, Laura Mercier และ Illamasqua เป็นต้น

 - กลุ่มนาฬิกา เช่น Guess, Casio และ Nautica เป็นต้น

 - กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น
6) CHR ด�าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
7) CRG ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone 

Creamery, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น
8) กิจการอื่น ๆ  เช่น ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, เซน, อากะ, ห้องอาหารซากุระ, เดอะบาร์บีคิวพลาซา, ไทยพรีวิลเลจเฮลธ์แคร์ สปา, เดอะ บอดี้ ช็อป และ 

รากาซเซ เป็นต้น
9) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท�าสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด จ�านวนประมาณ 

2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เพื่อพัฒนาโรงแรม ที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลัก

การค�านวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่าเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าในปีที่ท�าสัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี
10) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย แก่บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ�ากัด เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม จ�านวน 

2 ไร่ 73 ตารางวา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2586 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี  

2 เดือน โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงรวม 62 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการให้เช่าช่วง
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2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ทีใ่นศนูย์การค้า ค่าเช่าทีด่นิ และค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 1,181 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 • การเช่าทีดิ่นจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั โครงการของบรษิทัฯ บางโครงการ 
มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการของ
บรษิทัในกลุม่เซน็ทรัล โดยพจิารณาจากการส่งเสรมิความได้เปรยีบ 
ทางการตลาด และขนาดโครงการทีเ่หมาะสม ซึง่การพัฒนาโครงการ 
ขึน้มาบนทีด่นิแปลงเดยีวกันนัน้จะด�าเนนิการโดยให้บรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 
เป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน�าท่ีดินให้
อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการในราคา
ทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดย 
ผูป้ระเมนิอสิระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงการจ่าย 
ค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี

 • การเช่าพืน้ทีใ่นศนูย์การค้า ในบางโครงการทีบ่รษิทัฯ มีการร่วมลงทนุ
กับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรลั อาคารจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 
อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสนิค้า ซ่ึงในบางกรณีบรษิทัฯ 
จะเข้าไปเช่าพืน้ทีข่นาดใหญ่จากส่วนอาคารห้างสรรพสนิค้าเพือ่พัฒนา
เป็นพื้นท่ีขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นรายได้ 
ค่าเช่าและค่าบรกิาร เทยีบกบัต้นทนุค่าเช่าพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ต้องจ่ายให้กบั 
ห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั ซ่ึงจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่า
พืน้ทีข่นาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการ
เดยีวกนักบักรณท่ีีบรษิทัฯ ให้เช่าพืน้ทีข่นาดใหญ่แก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนั ซึง่ค่าตอบแทนการเช่าพืน้ทีใ่หญ่จะได้รบัการสอบทานและตรวจ
สอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี 

 • การว่าจ้างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัเป็นทีป่รกึษาทางธรุกจิ โดยการว่าจ้าง
ทีป่รึกษาทางธุรกจินัน้ บริษทัฯ จะพจิารณาจากประสบการณ์ในการ
บรหิารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลักษณะการประกอบ
ธุรกจิและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ เป็นส�าคัญ โดยผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ 
จ่ายให้แก่ทีป่รึกษาทางธรุกจิซ่ึงเป็นกิจการทีเ่กีย่วข้องกนันัน้เป็นอตัรา
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงของผูใ้ห้บรกิารจัดสรรตามการให้บริการ

 • การท�าประกนัภยักบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่มกีารก�าหนดราคาและ
เงือ่นไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรยีบเทียบจากการเสนอราคาของ 
นายหน้าประกนัทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ มากทีส่ดุ  

โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ ในกรณท่ีีไม่มี
ผูเ้สนอราคาเปรยีบเทยีบ บรษิทัฯ จะพิจารณาอนมุตัทิ�ารายการใน
ราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการท�าประกัน
และสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้

 • การว่าจ้างด้านการจดัการ IT Infrastructure กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั  
เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุในด้าน IT Infrastructure 
ทัง้ในเชิงการลงทนุ การบริหารงานระบบ และการพฒันาบุคลากร  
ก่อให้เกดิการประหยดัเนือ่งจากขนาด (Economy of Scale) ตลอดจน
มอี�านาจในการต่อรองท�าธรุกรรมต่าง ๆ  ทางด้าน IT ท้ังนี ้เงือ่นไขและ
ค่าใช้จ่ายในการบริการค�านวณตามต้นทนุทีเ่กดิขึน้จริงเทยีบเคยีงได้กบั
ราคาตลาด และไม่สงูกว่าค่าบริการทีบ่ริหารโดย CPN โดยก�าหนดให้
มกีารทบทวนอตัราค่าบริการเฉลีย่เพือ่ก�าหนดเป็น Baseline และจะ
มกีารทบทวนทกุ 2 ปี 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

2.1 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ 
จ�ากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่ม
จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นท่ีต้ังศูนย์การค้าใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า 

2.2 บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารบางส่วนของ HCDS ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ ่มจิราธิวัฒน์เป ็นผู ้ถือหุ ้น 
รายใหญ่ ในโครงการ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว เซน็ทรัลพลาซา  
ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อน�าพื้นที่มา
พัฒนาเป็นพื้นท่ีขายเพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน 

2.3 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ากัด 
(“CID”) ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีลุม่จริาธวัิฒน์เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
(เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดย
เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 
2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID  
ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท  
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้นที่ไม่ม ี
ส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2552

2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ี
มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและท่ี
ปรกึษาในการบรหิารงาน ตลอดจนการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  
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รายงานประจ�าปี 2559

รวมถึงการให้ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ 
ทั้งน้ี กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS 
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก
ประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
ค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคาและเงื่อนไข
ที ่HCDS เสนอเรยีกเกบ็ค่าบรกิารมีความสมเหตสุมผล โดย
รายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัที ่7 ธันวาคม 2559

2.5 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  
(เดิมชื่อ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ซ้ือกิจการมาพร้อมกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ “ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) 
เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท โรงแรม 
เซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR 
ที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารงาน
โรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็น
ไปตามราคาตลาด ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับ
การท�ารายการกับบุคคลอื่น

2.6 บรษิทัฯ เช่าทีด่นิจาก บรษิทั แวนเทจ กราวด์ จ�ากดั (“Vantage”) 
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2586 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีทีบ่ริษทัฯ ต้องจ่ายให้แก่ 
Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 
ล้านบาท ซ่ึงรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่
ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญา
เช่าที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับ 
Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดังกล่าวให้กลุ่มบริษัท 
IKANO เพื่อก่อสร้าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะ
จ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในส่วนที่บริษัท
ได้จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินให้กับบริษัทฯ 
จ�านวนประมาณ 120 ล้านบาท

2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวัล ภูเก็ต กับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด 
(“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงที่ดินซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ระยะเวลา 

41 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 การเช่า 
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต บางส่วน  
(ไม่รวมพืน้ทีส่่วนทีเ่ป็นห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล) การรับโอน
กรรมสิทธิ์งานระบบ และการรับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์และ
เฟอร์นเิจอร์ทีเ่กีย่วข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี  
และค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS  
ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,166 ล้านบาท

2.8 บริษทัฯ มกีารซือ้สนิค้าและบริการจากบริษทัในกลุม่เซน็ทรลั 
ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส�านักงานต่าง ๆ   
กลุม่ CHR เช่น บรกิารห้องพกั อาหารและเครือ่งด่ืม กลุ่ม CRG  
เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และกิจการอ่ืน ๆ  ท่ีมีบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ  
ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ ซึง่การท�ารายการระหว่างกนั
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับ
บุคคลอื่น และมีการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
บริษัทฯ ก�าหนด โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.9 บริษัทฯ ท�าประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน เพื่อ
คุ้มครองความเสี่ยงภัยอันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และภัยอื่น ๆ  และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัย
กับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่ม
จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.10 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จ�ากัด (“RIS”) ซึ่งเป็น
บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัทีม่กีลุม่จริาธวิฒัน์เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหา
และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จ�าเป็น ได้แก่ อุปกรณ์ Hardware และ Software 
ต่าง ๆ  การบ�ารุงรักษาและการควบคุมการใช้งานให้สามารถ
รองรับการใชง้านทางธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) 
และ Hardware แก่บริษัทฯ 
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3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกู้ยืมและให้กู ้ยืมทุกรายการจะต้องอยู ่ภายใต้นโยบายการ
กู้ยืมและการให้กู ้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
99.99%)
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณี 
ที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถให้ 
เงนิกูย้มืแก่บรษิทัฯ ได้ หากบรษิทัย่อยมีเงนิสดคงเหลือเกนิจากเงนิทนุ 
หมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินงานและบริษัทฯ มีความต้องการใช ้
เงนิกู้จากบรษัิทย่อย โดยจะเปิดเป็นบญัชเีดนิสะพดัระหว่างกนั และ
จดัท�าตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอตัรา
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดย
บริษัทฯ โดยผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ
สายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�าดับ 

 • กรณกีารกูย้มืและการให้กู้ยมืแก่บรษิทัร่วมค้า (ซ่ึงบรษิทัฯ ถอืหุน้
ตัง้แต่ 50% แต่น้อยกว่า 99.99%) 
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง เว้นแต่
กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้าจะกู้จาก 
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจาก 
ผูบ้รหิารสูงสุดของสายงานการเงนิและบญัช ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ และมีการจัดท�าตั๋วสัญญา 
ใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ

 • กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
น้อยกว่า 50% หรอืกจิการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั)
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ที่ต�่ากว่า 50% หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดย
บริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ 
ต�่ากว ่า 50% รวมถึงกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวข ้องกันตาม
ระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้องผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท และมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน
การกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
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รายงานประจ�าปี 2559

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2559  จ�านวนเงิน (ล้านบาท) หมายเหตุ

1. เงินกู้ยืม 

1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 1) 19,216 งบการเงินเฉพาะบริษัท

2) เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2) - งบการเงินรวม

2.  เงินให้กู้ยืม 3)

1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 12,590 งบการเงินเฉพาะบริษัท

2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า - งบการเงินรวม

หมายเหตุ : 
1) เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ
2) เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
3) เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ 

4. การค�้าประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บรษิทัฯ มนีโยบายค�า้ประกนัให้แก่บรษิทัย่อย ตามสดัส่วนการถอืหุ้นของบริษทัฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลกัประกนัเพือ่ค�า้ประกันหนีส้นิใด ๆ  ให้กบับรษิทัย่อย  
บริษัทฯ จะค�้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจากบริษัทนั้น ๆ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระการค�้าประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทภาระการค�้าประกัน จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

1. ภาระการค�้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย
- กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 107

2. ภาระการค�้าประกันวงเงินค�้าประกันสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย 
กับธนาคารพาณิชย์ไทย
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ขั้นตอนการอนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การท�าธรุกรรมกบักจิการหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ นัน้ จะต้องผ่าน 
ขั้นตอนการอนุมั ติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ งานของบริษัทฯ  
เช่นเดียวกบัการท�าธรุกรรมปกติ โดยผ่านการพจิารณาจากผูม้อี�านาจตาม 
สายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น โดยผู้รับผิดชอบและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าที่พิจารณาว่าการท�ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 
และการท�าธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนุมัติ
การท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ 
ก�าหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการ
ด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่คณะกรรมการก�าหนด อยู่ใน
อ�านาจของฝ่ายจดัการในการพจิารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
ขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ  จะพิจารณา
จากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีส�านักเลขานุการบริษัท
ช ่วยก�ากับดูแลให ้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันให ้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ ๆ  โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ออกประกาศว่าด้วยเรื่อง “นโยบายการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” 
และมีการส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน�าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุก ๆ  สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มี
การท�ารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้
ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  
โดยการท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่ เ กี่ยวข ้องกับบริษัทฯ  
จะถูกตรวจสอบจากส�านกัตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัชี  
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ ได้ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

เน่ืองจากการท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การท�าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นอีกอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนย์การค้าร ่วมกับบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัล ซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีช ่วย 
ส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและเป็น 
ผู้น�าในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ี นโยบายหรือแนวโน้ม
การท�ารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงื่อนไข 
การค้าทัว่ไปในการท�าธรุกรรมระหว่างบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยกับบคุคลที่

เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และ
เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

*** เป็นหลกัการทีเ่ปิดเผยและถือปฏบัิตติัง้แต่บริษทัเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***
การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให ้ครบวงจร จ�าเป ็นต้องม ี
องค์ประกอบทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้ธรุกจิของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง
มากขึ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ  และ
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์
ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
น่าเช่ือถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
มีความแขง็แกร่งมากขึน้ เป็นการเพิม่มูลค่าแก่บริษัทฯ และผูถ้อืหุน้
โดยรวม ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัล มีลักษณะดังนี้

1.1 การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน
หลักการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซื้อหรือ
เช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อน�ามาพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้
บรษิทัใดบรษิทัหนึง่ซือ้หรือเช่าทีด่นิทัง้แปลงจากเจ้าของทีด่นิ 
เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็นผู้ซื้อหรือเช่า
ทีด่นิจะขายหรือให้เช่าท่ีดินให้อีกบริษทัหนึง่ ตามสดัส่วนพ้ืนท่ี
ที่แต่ละบริษัทใช้พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่าง 
รับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาทุนบวกต้นทุนของเงิน
ลงทุน 

1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสินค้า 
หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ
หลักการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนท่ี
อาคารของตนตัง้อยู ่ดงันัน้ ต่างฝ่ายต่างรบัผดิชอบค่าก่อสร้าง
อาคารในส่วนของตนเองด้วย
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
วิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ค�านวณค่าก่อสร้างและ
งานระบบให้เป็นไปตามสดัส่วนพืน้ทีใ่ช้งานจริงอย่างยตุธิรรม 

1.3 การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบ
นอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)
หลักการ :  
 • บรษิทัฯ เป็นเจ้าของสทิธอิาคารทีจ่อดรถ และพืน้ท่ีรอบ
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นอกอาคารศนูย์การค้า โดยบริษทัฯ จะรบัผิดชอบต้นทุน
พืน้ทีส่่วนร่วมทัง้หมด โดยถอืเป็นการบรกิารให้แก่ลกูค้า
ทีม่าเช่าพืน้ทีศู่นย์การค้า 

 • ห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ต่าง ๆ  จะช่วยออกค่าก่อสร้าง
ตามแนวทางปฏิบัตดิงันี้ 

1) อาคารทีจ่อดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่
ของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้า และ BU ต่าง ๆ  
ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 

2) พื้นที่ร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพ้ืนที่
ทั้งหมด (Gross Area)

3) การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดย
มวีศิวกรทีป่รึกษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

1.4. การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
หลกัการ : บริษทัฯ อาจมกีารเช่าหรือให้เช่าพืน้ทีใ่หญ่กบัห้าง
สรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ  ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทน
ในการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
โครงการ 
การก�าหนดราคาและเงือ่นไข : ต้นทนุค่าทีดิ่นและค่าก่อสร้าง 
รวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

2. การคิดค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค

หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะสั้น หรือค่าเช่าพื้นที่ระยะ
ยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็น
ของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 
หรือพื้นที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ  ของบริษัทฯ จะก�าหนด
ราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการก�าหนดราคาพื้นที่ส�าหรับ
ลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึงท�าเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า 
ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ทีบ่รษัิทฯ จะได้รบั
นอกจากราคาค่าเช่า ค่าบรกิารร่วม และค่าสาธารณปูโภค ศกัยภาพ
ในการประกอบธรุกจิ ตลอดจนประสบการณ์และความส�าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ก�าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบ
เคียงกับการก�าหนดราคาพื้นที่ส�าหรับลูกค้าชั้นดี 
“ลูกค้าชัน้ด”ี หมายถึง ลูกค้าทีมี่ศกัยภาพสงูซ่ึงมีการเช่าพืน้ทีจ่�านวน
มาก หรือมีการเช่าพื้นที่ในหลายโครงการ และมีส่วนสนับสนุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความ
ส�าเร็จ 
เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ 
หลากหลายประเภทและอาจมีการท�ารายการระหว่างกัน ซึ่งตลอด
ระยะเวลาการด�าเนินงานต้ังแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็น
พันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความส�าเร็จใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยัง
คงมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง โดยในการพิจารณา
เกีย่วกบัเรือ่งราคาและเงือ่นไข บรษิทัฯ ยงัคงค�านงึถึงประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นส�าคัญ

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และ 
ค่าบริการต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่
หลักการ : ในการด�าเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เหล่านี้โดยค�านวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทัง้นี ้อตัราท่ีเรียกเกบ็จะข้ึนอยู่กบัประเภทของการเช่า และ
ลักษณะการเช่าพื้นท่ีซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ลูกค้าทั่วไป 
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

4. การท�าประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม

หลักการ : ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นต่อการเสนอราคาอย่าง
ครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกันแต่ละราย โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกบริษทันายหน้าประกนั ซึง่ใน
ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกจะต้องไม่มกีรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
บริษทัฯ ทีมี่ส่วนได้เสยีและเป็นบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนัเข้าร่วมพจิารณา
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ
จากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็น
ประโยชน์กบับรษิทัฯ มากทีส่ดุ โดยเปรยีบเทยีบราคาย้อนหลังอย่าง
น้อย 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะ
ต้องพจิารณาอนมุตัทิ�ารายการในราคาเทยีบเคยีงกบัปีทีผ่่านมา โดย
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการท�าประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัใน
ขณะนั้น

5. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า 
รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ
“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรือ 
ผู้จัดท�า ด�าเนินการผลิต จัดท�า จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง 
ตัง้แต่เริม่ต้นจนเสร็จสิน้เป็นช้ินงาน รวมทัง้การให้บริการต่าง ๆ  การ
จ้างเหมาบริการและการขนส่ง
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ส�าหรับงานบริหาร
โครงการก่อสร้างด้วย
หลักการ : ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัทฯ 
ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา จะด�าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่ก�าหนดไว้ โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะ
ต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา 
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ
จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด



CPN Venture Sdn. Bhd.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ

บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส 2)

บจ. บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้

บจ. ซี.เอส. ซิตี้ 

บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

บจ. อยุธยาเกษตรธานี

99.99%

99.99%

12.00%

25.00%

0.36%

12.00%

11.85%

99.99%

10.00%

99.99%

100% 100%

100%

100%

50.00%

50.00% 10.00%

50.00%

100%

100%

99.99%

99.99%

99.96%

99.99%

99.99%

93.30%

99.94%

99.99%

90.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.64%

99.99%

99.99%

26.69% 25.00% 100% 100%
1)

78.13%

99.99%

99.94%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ 2) 3)

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บจ. ซีพีเอ็น ซิตี้

บจ. ซีพีเอ็น ระยอง

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล Global Retail Development &
Investment Limited

CPN Real Estate
Sdn. Bhd.

Global Commercial 
Property Limited

Central Plaza i-City
Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City Malls 
Malaysia Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. Bhd.

CPN Malls Malaysia
Sdn. Bhd.

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

บจ. ซีพีเอ็น โคราช

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น 4)

บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท 5)

บจ. ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

หมายเหตุ :  1) สัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าของ ไม่รวมผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าหนี้
 2) จดทะเบียนเลิก บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส และได้โอนกิจการไปยัง บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
 3) เดิมคือ บจ. หลังสวนเรียลตี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   
 4) ปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
 5) บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
กองทุนรวม

ธุรกิจไทย 4

กองทุนรวม

ธุรกิจไทย 5
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท

171



172

รายงานประจ�าปี 2559

หน่วย:ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย
%

การถือหุ้น

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

ศูนย์การค้า
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

14,505 79.10% 17,522 79.58% 19,743 79.93% 21,577 81.46% 24,537 81.48%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

- บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

- บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น 78.13%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ 93.30%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%
- บจ. ซีพีเอ็น ระยอง 99.99%

อาคารส�านักงาน
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

794 4.30% 579 2.63% 612 2.48% 638 2.41% 667 2.21%

- บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%
- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ 93.30%

โรงแรม
- บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%

712 3.90% 903 4.10% 958 3.88% 983 3.71% 998 3.31%

- บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

อาคารที่พักอาศัย
- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ 1) 99.99%

18 0.10% 19 0.08% 17 0.07% 10 0.04% 1 0.003%

- บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%

สวนน�้า และสวนพักผ่อน
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

8 0.00% 8 0.04% 3 0.01% 7 0.03% 42 0.14%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%
- บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%

ศูนย์อาหาร
- บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว 99.99%

725 4.00% 882 4.01% 975 3.95% 1,068 4.03% 1,389 4.61%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

- บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

- บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%
- บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

ดอกเบี้ยรับ 78 0.40% 98 0.44% 61 0.25% 24 0.09% 27 0.09%

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า

584 3.20% 686 3.12% 813 3.29% 749 2.83% 853 2.83%

รายได้อื่น 925 5.00% 1,321 6.00% 1,518 6.14% 1,431 5.40% 1,600 5.31%

รวมรายได้ 2) 18,349 100% 22,018 100% 24,700 100% 26,486 100% 30,114 100%

หมายเหตุ : 1) เดิมคือ บจ. หลังสวนเรียลตี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  

  2) ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
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โครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างเงินทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนเรียกช�าระแล้ว 2,244,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาหุ้น 56.75 บาท

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ชื่อหุ้นกู้
อันดับ
เครดิต

ตราสารหนี้

จ�านวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
ก�าหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2559

CPN18OA AA- 500 12/10/2554 7 ทุก ๆ  3 เดือน เมื่อครบก�าหนด 12/10/2561 500

CPN21OA AA- 300 12/10/2554 10 ทุก ๆ  3 เดือน เมื่อครบก�าหนด 12/10/2564 300

CPN171A n/a 1,000 23/12/2554 5.1 ทุก ๆ  6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 23/01/2560 1,000

CPN176A AA- 1,000 01/06/2555 5 ทุก ๆ  6 เดือน ทยอยช�าระคืนเงินต้น 01/06/2560 150

CPN172A AA- 1,500 19/02/2557 3 ทุก ๆ  6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 19/02/2560 1,500

CPN174A AA- 500 04/04/2557 3 ทุก ๆ  6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 04/04/2560 500

CPN19NA n/a 1,000 07/ 11/ 2557 5 ทุก ๆ  6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 07/11/2562 1,000

CPN221A AA- 1,000 02/06/2558 6.6 ครั้งเดียว เมื่อครบก�าหนด 12/01/2565 1,000

CPN188A AA- 1,400 06/08/2558 3 ทุก ๆ  6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 06/08/2561 1,400

CPN208A1) AA- 1,400 06/08/2558 5 ทุก ๆ  6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 
นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบ

ก�าหนด 3 ปี

06/08/2563 1,400

CPN228A1) AA- 800 06/08/2558 7 ทุก ๆ  6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 
นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบ

ก�าหนด 5 ปี

06/08/2565 800

CPN20DA1) AA- 800 16/12/2558 5 ทุก ๆ  6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 
นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบ

ก�าหนด 3 ปี

16/12/2563 800

CPN21DA1) AA- 800 16/12/2558 6 ทุก ๆ  6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 
นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบ

ก�าหนด 4 ปี

16/12/2564 800

CPN22DA1) AA- 600 16/12/2558 7 ทุก ๆ  6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 
นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบ

ก�าหนด 5 ปี

16/12/2565 600

หมายเหตุ : 1) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด ๆ  นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบก�าหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  2) อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 3.68% ต่อปี
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การด�ารงสถานะทางการเงินตามข้อก�าหนดสิทธิ การด�ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2559

1. จ�านวนรวมของหนี้สินต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เท่า 0.97 เท่า

2. จ�านวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.34 เท่า
0.28 เท่า

3. จ�านวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ไม่ต�่ากว่า 1.50 เท่า 4.95 เท่า

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 4,488,000,000 100.00%

ผู้ถือหุ้นในประเทศ
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา

1,801,714,407
1,361,889,012

40.15%
30.34%

รวม 3,163,603,419 70.49%

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา

1,296,177,331
28,219,250

28.88%
0.63%

รวม 1,324,396,581 29.51%
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ *

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด 1,176,343,960 26.21%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 235,946,234 5.26%

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 207,074,483 4.61%

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 129,875,200 2.89%

5. CHASE NOMINEES LIMITED ** 96,045,991 2.14%

6. BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 93,025,620 2.07%

7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 88,274,400 1.97%

8. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,344,160 1.72%

9. BANK OF SINGAPORE LIMITED ** 61,850,648 1.38%

10. ส�านักงานประกันสังคม 59,995,300 1.27%

รวม 2,225,775,996 49.52%

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายช่ือผู ้ถือหุ ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพล 

  ต่อการก�าหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือ 
การด�าเนินงานของ CPN อย่างมีนัยส�าคัญ
บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือ
หุน้ประมาณ 53% เป็นกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มีอทิธพิล
ต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ CPN อย่างมีนัยส�าคัญ 
เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 7 ท่าน จาก
จ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ 
ของบุคคลต่างด้าว
CPN มีข้อจ�ากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit)   
30% ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบุคคล
ต่างด้าวถอืครองหลกัทรัพย์ของ CPN คดิเป็น 29.51% ของทุนช�าระแล้ว
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รายงานประจ�าปี 2559

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง 

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น 1)

เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี 2559
จ�านวนหุ้นที่ถือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  3,312,800 22,293,200 25,606,000  -  -  -  3,312,800  22,293,200  25,606,000  0.57 

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900  - 22,645,900  -  -  -  22,645,900  -  22,645,900  0.50 

7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  12,972,400 18,636,400 31,608,800  -  (9,318,200)  (9,318,200)  12,972,400  9,318,200  22,290,600  0.50 

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,400  - 28,346,400  -  -  -  28,346,400  -  28,346,400  0.63 

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600  - 26,764,600  -  -  -  26,764,600  -  26,764,600  0.60 

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,400  113,000 27,218,400  -  -  -  27,105,400  113,000  27,218,400  0.61 

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895  192,000 42,337,895  -  -  -  42,145,895  192,000  42,337,895  0.94 

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

 -  3,000  3,000  -  -  -  -  3,000  3,000  0.00 

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

25,589,600  - 25,589,600  -  -  -  25,589,600  -  25,589,600  0.57 

14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

 17,199,200  -  17,199,200  -  -  -  17,199,200  -  17,199,200  0.38 

15. นางสาวนภารตัน์ ศรวีรรณวทิย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

 54,000  -  54,000  -  24,000  24,000  54,000  24,000  78,000  0.00 

16. นางปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

17. นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

18. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 1  50,000  -  50,000  (50,000)  -  (50,000)  -  -  -  - 

19. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 17,102,200  -  17,102,200  -  -  -  17,102,200  -  17,102,200  0.38 

20. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

22. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

23. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารส�านักงาน  20,000  48,000  68,000  -  -  -  20,000  48,000  68,000  0.00 

หมายเหตุ : 1) การได้มา/จ�าหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาสนั้น ๆ

   2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง 

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น 1)

เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี 2559
จ�านวนหุ้นที่ถือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม ทางตรง ทางอ้อม 2) รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  3,312,800 22,293,200 25,606,000  -  -  -  3,312,800  22,293,200  25,606,000  0.57 

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900  - 22,645,900  -  -  -  22,645,900  -  22,645,900  0.50 

7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  12,972,400 18,636,400 31,608,800  -  (9,318,200)  (9,318,200)  12,972,400  9,318,200  22,290,600  0.50 

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,400  - 28,346,400  -  -  -  28,346,400  -  28,346,400  0.63 

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600  - 26,764,600  -  -  -  26,764,600  -  26,764,600  0.60 

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,400  113,000 27,218,400  -  -  -  27,105,400  113,000  27,218,400  0.61 

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895  192,000 42,337,895  -  -  -  42,145,895  192,000  42,337,895  0.94 

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

 -  3,000  3,000  -  -  -  -  3,000  3,000  0.00 

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

25,589,600  - 25,589,600  -  -  -  25,589,600  -  25,589,600  0.57 

14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

 17,199,200  -  17,199,200  -  -  -  17,199,200  -  17,199,200  0.38 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวทิย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

 54,000  -  54,000  -  24,000  24,000  54,000  24,000  78,000  0.00 

16. นางปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

17. นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

18. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 1  50,000  -  50,000  (50,000)  -  (50,000)  -  -  -  - 

19. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 17,102,200  -  17,102,200  -  -  -  17,102,200  -  17,102,200  0.38 

20. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

22. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

23. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารส�านักงาน  20,000  48,000  68,000  -  -  -  20,000  48,000  68,000  0.00 

หมายเหตุ : 1) การได้มา/จ�าหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาสนั้น ๆ

   2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 



178

รายงานประจ�าปี 2559

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าประมาณ 40% 
ของก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานของงบการเงนิรวม หากไม่มเีหตจุ�าเป็น
อ่ืนใด ทั้งน้ี จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจาก
การด�าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการจ่าย
เงินปันผลจะข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อย ทั้งนี้ จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของ
งบการเงินบริษัทย่อย



รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

ในการนี ้คณะกรรมการบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวม
ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบ 
ต่องบการเงินรวมของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า 
รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 
มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเรื่องอื่น ๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ          
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ รื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 
การรับรู้รายได้ 
อ้างถึงหมายเหตุ 3 (ต) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการเป็นบัญชีที่ มี
จ านวนเงินที่ เป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  รายได้
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีจ านวน
มาก ซึ่งมีความหลากหลายของข้อตกลงและเง่ือนไขใน
แต่ละสัญญา รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ
แก่ผู้เช่า ดังน้ันความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู้
รายได้ที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าว
เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความส าคัญ 
 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 
- การท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการรับรู้รายได้

โดยการสอบถามผู้บริหารที่ เก่ียวข้อง และอ่าน
ตัวอย่างสัญญาเช่าและสัญญาบริการ เพื่อท าความ
เข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขที่ส าคัญ เพื่อช่วยในการ
ระบุความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสมที่
เก่ียวข้องกับรายได้ประเภทต่าง ๆ  

- การทดสอบการควบคุมภายในของระบบบัญชี
รายได้  รวมถึงการควบคุมหลักที่ ควบคุมด้วย
บุคคลากร ซึ่งได้แก่แต่ไม่จ ากัดเพียงการควบคุมการ
อนุมัติสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
สัญญาเช่าและการบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีเข้าสู่ระบบ
บัญชี การควบคุมในการออกใบแจ้งหน้ีและการรับ
ช าระเงิน การควบคุมการอนุมัติการให้ส่วนลดค่าเช่า
และการออกใบลดหน้ี  

- การทดสอบการควบคุมด้วยระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับกระบวนการรับรู้รายได้ด้วยความช่วยเหลือ
ของผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเคพี เอ็ ม จี  ซึ่ งท าการทดสอบการควบคุม
ระบบงานของการก าหนดราคาค่าเช่า ระบบงานของ
การออกใบแจ้งหน้ี และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ 
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การรับรู้รายได้ 
อ้างถึงหมายเหตุ 3 (ต) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

- การสุ่มทดสอบการบันทึกรายได้จากการให้เช่าและ
การให้บริการโดยเปรียบเทียบกับข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่ระบุในสัญญาเช่า กับเอกสารที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนการรับช าระเงิน และ 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เก่ียวข้อง 

 
ข้อมูลอื่น  
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุข้างต้นเม่ือจัดท าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท  หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุ จริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ 
  
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
และบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควร    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว  
 
 
 
 
(บงกช อ่ าเสงี่ยม) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ์ 2560 
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บรษัิท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สินทรพัย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 2,488,945,220 2,577,733,661 1,539,985,511 1,841,602,604
เงินลงทนุชัว่คราว 6 714,829,937 1,748,018,000 565,143,991 1,591,174,055
ลกูหนีก้ารคา้ 4, 7 1,102,326,944 1,249,501,326 672,030,518 739,482,844
ลกูหนีอ่ื้น 4, 8 1,924,457,452 1,548,803,230 1,131,517,419 982,477,652
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 9 428,460,252 12,544,796 -                        -                        
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 -                        -                        624,577,121 133,431,948
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,659,019,805 7,136,601,013 4,533,254,560 5,288,169,103

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและกองทนุรวม 10 -                        -                        24,455,496,988 24,259,247,304
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 11 6,156,103,669 5,517,303,574 7,578,673,686 7,578,673,686
เงินลงทนุระยะยาวในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 66,250,000 66,250,000 -                       -                       

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 3,230,700 2,216,153 3,230,700 1,000,000
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 -                        -                        11,965,853,555 11,829,981,679
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 12 76,700,380,637 74,796,435,883 38,121,571,850 36,321,638,724
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13 1,796,803,659 1,939,047,881 352,653,195 360,637,031
สทิธกิารเชา่ 14 10,647,331,203 11,644,371,972 6,274,495,036 6,821,265,819
สทิธกิารใชส้นิทรัพย์ 15 481,771,302 197,010,216 372,836,173 64,425,217
สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 16 1,215,934,265 789,229,576 540,385,358 277,940,502
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 4, 17 800,522,928 956,165,880 468,633,305 453,319,711
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 97,868,328,363 95,908,031,135 90,133,829,846 87,968,129,673

รวมสนิทรพัย์ 104,527,348,168 103,044,632,148 94,667,084,406 93,256,298,776

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
7
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บรษัิท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีส้นิหมนุเวยีน
เจ้าหนีก้ารคา้ 4, 19 825,232,064 904,079,294 452,735,719 591,391,745
เจ้าหนีอ่ื้น 4, 20 5,548,299,262 5,196,585,266 2,367,360,725 2,108,950,035
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4, 18 -                        -                        15,755,599,137 13,815,856,990
สว่นของเจ้าหนีส้ทิธกิารเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4 -                        33,333,333 -                        33,333,333
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 4,707,620,460 5,168,982,000 4,640,970,000 5,077,680,000
สว่นของรายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้
    ทีถ่งึก าหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี 4 682,447,731 664,062,270 87,961,860 72,365,483
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 725,980,066 372,496,734 162,515,394 100,025,555
เจ้าหนีผู้้รับเหมากอ่สร้าง 2,388,823,882 3,190,358,744 1,805,458,251 2,530,325,801
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 14,878,403,465 15,529,897,641 25,272,601,086 24,329,928,942

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน
เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4, 18 -                        -                        3,460,148,735      3,505,587,391      
เงินกูยื้มระยะยาวอ่ืน 18 13,196,667,220    17,454,287,680    13,156,190,000    17,347,160,000    
เจ้าหนีส้ทิธกิารเชา่ 4 300,000,000         300,000,000         300,000,000         300,000,000         
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 16 35,150,933           76,594,163           -                        -                        
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 21 312,079,148         274,543,724         266,553,576         234,731,301         
รายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ 4, 36 15,679,144,770    15,786,750,091    2,071,987,785      1,729,250,688      
เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ 4 6,610,973,742      6,322,877,621      3,102,622,465      2,843,194,840      
ประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอนและการบรูณะ 253,704,982         234,141,781         253,704,982         234,141,781         
เงินค้ าประกนัสทิธกิารเชา่ 4 256,422,342         264,422,655         244,964,784         252,965,096         
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 36,644,143,137 40,713,617,715 22,856,172,327 26,447,031,097

รวมหนีส้นิ 51,522,546,602 56,243,515,356 48,128,773,413 50,776,960,039

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สว่นของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 22
  ทนุจดทะเบยีน 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000
  ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 8,558,557,850 8,558,557,850 8,558,557,850 8,558,557,850
ก าไรสะสม
   จัดสรรเปน็ทนุส ารองตามกฎหมาย 23 224,400,000 224,400,000 224,400,000 224,400,000
   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 41,052,032,491 34,949,747,221 35,508,499,186 31,449,535,980
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถอืหุน้ 23 (41,943,210) (40,111,532) 2,853,957 2,844,907
รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 52,037,047,131 45,936,593,539 46,538,310,993 42,479,338,737
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 967,754,435 864,523,253 -                        -                        
รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 53,004,801,566 46,801,116,792 46,538,310,993 42,479,338,737

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 104,527,348,168 103,044,632,148 94,667,084,406 93,256,298,776

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 4 25,246,527,485 22,231,356,081 13,039,124,372 10,582,180,165
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 4 1,389,464,959 1,067,712,961 365,332,353 204,701,151
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 997,708,008 983,496,368 -                    -                    
รายได้จากการลงทุน 4, 25 26,996,313 24,447,379 4,940,195,618 4,574,941,594
รายได้อ่ืน 4, 26 1,600,219,458 1,564,835,958 1,578,919,823 1,510,482,465
รวมรายได้ 29,260,916,223 25,871,848,747 19,923,572,166 16,872,305,375

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 4 12,629,537,595 11,449,731,376 7,385,858,371 6,175,665,190
ต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม 4 1,085,564,106 852,070,940 280,948,836 159,467,148
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 325,496,518 331,920,217 -                    -                    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4, 27 4,406,412,984 4,030,465,763 3,170,189,825 2,631,167,966
ต้นทุนทางการเงิน 4, 30 633,460,339 508,714,089 1,251,273,521 1,096,033,824
รวมค่าใช้จ่าย 19,080,471,542 17,172,902,385 12,088,270,553 10,062,334,128

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
บริษัทร่วม 11 858,498,031 745,771,197 -                    -                    
การร่วมค้า 11 (5,579,079) 3,533,219 -                    -                    
รวม 852,918,952 749,304,416 -                    -                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,033,363,633 9,448,250,778 7,835,301,613 6,809,971,247
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 (1,686,336,102) (1,430,629,710) (634,827,027) (530,397,626)
ก าไรส าหรับปี 9,347,027,531 8,017,621,068 7,200,474,586 6,279,573,621

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ (2,665,089) (1,519,446) -                    -                    

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย 833,411 1,452,802 9,050 (9,737)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -                      (46,360,441) -                    (43,920,588)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,831,678) (46,427,085) 9,050 (43,930,325)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 9,345,195,853 7,971,193,983 7,200,483,636 6,235,643,296

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 9,243,796,650 7,880,309,769 7,200,474,586 6,279,573,621
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 103,230,881 137,311,299 -                    -                    
ก าไรส าหรับปี 9,347,027,531 8,017,621,068 7,200,474,586 6,279,573,621

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 9,241,964,972 7,833,882,684 7,200,483,636 6,235,643,296
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 103,230,881 137,311,299 -                    -                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 9,345,195,853 7,971,193,983 7,200,483,636 6,235,643,296

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 32 2.06                     1.76                     1.60                  1.40                  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 9,347,027,531 8,017,621,068 7,200,474,586 6,279,573,621
รายการปรับปรุง
คา่เสื่อมราคา 4,003,241,124 3,391,086,666 1,813,579,457 1,242,228,256
คา่ตัดจ าหน่ายสิทธิการเชา่และสิทธิการใชส้ินทรัพย์ 1,119,421,200 1,058,999,659 679,593,731 610,874,099
กลบัรายการคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ -                        (166,226,531) -                        (133,334,505)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หน่วยงานต่างประเทศ (2,665,089) (1,519,446) -                        -                        
รายได้จากการลงทุน (26,996,313) (24,447,379) (4,940,195,618) (4,574,941,594)
ต้นทุนทางการเงิน 633,460,339 508,714,089 1,251,273,521 1,096,033,824
กลบัรายการคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,870,436 (1,589,864) (2,304,243) (1,425,281)
ตัดจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 141,032,558 -                        95,943,219 -                        
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ 411,176 18,866,382 934,710 (9,414,514)
รับรู้รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า (898,290,076) (846,159,204) (150,713,677) (100,231,277)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 43,033,944 26,641,365 35,820,175 15,804,941
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (852,918,952) (749,304,416) -                        -                        
การปรับโครงสร้างบริษัท -                        (816,168) -                        -                        
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง (9,800,700) 122,483,400 -                        -                        
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่เคร่ืองมือทางการเงิน
     ที่ยังไม่เกดิขึน้จริง (28,417,965) 44,126,810 -                        -                        
ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอนและการบูรณะ -                        2,321,342 -                        2,321,342
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,686,336,102 1,430,629,710 634,827,027 530,397,626

15,157,745,315 12,831,427,483 6,619,232,888 4,957,886,538
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลกูหนี้การคา้ 144,303,945 156,412,660 69,756,570 18,537,864
ลกูหนี้อ่ืน (381,137,879) 58,240,832 (145,942,585) 6,064,653
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (265,258,697) (12,544,796) -                        -                        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,897,752 38,026,757 (144,058,795) (16,189,823)
เจ้าหนี้การคา้ (151,263,758) 75,685,970 (138,656,025) 83,172,874
เจ้าหนี้อ่ืน 551,231,589 296,372,282 371,790,038 209,513,409
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 809,070,216 1,777,341,613 509,047,151 1,087,877,668
เงินมัดจ ารับจากลกูคา้ 288,096,121 927,450,687 259,427,625 710,795,029
เงินค้ าประกนัสิทธิการเชา่ -                        60,879,890 -                        61,986,842
จ่ายคนืเงินค้ าประกนัสิทธิการเชา่ -                        (1,000,134,070) -                        (724,650,000)
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (5,498,520) (3,524,040) (3,997,900) (3,204,240)
เงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 16,174,186,084   15,205,635,268   7,396,598,967     6,391,790,814     
จ่ายภาษีเงินได้ (1,801,000,689) (1,420,660,073) (834,782,044) (528,628,812)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,373,185,395 13,784,975,195 6,561,816,923 5,863,162,002

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

196

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

9



 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับดอกเบี้ย 153,134,081 21,274,449 611,177,215 538,331,767
รับเงินปันผล 742,497,636 736,601,082 4,444,040,536 3,976,237,798
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) 1,034,021,474 (461,344,686) 1,026,039,114 (446,346,215)
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (528,248,779) (60,943,382) (220,249,684) (1,398,600,730)
เงินสดรับคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม -                        -                        24,000,000 24,000,000
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,253,770) -                        (2,253,770) -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,200,000 -                        -                        -                        
เงินใหกู้ยื้มแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                        -                        (5,631,771,803) (6,227,235,126)
รับช าระคนืเงินใหกู้ยื้มจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                        -                        5,007,403,397 6,999,112,166
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (4,971,508,447) (14,393,146,158) (3,220,380,665) (12,268,387,040)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (152,298,592) (55,908,605) (88,243,722) (55,284,885)
ซื้อสิทธิการเชา่และสิทธิการใชส้ินทรัพย์ (252,653,147) (815,638,596) (246,450,709) (828,491,452)
ขายสิทธิการเชา่และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 36,224,699 101,909,465 50,296,910 58,005,484
จ่ายช าระเจ้าหนี้สิทธิการเชา่ (33,333,333) -                        (33,333,333) -                        
จ่ายช าระเจ้าหนี้ผู้รับเหมากอ่สร้าง (1,968,647,918) (1,834,087,314) (1,443,878,230) (1,045,568,553)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (5,941,866,096) (16,761,283,745) 276,395,256 (10,674,226,786)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (659,734,206) (620,751,210) (1,258,929,490) (1,196,652,710)
จ่ายเงินปันผล (3,141,005,868) (2,916,824,652) (3,141,005,868) (2,916,824,652)
จ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน (385,967) (770,989) (385,967) (770,989)
เงินสดรับจากการกูยื้มจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                        -                        6,401,732,006 6,731,766,646
จ่ายช าระคนืเงินกูยื้มจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                        -                        (4,513,559,953) (4,829,415,084)
เงินสดรับจากการกูยื้มจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน 800,000,000 21,885,000,000 800,000,000 21,885,000,000
จ่ายช าระคนืเงินกูยื้มจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน (5,518,982,000) (15,280,392,000) (5,427,680,000) (14,764,250,000)
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 301 (505) -                        -                        
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (8,520,107,740) 3,066,260,644 (7,139,829,272) 4,908,853,211

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (88,788,441) 89,952,094 (301,617,093) 97,788,427
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2,577,733,661 2,487,781,567 1,841,602,604 1,743,814,177
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2,488,945,220 2,577,733,661 1,539,985,511 1,841,602,604

-                        -                        -                        

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
17
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 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ในระหว่ำงปี 2559 กลุม่บริษัทได้มีกำรกอ่สร้ำงอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิทธิกำรเชำ่ และสิทธิกำรใชส้ินทรัพย์ในรำคำทุนเป็น
จ ำนวนเงินรวม 6,602.5 ลำ้นบำท (2558: 18,198.4 ลา้นบาท) ซึ่งในจ ำนวนนี้กลุม่บริษัทได้มำโดยจ่ำยเงินสดเป็นจ ำนวนเงินรวม 5,376.5 ลำ้นบำท (2558:
15,264.7 ลา้นบาท)  และต้นทุนกำรกูยื้มที่เกีย่วขอ้งกบักำรได้มำของสินทรัพย์จ ำนวนเงินรวม 39.4 ลำ้นบำท (2558: 166.2 ลา้นบาท) และคงคำ้งเป็นเจ้ำหนี้
ผู้รับเหมำกอ่สร้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,186.6 ลำ้นบำท (2558: 2,767.5 ลา้นบาท)

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทได้มีกำรกอ่สร้ำงอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิทธิกำรเชำ่และสิทธิกำรใชส้ินทรัพย์ในรำคำทุนเป็นจ ำนวน
เงินรวม 4,320.5 ลำ้นบำท (2558: 15,712.3 ลา้นบาท) ซึ่งในจ ำนวนนี้บริษัทได้มำโดยจ่ำยเงินสดเป็นจ ำนวนเงินรวม 3,555.1 ลำ้นบำท (2558: 13,152.2  ลา้น
บาท) และต้นทุนกำรกูยื้มที่เกีย่วขอ้งกบักำรได้มำของสินทรัพย์จ ำนวนเงินรวม 26.9 ลำ้นบำท (2558: 149.5 ลา้นบาท) และคงคำ้งเป็นเจ้ำหนี้ผู้รับเหมำกอ่สร้ำง ณ
 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็นจ ำนวนเงินรวม 738.5 ลำ้นบำท (2558: 2,410.6 ลา้นบาท)

ในระหว่ำงปี 2559 กลุม่บริษัทได้มีกำรกอ่สร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำในรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงินรวม 415.9 ลำ้นบำท (2558: 12.5 ลา้น
บาท) ซึ่งในจ ำนวนนี้กลุม่บริษัทได้มำโดยจ่ำยเงินสดเป็นจ ำนวนเงินรวม 265.3 ลำ้นบำท (2558: 12.5 ลา้นบาท)  และต้นทุนกำรกูยื้มที่เกีย่วขอ้งกบักำรได้มำ
ของสินทรัพย์จ ำนวนเงินรวม 1.2 ลำ้นบำท (2558: ไม่มี) และคงคำ้งเป็นเจ้ำหนี้กำรคำ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  เป็นจ ำนวนเงินรวม 149.4 ลำ้นบำท   (2558:
ไม่มี)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  

    19 

หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ข้อมูลทั่วไป  
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
3  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
4  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6  เงินลงทุนอื่น  
7  ลูกหน้ีการค้า  
8  ลูกหน้ีอื่น  
9  โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  
10  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม   
11  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
12  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
13  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
14  สิทธิการเช่า  
15  สิทธิการใช้สินทรัพย์  
16  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
17  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
18  หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  
19  เจ้าหน้ีการค้า  
20  เจ้าหน้ีอื่น  
21  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
22  ทุนเรือนหุ้น  
23  ส ารอง  
24  ส่วนงานด าเนินงาน  
25  รายได้จากการลงทุน  
26  รายได้อื่น  
27  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
28  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  
29  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
30  ต้นทุนทางการเงิน  
31  ภาษีเงินได้  

199



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  

    20 

หมายเหตุ  สารบัญ  
32  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
33  เงินปันผล  
34  เครื่องมือทางการเงิน  
35  ผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จากการชุมนุมทางการเมือง  
36  การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
37  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน  
38  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น  
39  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
40  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 999/9  ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
 
บริษัทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม 2538 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเป็นผู้พัฒนาโครงการใหม่ ๆ และรับบริหารโครงการต่าง ๆ โดยก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า ขายอาหารและเครื่องดื่ม 
และให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อย กองทุนรวม บริษัทร่วม 
การร่วมค้าและกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4, 10 และ 11 และมรีายละเอียดดังน้ี 
 
   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดตั้ง  2559  2558 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง      
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด (1) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด 
   (เดิมชื่อ บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จ ำกัด) 

 
(2) (6) 

  
ประเทศไทย 

  
99.6 

  
100.0 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัล เรียลต้ี เซอร์วิส จ ากัด 
   (อยู่ระหว่ำงช ำระบัญชี) 

 
(2) 

  
ประเทศไทย 

  
100.0 

  
100.0 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ ากัด (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
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   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดตั้ง  2559  2558 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)      
บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จ ากัด (1) (2) (4) (7)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จ ากัด (1) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอน็ เรซซิเด้นซ์ จ ากัด (10)   ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จ ากัด (6)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ ากัด (1) (2)  ประเทศไทย  93.3  93.3 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ ากัด (1) (2) (4) (10)  ประเทศไทย  78.1  78.1 
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด (1) (2) (4) (7)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด (9)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ ากัด (1) (2) (4)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด (6)  ประเทศไทย     100.0  - 
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ ากัด (6)  ประเทศไทย     100.0  - 
        

บริษัทย่อยทางอ้อม        
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด (2) (6)  ประเทศไทย     0.4  - 
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (1) ถึง (5)  ประเทศไทย   99.9  99.9 
บริษัท โกบอล รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์        
   อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 
บริษัท โกบอล คอมเมอล์เชียล พร็อพเพอร์ตี้        
   ลิมิเต็ด (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จ ากัด (6)  ประเทศไทย  99.9  99.9 
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จ ากัด (6)  ประเทศไทย  99.9  99.9 
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ ากัด (6)  ประเทศไทย  -  78.1 
บริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จ ากัด (1)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
CPN Ventures Sdn. Bhd. (8)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
CPN Real Estate Sdn. Bhd. (6)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
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   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดตั้ง  2559  2558 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)      
Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
Central Plaza i-City Sdn. Bhd. (6)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
        
กองทุนรวม        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4  (6)  ประเทศไทย  100.0  100.0 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 (6)  ประเทศไทย  100.0  100.0 

 
ลักษณะธุรกิจ 

 
(1) ก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า 
(2) ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า  
(3) ก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยและอาคารร้านค้าเพื่อให้เช่า 
(4) ขายอาหารและเครื่องดื่ม 
(5) ให้บริการสวนสนุกและสวนน้ าบนศูนย์การค้า 
(6) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(7) ธุรกิจโรงแรม 
(8) ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
(9) ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
(10) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย        
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง     
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่น้ัน มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง  การเปล่ียนแปลงน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 40 

 
(ข)     เกณฑ์การวัดมูลค่า  

 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย มูลค่ายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
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(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ 
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรุงจ านวนเงินทีร่ับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ธ) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และการคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตที่

จะน าขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ด) การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้

เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่ มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี  
 
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกัน 

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) 
 
หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดทีมี่นัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตูประกอบงบการเงินดังต่อไปน้ี 
 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34  เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  
 
 (ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
กำรรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัท บันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่
เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการน้ันและมี
ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการน้ันท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อ านาจในการควบคุมน้ันได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเก่ียวกับการ
โอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหน่ึงต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หน้ีสินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 
 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป  หน้ีสินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท  ทั้งน้ีสิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูก
ซื้อเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ 
ให้ใช้ราคาท่ีต่ ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไป
หักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น  
 
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่                
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ 
 
กำรซื้อแบบทยอยซื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัท
ถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป   
 
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนได้เสีย และตามแนวปฏิบัติที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี 2552 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการน้ันท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับ
แต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง  
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
จากผู้ถูกซื้อ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ 
 
กำรสูญเสียกำรควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ันออก 
รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยน้ัน   
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัท
ย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว  การร่วมค้า
เป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน
น้ันมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับการร่วมการงานน้ัน 
 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่ง
รวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัท
สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือการควบคุมร่วม  
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กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้ากันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูก
ลงทุนน้ัน  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 

 (ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  
 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปน้ีจะรับรู้เข้าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 

 ตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เคยรับรู้เข้าก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้าก าไรหรือขาดทุน) 

 หน้ีสินทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มี
ประสิทธิผล หรือ 

 การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล 
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หน่วยงำนในต่ำงประเทศ  
 
สินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตรา 
ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนน้ันออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ  หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่ เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศน้ันต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปัน
สัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
เพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส าคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่วนที่เก่ียวข้องเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้  ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนน้ันออกไป 
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 (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
  

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  เครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเง่ือนไข การก าหนดให้
เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท ารายการดังกล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่า
ยุติธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที 
 
หากมีราคาตลาด  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก าหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล 

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นรวมถึงยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหัก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียว กับการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
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(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 
 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคือโครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
การขายในการด าเนินธุรกิจปกติ  อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย 
 
ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการ
ได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ต้นทุนการกู้ยืมซึ่ง กู้มาโดยเฉพาะเพื่อ
ใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเปน็ราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส าเร็จ 
 

 (ช) เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนอื่น 
 
ตราสารหน้ีซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด       
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีที่เหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือ
ไว้จนครบก าหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม  และการเปล่ียนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่  การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ท้ังหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

หรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า   
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม 
 
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี  
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(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ 
 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ  แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน  การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถ
ท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน  
 
กำรจัดประเภทไปยังอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ต้องวัด
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์น้ันด้วยราคาทุนและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
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ค่ำเสื่อมรำคำ 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้ส านักงาน และยานพาหนะ 5 - 15 ปี 
 
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สิทธิการเช่า 
 
 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าดังน้ี 

 
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 30 ปี  
สิทธิการเช่าที่ดิน 25 - 40 ปี  
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(ฎ) สัญญาเช่าระยะยาว 
 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ        
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะ
ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์น้ัน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน ในส่วนของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้เข้าครอบครองพื้นที่ของ
สินทรัพย์นั้นทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ท าสัญญาเช่า เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานจะบันทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีตัดจ่ายที่เป็นระบบซึ่งอ้างอิงจากจ านวนพื้นที่ท่ีได้ครอบครองในแต่ละปี 
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น  เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า    
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น  
 
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 
รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า 
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สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่กลุ่มบริษัทได้มีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไป
ให้กับผู้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  
 
รายได้จากการขายที่บันทึก ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่าใช้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินหรือราคาที่
ต่ ากว่าของมูลค่าปัจจุบันของผลรวมของจ านวนขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผู้ให้เช่าซึ่งการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยทางการค้าที่เหมาะสม ต้นทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน  บันทึกเป็นต้นทุน ณ วันที่
เริ่มสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือใช้ราคาตามบัญชี ถ้าราคาตามบัญชีต่างจากราคาทุนผลต่าง
ระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนขาย บันทึกเป็นก าไรจากการขายซึ่งจะรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริษัท
ใช้รับรู้การขายตามปกติ 
 

 (ฏ) สิทธิการใช้สินทรัพย์ 
 
สิทธิการใช้สินทรัพย์แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิทธิการใช้
สินทรัพย์ โดยเริ่มตัดจ าหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์เม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์      
 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังน้ี 
  
สิทธิการใช้สินทรัพย์ 10 - 40 ปี 
 
วิธีการตัดจ าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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 (ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่    
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถื อหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินน้ัน ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทุน 
 
กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก าหนด ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง   
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงภาษี
เงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์    
ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
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กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  
และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะ
ถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน             
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินประเภทมีดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน 

 
(ฒ)     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 

 
(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงกำรสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท างานให้กับกิจการ 
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โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน  
 
การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้น้ันจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัท           
มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท  
 
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์          
ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทันที 
กลุ่มบริษัท รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่
พนักงานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น              
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง                   
ถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่าย             
ในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้        
ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลา        
ที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรื้อถอนและกำรบูรณะ 
 
บริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุน     
ค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า  หน้ีสินค่ารื้อถอนที่รับรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน      
ในอนาคต  โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอน และอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบันของประมาณ
การต้นทุนค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างค านวณโดยใช้อัตราคิดลดที่ประมาณขึ้นโดยผู้บริหาร และแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของต้นทุนสินทรัพย์ 

  
 (ต) รายได้ 

 
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ 
 
กำรให้เช่ำและให้บริกำร 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า        
และรายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว  ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้
เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่าน้ันเกิดขึ้น รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 
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กำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รับรู้เป็นรายได้เม่ือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้วเสร็จ  
 
กำรลงทุน 
 
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่
จะได้รับจากหลักทรัพย์ในการความต้องการของตลาด จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 
 
ดอกเบี้ยรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  
 

 (ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการ
หน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เก่ียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น  ยกเว้นใน
กรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน ามาใช้เองหรือเพื่อขาย 
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(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า 
 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าช่วงกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
โดยวิธีตัดจ่ายอย่างเป็นระบบ 

 
(ธ) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี  โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในรายงาน  ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิ ดจากผล
แตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการ
ที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่
เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้    
 
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีก ารที่กลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดย
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช าระ  กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  
ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงิน
ได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

 (น) ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามัญ   ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายระหว่างปี  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินองค์กร ค่าใช้จ่ายส านักงานใหญ่ 
และสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หาก
กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน  การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย กองทุนรวม  บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ1, 10 และ 11 
ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น มีดังน้ี 
 

 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จ ากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 
    มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท พาวเวอร์ บาย จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เอิร์ธแคร์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลการ์เม้นท์แฟคทอรี่ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
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 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ห้องอาหารซากุระ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเล็นท์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เอฟแอนด์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ฟู้ดส์ เฟสติวัล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ฟู้ดส์ มิลเลนเน่ียม จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท แฟรี่พลาซ่า จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท สปาเกตตี้ แฟคทอรี่ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ฟูจิ ดิลิเชียส ครีเอชั่น จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีเอ็มจี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ ากัด 
   (เดิมชื่อ บริษัท บำร์บีคิว พลำซ่ำ จ ำกัด) 

ไทย มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่ งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของกิจการไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท า
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

227



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รายการ 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ ราคาตลาดโดยขึ้นอยู่กับท าเล จ านวนพื้นที่ รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า 
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ราคาตลาด 
รายได้ค่าบริหารงานและรายไดอ้ื่น อัตราเดียวกับอัตราที่กิจการอื่นในธุรกิจเดียวกันเรียกเก็บ 
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัท 
    และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาด 
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ราคาตลาด 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ราคาต้นทุน 
ค่าบริหารจัดการ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่ 

   เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ซื้อสทิธิการเช่า ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 
ซื้อสินทรัพย์ ราคาตลาด 
 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้
ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
บริษัทย่อยและกองทุนรวม        
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ -  -  77,296  72,114 
รายได้ค่าบริหารงาน -  -  297,076  271,995 
ดอกเบี้ยรับ -  -  462,054  521,741 
เงินปันผลรับ -  -  3,712,902  3,298,549 
รายได้อื่น -  -  211,689  124,727 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  241,007  237,703 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
บริษทัย่อยและกองทุนรวม (ต่อ)        
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม -  -  11  5 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  22,024  22,139 
ดอกเบี้ยจ่าย -  -  596,170  571,601 
        
บริษัทร่วม        
เงินปันผลรับ -  -  742,368  736,471 
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 510,280  466,211  32,557  7,833 
รายได้ค่าบริหารงาน 440,006 4 411,006  440,006  411,006 
รายได้อื่น 16,035  29,050  17,447  16,069 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 4,329  3,039  2,627  3,136 
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 36,091  36,416  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 42,599  43,719  43,350  43,719 
        
การร่วมค้า        
รายได้ค่าบริหารงาน 30,362  20,184  30,362  20,184 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 4,410,670  3,779,179  2,369,869  1,941,719 
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 3,991  5,058  333  23 
ดอกเบี้ยรับ 6,711  5,651  6,711  5,651 
รายได้อื่น 178,145  148,935  84,024  71,052 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 888,386  591,698  872,001  582,556 
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 1,558  337  75  312 
ค่าบริหารงาน 180,003  178,102  170,775  167,833 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124,862  108,449  105,444  87,610 
ดอกเบี้ยจ่าย 16  225  16  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
   คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น  122,854  126,997  122,854  126,997 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 4,320  3,266  4,320  3,266 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 127,174  130,263  127,174  130,263 

 
ยอดคงเหลือที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย:        
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จ ากัด -  -  3,901  4,226 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ ากัด -  -  8,159  5,035 
   บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จ ากัด -  -  13,369  14,773 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ ากัด -  -  3,780  3,698 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด -  -  8,288  9,221 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด -  -  2,317  3,259 
   บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด -  -  5,112  5,552 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ ากัด -  -  391  237 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด -  -  459  443 
   บริษัท เซ็นทรัล เรียลต้ี เซอร์วิส จ ากัด -  -  -  1,200 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ ากัด -  -  5,153  5,537 
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 -  -  8,802  384 
   บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด -  -  6,229  6,649 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จ ากัด -  -  1,037  1,024 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด -  -  1,107  10 
   บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ ากัด -  -  3,534  6,492 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย:        
   บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ ากัด     -  -  928  396 
   บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากัด   -  -  8,721  - 
   บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ ากัด -  -  7  - 
รวมบริษัทย่อย -  -  81,294  68,136 
        
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน:        
   กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 224,410  209,999  84,973  73,068 
   อื่น ๆ 72,404  86,222  19,309  19,972 
รวมกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 296,814  296,221  104,282  93,040 
        
รวม 296,814  296,221  185,576  161,176 
        
ลูกหน้ีอื่น        
เงินปันผลค้างรับ        
บริษัทย่อย:        
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 -  -  136,440  127,179 
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 -  -  33,192  31,105 
รวม -  -  169,632  158,284 
        
รายได้ค้างรับ        
บริษัทย่อย:        
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 -  -  1,466  1,393 
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 5   -  -  67  129 
รวม -  -  1,533  1,522 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ        
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน:        
   บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด -  135,456  -  135,456 
รวม -  135,456  -  135,456 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบำท) 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น           
บริษัทย่อย:           
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 3.76  4.01 -  -  20,984  37,682 
   บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จ ากัด 3.23  3.18 -  -  577,458  95,750 
   บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด 3.23  - -  -  24,673  - 
   บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ ากัด 3.23  - -  -  1,462  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น    -  -  624,577  133,432 
           
เงินให้กู้ยืมระยะยาว           
บริษัทย่อย:           
   บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จ ากัด 3.23  3.18 -  -  6,456,431  7,248,222 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 3.23  3.18 -  -  1,013,088  1,581,531 
   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ ากัด 3.23  3.18 -  -  8,375  16,387 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด 3.23  3.18 -  -  2,179,032  1,707,951 
   บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากัด     3.23  3.18 -  -  625,815  345,275 
   บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ ากัด 3.23  3.18 -  -  772,553  930,616 
   บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ ากัด        3.23  - -  -  910,560  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว    -  -  11,965,854  11,829,982 
รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     -  -  12,590,431  11,963,414 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
สรุปเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน           
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    -  -  624,577  133,432 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว    -  -  11,965,854  11,829,982 
    -  -  12,590,431  11,963,414 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    -  -  -  - 
รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    -  -  12,590,431 11,963,414 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  133,432  69,349 
เพิ่มขึ้น        
 -  เงินต้น -  -  510,241  86,353 
 -  ดอกเบี้ย -  -  9,470  1,478 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  -  (20,761)  (22,477) 
 -  ดอกเบี้ย -  -  (7,805)  (1,271) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  624,577  133,432 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  11,829,982  12,670,447 
เพิ่มขึ้น        
 -  เงินต้น -  -  5,121,531  6,140,882 
 -  ดอกเบี้ย -  -  433,460  486,119 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  -  (4,986,643)  (6,976,635) 
 -  ดอกเบี้ย -  -  (432,476)  (490,831) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  11,965,854  11,829,982 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉล่ียของตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทและเงินให้กู้ยืมแก่กองทุนรวมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 5.0 ต่อป ี

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย:        
   บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จ ากัด -  -  2,321  3,246 
   บริษัท เซ็นทรัล เรียลต้ี เซอร์วิส จ ากัด -  -  -  1,236 
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 -  -  7,505  8,762 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ ากัด -  -  801  1,824 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ ากัด -  -  679  1,222 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด -  -  639  993 
   บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด -  -  770  2,156 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด -  -  1,738  2,141 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จ ากัด -  -  1,260  846 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย:        
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ ากัด -  -  651  215 
   บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด -  -  429  1,622 
   บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ ากัด -  -  679  825 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จ ากัด -  -  350  283 
   บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากัด     -  -  -  611 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด -  -  2,609  83 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ ากัด -  -  11  - 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด -  -  59  - 
รวมบริษัทย่อย -  -  20,501  26,065 
        
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน:        
   กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 13,004  11,543  1,938  8,246 
   อื่น ๆ 21,380  28,409  17,951  21,862 
รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 34,384  39,952  19,889  30,108 
        
รวม 34,384  39,952  40,390  56,173 
        
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า        
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน:        
   กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 300,000  333,333  300,000  333,333 
หัก ส่วนของเจ้าหน้ีสิทธิการเช่าที่ถึงก าหนด         
      ช าระภายในหน่ึงปี -  (33,333)  -  (33,333) 
สุทธิ 300,000  300,000  300,000  300,000 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า        
บริษัทย่อย -  -  59,865  65,422 
บริษัทร่วม 9,541,373  9,880,548  810  1,380 
รวม 9,541,373  9,880,548  60,675  66,802 
        
หัก ส่วนของรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ        
      รับล่วงหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (356,976)  (353,370)  (5,557)  (5,557) 
สุทธิ 9,184,397  9,527,178  55,118  61,245 
        
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า        
บริษัทย่อย -  -  3,901  277 
กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 392,216  369,292  171,000  140,412 
อื่น ๆ 329,416  325,181  164,301  165,399 
รวม 721,632  694,473  339,202  306,088 
        
เงินค้ าประกันสิทธิการเช่า        
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน:        
   กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 249,205  264,423  244,965  252,965 

 
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบำท) 
เงินกู้ยืมระยะสั้น           
บริษัทย่อย:           
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ ากัด 3.23  3.18 -  -  2,248,435  1,309,052 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด 3.23  3.18 -  -  9,709,499  9,593,336 
   บริษัท เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส จ ากัด -  3.18 -  -  -  31,761 
   กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 2.39  2.44 -  -  791,104  731,104 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบำท) 
เงินกู้ยืมระยะสั้น           
บริษัทย่อย:           
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร ์จ ากัด 3.23  3.18 -  -  778,455  747,859 
   บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด 3.23  3.18 -  -  1,122,221  674,045 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ ากัด 3.23  3.18 -  -  537,072  363,808 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ ากัด 3.23  3.18 -  -  568,813  156,408 
   บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ ากัด  -  3.18 -  -  -  208,484 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น    -  -  15,755,599  13,815,857 
           

เงินกู้ยืมระยะยาว           
บริษัทย่อย:           
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จ ากัด 3.23  3.18 -  -  1,720,745  1,711,873 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด 3.23  3.18 -  -  1,739,404  1,793,714 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว    -  -  3,460,149  3,505,587 
           

รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน    -  -  19,215,748  17,321,444 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  13,815,857  11,944,597 
เพิ่มขึ้น        
 -  เงินต้น -  -  6,130,785  6,367,703 
 -  ดอกเบีย้ -  -  456,218  423,644 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  -  (4,197,021)  (4,494,240) 
 -  ดอกเบี้ย -  -  (450,240)  (425,847) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  15,755,599  13,815,857 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  4,387  -  - 
เพิ่มขึ้น        
 -  ดอกเบี้ย -  225  -  - 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  (3,345)  -  - 
 -  ดอกเบี้ย -  (1,267)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือ        
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

ณ วันที่ 1 มกราคม -  4,387  13,815,857  11,944,597 
เพิ่มขึ้น        
 -  เงินต้น -  -  6,130,785  6,367,703 
 -  ดอกเบี้ย -  225  456,218  423,644 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  (3,345)  (4,197,021)  (4,494,240) 
 -  ดอกเบี้ย -  (1,267)  (450,240)  (425,847) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  15,755,599  13,815,857 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
เงินกู้ยืมระยะยาว        
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  3,505,587  3,484,191 
เพิ่มขึ้น        
 -  เงินต้น -  -  270,947  364,063 
 -  ดอกเบี้ย -  -  114,471  121,631 
ลดลง        
 -  เงินต้น -  -  (316,539)  (335,174) 
 -  ดอกเบี้ย -  -  (114,317)  (129,124) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  3,460,149  3,505,587 

 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการ
ที่เก่ียวข้องกันมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของตราสารหน้ีประเภทไม่มีหลักประกันที่ออกโดยบริษัท เงินกู้ยืม
จากกองทุนรวมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 
ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างบริการและเช่าอาคารกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันหลายแห่ง 
ทั้งน้ี บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (ล้ำนบำท) 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงป ี 771  723  1,011  963 
หลังจากหน่ึงปแีต่ไม่ถึงห้าปี 3,560  3,366  4,519  4,326 
หลังจากห้าปี 13,655  14,620  16,295  17,500 
รวม 17,986  18,709  21,825  22,789 
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กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
 
เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2545 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุนรวม”) ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (“ส านักงานทรัพย์สิน”) โดย
มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2575  
 
เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2545 กองทุนรวม (“ผู้ให้เช่า”) ได้ท าสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและสัญญาว่าจ้าง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กับบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด (“เซ็นทรัลเวิลด์”) สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดใน
เดือนธันวาคม 2575 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วง เซ็นทรัลเวิลด์จะต้องจ่ายค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 
80 ล้านบาท และจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ าประกัน  นอกจากน้ี 
กองทุนรวมได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กับเซ็นทรัลเวิลด์ และต้องจ่ายค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา  
 
ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2554 และครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2554 ผู้ถือหน่วยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปล่ียนผู้เช่าช่วงจากเซ็นทรัลเวิลด์เป็นบริษัท โดยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบสาธารณูปโภคและสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีกับเซ็นทรัลเวิลด์ 
 
ดังน้ันเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2554 กองทุนรวมได้ด าเนินการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและสัญญา
ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กับเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกองทุนรวมมีภาระต้องจ่ายค่ าชดเชยจากการที่เซ็นทรัลเวิลด์ 
ได้ลงทุนในงานระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาก่อสร้างอาคารที่จอดรถ เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
2,219 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงเป็นผู้รับภาระการช าระเงินที่กองทุนรวมต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่กองทุนรวมให้บริษัทเป็นผู้เช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แทน  
 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคกับกองทุนรวม สัญญาเช่ามีระยะเวลา
นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 บริษัทจะต้องจ่ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวนเงิน 56.1 
ล้านบาทและค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 20 ล้านบาทตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
 
ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 ผู้ถือหน่วยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก 
สัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงานกับเซ็นทรัลเวิลด์ และอนุมัติท าสัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงานฉบับใหม่ กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่  1 และบริษัทและเซ็นทรัลเวิลด์  และแก้ไขสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
ที่มีกับบริษัท 
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ดังน้ันเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2555 กองทุนรวมได้ด าเนินการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กับเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกองทุนรวมมีภาระต้องจ่ายค่าชดเชยแก่เซ็นทรัลเวิลด์ จากการที่ เซ็นทรัล
เวิลด์ ได้ลงทุนในงานระบบและพัฒนาก่อสร้างอาคารส านักงาน เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวน เงิน  
3,530.3 ล้านบาท และกองทุนรวมได้ท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินและบางส่วนของอาคารส านักงาน พร้อมทั้งส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและงานระบบต่าง  ๆ รวมถึงสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถในโครงการส านักงาน
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
(“CPNCG”) โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 นอกจากน้ี กองทุนรวมได้ท า
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่บางส่วนของอาคารส านักงานกับบริษัท และเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2575 และตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ตามล าดับ 
 
เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2556 กองทุนรวมได้ท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานทรัพย์สินโดยการตกลงยกเลิกการเช่า
ที่ดินบางส่วนตามสัญญาเช่าหลัก และด าเนินการให้บริษัทเข้าเป็นผู้ เช่าที่ดินส่วนที่ยกเลิกการเช่าโดยตรงกับ
ส านักงานทรัพย์สินแทน เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งสิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ยกเลิกการเช่าภายใต้เง่ือนไขใน
สัญญา ดังน้ัน เพื่อเป็นค่าชดเชยในความเสียหายของกองทุนรวมอันเน่ืองมาจากการเสียสิทธิการเช่าในที่ดินส่วนที่
ยกเลิกการเช่า บริษัทตกลงจ่ายค่าชดเชยให้แก่กองทุนรวมเป็นจ านวนเงินรวม 502 ล้านบาท โดยจ่ายจ านวนเงิน 425 
ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และจะจ่ายจ านวนเงิน 77 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2576 
 
นอกจากน้ีกองทุนรวมได้ท าสัญญากับบริษัท โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
โดยกองทุนรวมตกลงจะให้โรงแรมเช่าช่วงที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า และส่วนหน่ึงของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
เซ็นทรัล เวิลด์ เป็นเวลา 29 ปี สิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2575 โดยผู้เช่าช่วงได้ใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวพัฒนา
โครงการโรงแรม ที่จอดรถ และห้องประชุมสัมมนา (Convention Hall) 
 
เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว 
 

ในปี 2552 บริษัทท าสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารศูนย์การค้า อาคารส านักงาน อาคารจอดรถ  
และส่วนปรับปรุงอาคารพร้อมส่วนควบบริเวณศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวพร้อมทั้งทรัพย์สินครุภัณฑ์ 
กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา-20-ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่-18-
ธันวาคม-2571-บริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วงให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 
2,162 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน นอกจากน้ี บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าส าหรับ
การเช่าช่วงทรัพย์สินรายปีและค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าช่วงเป็นจ านวนเงินรวม-14,016-
ล้านบาท  
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อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างทดแทนจะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“ผู้ให้เช่า”) เม่ือสิ้นสุดสัญญา นอกจากน้ี บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ตามรายการในสัญญา
ให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้งานในขณะนั้น 
 
เซ็นทรัลพลำซำ รำมอินทรำ 
 
บริษัทท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตั้ง
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2566 
 
เซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต 
 
ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับ บริษัท แวนเทจกราวด์ จ ากัด (“แวนเทจ”) ซึ่งเป็น
กิจการที่เก่ียวข้องกัน เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2586 
ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินให้แก่ผู้เช่าจ านวนเงิน 654.9 ล้านบาท และต้องจ่าย
ค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 4,443.7 ล้านบาท สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุ
ต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปีในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับแวนเทจ ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อให้แวนเทจขายที่ดินดังกล่าวให้
บุคคลที่สามก่อสร้างศูนย์การค้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2558 โดยแวนเทจตกลง
จะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าที่ดินและค่าเช่ารายปี ในส่วนที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าที่ดิน 
 
เซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ 
 
บริษัทท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตั้ง
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในป ี2567 
 
ในปี 2558 บริษัท (“ผู้เช่า”) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาการเช่ากับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์
สโตร์ จ ากัดโดยทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสัญญาหลักออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 โดยผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าเพิ่มจ านวนเงิน 291 ล้านบาท
เม่ือถึงก าหนดตามท่ีระบุในสัญญา 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
 
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงที่ดิน และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าหลายฉบับกับ 
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกันเพื่อใช้ด าเนินการศูนย์การค้าให้เช่าเป็น
ระยะเวลา 41 ปี 6 วัน สิ้นสุดในวันที่ 6 มิถุนายน 2599 ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่า
ศูนย์การค้าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจ านวนเงิน 5,572.9 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าเป็น
จ านวน 666.7 ล้านบาท และต้องจ่ายค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,769.2 ล้าน
บาท นอกจากน้ีมีการท าสัญญาซื้อขายงานระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินหลายฉบับเป็นจ านวนเงินรวม  
55.5 ล้านบาท 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
เงินสด 12,301  17,291  5,801  8,137 
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 2,476,644  1,760,443  1,534,185  1,033,466 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง -  800,000  -  800,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด 

 
2,488,945 

  
2,577,734 

  
1,539,986 

  
1,841,603 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุล
เงินบาท 
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6 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
เงินฝากประจ าระยะสั้นกับสถาบันการเงิน -  8,289  -  - 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,190  3,050  3,190  3,050 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ        
   ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 711,640  1,736,679  561,954  1,588,124 
เงินลงทุนชั่วคราว 714,830  1,748,018  565,144  1,591,174 
        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 131,647  131,647  -  - 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (65,397)  (65,397)  -  - 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 66,250  66,250  -  - 
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด 2,231  -  2,231  - 
ตราสารทุนอื่น  1,000  2,216  1,000  1,000 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,231  2,216  3,231  1,000 
        
รวม 784,311  1,816,484  568,375  1,592,174 
 
ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
สกุลเงินบาท  784,311  1,808,195  568,375  1,592,174 
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย -  8,289  -  - 
รวม 784,311  1,816,484  568,375  1,592,174 
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
หลักทรัพย์เผือ่ขาย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,724,335  871,915  1,588,329  742,618 
ซื้อระหว่างงวด 5,140,307  6,883,838  5,140,000  6,877,129 
ขายระหว่างงวด (6,166,039)  (6,031,418)  (6,166,039)  (6,031,418) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 16,227  15,394  2,854  2,845 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 714,830  1,739,729  565,144  1,591,174 

 
7 ลูกหน้ีการค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 4 296,814  296,221  185,576  161,176 
บุคคลและกิจการอื่น  832,213  977,110     489,826  583,983 
รวม  1,129,027  1,273,331  675,402  745,159 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (26,700)  (23,830)  (3,371)  (5,676) 
สุทธิ  1,102,327  1,249,501  672,031  739,483 
         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

(กลับรายการ) ส าหรับปี     2,870  (1,589)  (2,305)  (1,425) 
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การวิเคราะห์อายุหน้ีของลูกหน้ีการค้าและเงินมัดจ ารับจากลูกค้าที่มียอดค้างช าระเกินวันครบก าหนดช าระ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบำท) 
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 63,548  104,642  115,046  95,001 
เกินวันครบก าหนดช าระ :        

น้อยกว่า 3 เดือน 130,348  96,428  31,475  36,496 
3 - 6 เดือน 16,399  68,563  9,863  10,369 
6 - 12 เดือน 17,421  7,280  14,070  3,380 
มากกว่า 12  เดือน 69,098  19,308  15,122  15,930 

รวม 296,814  296,221  185,576  161,176 
        
เงินมัดจ ารับจากลูกค้าที่มียอดค้างช าระ        
   เกินวันครบก าหนดช าระ       694,931  637,088  316,224  274,894 
        
บุคคลและกิจการอื่น        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 166,692  157,588  127,991  124,309 
เกินวันครบก าหนดช าระ :        

น้อยกว่า 3 เดือน 437,769  538,727  256,614  336,239 
3 - 6 เดือน 77,329  99,482  48,737  56,158 
6 - 12 เดือน 57,671  84,717  29,736  52,293 
มากกว่า 12 เดือน 92,752  96,596  26,748  14,984 

 832,213  977,110  489,826  583,983 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,700)  (23,830)  (3,371)  (5,676) 
สุทธิ 805,513  953,280  486,455  578,307 
        
เงินมัดจ ารับจากลูกค้าที่มียอดค้างช าระ        
   เกินวันครบก าหนดช าระ       5,063,697  4,880,961  2,344,407  2,122,609 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 วัน 
 

 ลูกหน้ีการค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท 
 

เงินมัดจ ารับจากลูกค้าที่มียอดค้างช าระเกินวันครบก าหนดช าระดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมจ านวนเงินของลูกหน้ีที่
เกินวันครบก าหนดช าระ 
 

8 ลูกหน้ีอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
รายได้ค้างรับ 4 1,032,098  814,007  477,337  375,856 
เงินปันผลค้างรับ 4 -  -  169,632  158,284 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  54,133  76,504  2,440  - 
ลูกหน้ีอื่น  219,152  190,950  42,306  69,932 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  494,595  444,219  416,453  368,957 
อื่น ๆ   124,479  23,123  23,349  9,449 
รวม  1,924,457  1,548,803  1,131,517  982,478 
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9 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมำยเหตุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบำท) 
โครงการระหว่างการพัฒนา          

- ที่ดิน   86,755  -  -  - 
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน   4,210  -  -  - 
- งานสาธารณูปโภค   334,069  12,545  -  - 
- ต้นทุนอื่นที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาโครงการ 
  

3,426 
 

- 
 

- 
 

- 
รวม   428,460  12,545  -  - 
          
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี 

 
30 

 
1,192 

 
- 

 
- 

 
- 

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม  
 (ร้อยละต่อปี) 

  
3.27 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม  

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558 
    (พันบำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  24,259,247  22,783,141 
เพิ่มขึ้น  220,250  1,398,601 
จ าหน่ายและรับคืนหน่วยลงทุน  (24,000)  (24,000) 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า  -  101,505 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  24,455,497  24,259,247 
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การซื้อเงินลงทุน 
 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 
บริษัทย่อยทำงตรง  
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ เรียลตี้ จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จ ำกัด)  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด (“เซ็นทรัลพัฒนาเรียลตี้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้น โดยเรียกช าระค่า
หุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 170 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 830 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน
หมุนเวียน และบริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยเซ็นทรัลพัฒนาเรียลตี้ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2559 
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังสวน เรียลตี้ จ ากัด เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีมติให้เปล่ียนชื่อบริษัทจาก 
“บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จ ากัด” เป็น “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด” โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับ
กระทรวงพาณิชย์ แล้วเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2559 

 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ำกัด  
 
ในเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งมีทุน  
จดทะเบียน 1 ล้านบาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ช าระค่าหุ้นแล้วจ านวนร้อยละ 25 
จ านวนเงิน 0.25 ล้านบาท 

 
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ ำกัด 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที ่22 กันยายน 2559 มีมตอินุมัติการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ 
ขอนแก่น จ ากัด จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ ากัด และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 1,999,994 
หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 50 ล้านบาท  
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           บริษัทย่อยทำงอ้อม  
 
บริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จ ำกัด  
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จ ากัด เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2559 มีมติให้ผู้ถือหุ้นช าระเงินค่าหุ้น
เพิ ่ม เติม จ าก เดิมมูลค่า หุ้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 70 บาท จ านวน 10,000 หุ้น โดยช า ร ะ เพิ ่ม ขึ ้นอีก  
450,000 บาท รวมเป็นเงินทุนที่ช าระแล้ว 700,000 บาท นอกจากน้ีที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท (จากเดิม 10,000 หุ้น เป็น 5,000,000 หุ้น) โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 4,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาเรียลตี้ โดยเซ็นทรัลพัฒนาเรียลตี้ได้ช าระค่าหุ้น
บางส่วนในอัตราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 349.3 ล้านบาท โดยบริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จ ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนในจ านวนเงิน 500 ล้านบาท ทุนที่ออกและช าระแล้วในจ านวนเงิน 350 ล้านบาท กับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2559 
 
CPN Ventures Sdn. Bhd. 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ CPN Ventures Sdn. Bhd. มีมติอนุมัติให้เรียกช าระค่าหุ้น
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 1.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยเพิ่มจาก 3.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 5.0 ล้านริงกิตมาเลเซียเพื่อใช้
เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน 
 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 
บริษัทย่อยทำงตรง 
 
บริษัท ซีพีเอ็น โครำช จ ำกัด  
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติ
ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 99,900,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนและบริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 
999 ล้านบาท  
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บริษัทย่อยทำงอ้อม 
 
CPN Ventures Sdn.Bhd.  
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 ของ CPN Ventures Sdn.Bhd. มีมติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จากเดิม 0.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 5 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 4.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1    
ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CPN Ventures Sdn.Bhd. ได้รับช าระค่าหุ้นแล้วจ านวนร้อยละ 76 เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 3.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
 
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  

 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จ ากัด (“ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์”) เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
มีมติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,342 ล้านบาท เป็น 2,342 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ซึ่งซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ได้รับช าระค่าหุ้น
บางส่วนในอัตราร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ได้ จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จ ำกัด  
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จ ากัด (“ซีพีเอ็น ซิตี้”)  เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,863 ล้านบาท เป็น 2,863 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 10 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จ ากัด ซึ่งซีพีเอ็น ซิตี้ได้รับช าระค่าหุ้นบางส่วนในอัตราร้อย
ละ 25 เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยซีพีเอ็น ซิตี้ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนที่ออกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2558   
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การจ าหน่ายและรับคืนเงินลงทุน 
 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 
ตามสัญญากับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ก าหนดให้กองทุนรวมต้องช าระคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5.83 ของหน่วยลงทุน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 อัตราร้อยละ 5.0 
ของหน่วยลงทุน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 อัตราร้อยละ 3.38 ของหน่วยลงทุน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 และอัตราร้อยละ 23.22 ของหน่วยลงทุน ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยกองทุนรวม   
มีอายุ 15 ปี ซึ่งมีอายุโครงการตั้งแต่วันที่  6 มีนาคม 2546 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัทได้รับเงินคืนทุนดังกล่าว
ในระหว่างปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 24 ล้านบาท (2558: 24 ล้ำนบำท) 
 
การโอนกิจการระหว่างบริษัท เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด 
 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแห่งหน่ึง)  
เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกแห่งหน่ึง ดังน้ัน เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เซ็นทรัล เรียลต้ี เซอร์วิส (“ผู้โอนกิจการ”) 
ได้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด (“ผู้รับโอนกิจการ”) โดยตกลงที่จะ        
โอนสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาที่ผู้โอนกิจการมีอยู่กับบุคคลภายนอกที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการ 

 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด (“ผู้รับโอนกิจการ”) เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559      
มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จ ากัด (“ผู้โอนกิจการ”) และมีมติอนุมัติให้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,003.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 365,800 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการตามสัญญาการโอนกิจการลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
ให้กับผู้โอนกิจการเพื่อโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้โอนกิจการในกระบวนการช าระบัญชี 
 
ทั้งน้ี เม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2559 ผู้โอนกิจการได้โอนสินทรัพย์สุทธิจ านวน 3.7 ล้านบาท ให้กับผู้รับโอนกิจการ           
ทั้ งจ านวนโดยได้รับหุ้ นในบริษัทของผู้ รับโอนกิจการเป็นค่ าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน  3.7 ล้านบาท                           
ทั้งน้ี ผู้โอนกิจการจะคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นในภายหลัง 
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(1) เงินลงทุนในกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ค ซึ่งมี
สิทธิในการรับเงินปันผลหลังจากท่ีหน่วยลงทุนประเภทอ่ืน (ประเภท ก และ ข) ได้รับไปแล้ว 

 
(2) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 

   
ในปี 2552 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโดยก าหนดให้เงินปันผลของหน่วยลงทุน
ประเภท ค ต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินสดสุทธิที่เหลือภายหลังจาก (1) การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลค้างจ่าย
ของหน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (2) การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (3) 
การหักเงินสดส ารองเพื่อการช าระหน้ีอื่น ๆ และ (4) การช าระเงินปันผลคงค้าง  
 

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
บริษัทร่วม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 5,452,827  5,443,527  7,578,674  7,578,674 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย 858,498  745,771  -  - 
รายได้เงินปันผล (742,368)  (736,471)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,568,957  5,452,827  7,578,674  7,578,674 
        
การร่วมค้า        
ณ วันที่ 1 มกราคม 64,477  -  -  - 
เพิ่มขึ้น 528,249  60,944  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        
   จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (5,579)  3,533  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 587,147  64,477  -  - 
        
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ        
   การร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,156,104  5,517,304  7,578,674  7,578,674 
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กำรซื้อเงินลงทุน 
 
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. 
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการปรับโครงสร้างบริษัท Central 
Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บริษัท ซีพีเอ็น โกลบอล จ ากัด (“ซีพีเอ็น โกลบอล”) บริษัทย่อยของบริษัท  

ถือหุ้น ร้อยละ 50 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จ ำกัด) 

(“เซ็นทรัลพัฒนาเรียลตี”้) บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 10 
 I-R&D Sdn. Bhd. บริษัทย่อยของ I-Berhad (คู่สัญญาร่วมทุน) ถือหุ้น ร้อยละ 40 
 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มี
มติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 0.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 25 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดย 
จดทะเบียนเพิ่มหุ้นสามัญ จ านวน 24.6 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย และมีมติให้บริษัท Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. Bhd. เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 100.8 ล้านบาท)  
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นจ านวนเงิน 7.2 ล้านริงกิต
มาเลเซีย (เทียบเท่า 61.0 ล้านบาท) 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. เม่ือ 27 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติ
ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 458 ล้านริงกิตมาเลเซียโดยจดทะเบียนเพิ่มทุน
หุ้นสามัญจ านวน 433 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย  
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ Central Plaza i-City Real Estate 
Sdn. Bhd. มีมติอนุมัติให้ด าเนินการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจากเดิม 12.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 100.5 ล้าน            
ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 870.4 ล้านบาท) โดยออกและเรียกช าระหุ้นออกใหม่เพิ่มจ านวน 88.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 
60.3 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 528.2 ล้านบาท) ตามสัดส่วนเดิมของการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  83 

12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม  91,476,575  74,788,696  40,665,121  26,280,834 
เพิ่มขึ้น 5,862,219  16,854,342  3,659,385  14,404,344 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (299,278)  (300,860)  (148,624)  (20,057) 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า -  134,397  -  - 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 97,039,516  91,476,575  44,175,882  40,665,121 
        
ค่าเสื่อมราคา        
ณ วันที่ 1 มกราคม  16,680,139  13,861,446  4,343,482  3,210,615 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 3,721,905  3,055,589  1,733,154  1,146,802 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (62,909)  (236,896)  (22,326)  (13,935) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 20,339,135  16,680,139  6,054,310  4,343,482 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 -  60,927,250  -  23,070,219 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่        

1 มกราคม 2559 74,796,436  74,796,436  36,321,639  36,321,639 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 76,700,381  -  38,121,572  - 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  84 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งน้ีได้มีการประเมิน
โดยวิธี “Income method, DCF Technique” มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (รวมสิทธิการเช่าบางส่วน) ตามราคา
ประเมินเป็นจ านวนเงิน 167,688 ล้านบาท (2558: 157,100 ล้ำนบำท) แสดงตามตารางด้านล่าง ดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม 

  2559  2558 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
  (ล้ำนบำท) 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  76,700    74,796   
 สิทธิการเช่า   10,647    11,644   
 รวม  87,347  167,688  86,440  157,100 

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยทรัพย์สินทางการค้าที่ให้เช่าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า
ดังต่อไปน้ี 
 

- เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต - เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
- เซ็นทรัลพลาซา บางนา - เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
- เซ็นทรัล มารีนา - เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
- เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ - เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
- เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช - เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
- เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี - เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
- เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย - เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
- เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 - อาคารส านักงานแกรนด์ พระราม 9 
- เซ็นทรัล ซิตี้ เรสสิเดนซ์ - อาคารส านักงาน แจ้งวัฒนะ 
- อาคารส านักงาน บางนา - เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
- เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง - เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
- เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ - เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
- เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย - เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
- เซ็นทรัลพลาซา ระยอง - เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
- เซ็นทรลัพลาซา เวสต์เกต - เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 
- เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช - โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 
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ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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โครงการระหว่างการพัฒนาของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้าและส านักงาน 
 
กำรค้ ำประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไปเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ยืมตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ส านักงาน ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในการด าเนินงานของ โรงแรมฮิลตัน 
พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี  

 
 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวน

แล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 679 ล้านบาท (2558: 481 ล้ำนบำท) 
  

(ข) บริษัท 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องตกแต่ง     
   ติดตั้ง  สินทรัพย์   
 อาคารและ  เครื่องใช้ส านักงาน  ที่อยู่ระหว่าง   
 ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
 (พันบำท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 98,054  666,124  63,681  827,859 
เพิ่มขึ้น 5,569  37,722  19,036  62,327 
โอน - สุทธิ 5,901  (3,011)  (2,890)  - 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (297)  (7,223)  -  (7,520) 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 31,829  -  -  31,829 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 141,056  693,612  79,827  914,495 
เพิ่มขึ้น 2,876  62,703  27,739  93,318 
โอน - สุทธิ 26,325  22,790  (49,115)  - 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (79)  (4,896)  (19,889)  (24,864) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 170,178  774,209  38,562  982,949 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  90 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องตกแต่ง     
   ติดตั้ง  สินทรัพย์   
 อาคารและ  เครื่องใช้ส านักงาน  ที่อยู่ระหว่าง   
 ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
 (พันบำท) 
ค่าเสื่อมราคา        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 50,446  413,168  -  463,614 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 25,807  69,619  -  95,426 
โอน - สุทธิ 1,685  (1,685)  -  - 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (5)  (5,177)  -  (5,182) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 77,933  475,925  -  553,858 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 12,139  68,286  -  80,425 
โอน - สุทธิ 85  (85)  -  - 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (40)  (3,947)  -  (3,987) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 90,117  540,179  -  630,296 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558        
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 47,608  249,819  63,681  361,108 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  3,137  -  3,137 
 47,608  252,956  63,681  364,245 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559        
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 63,123  216,055  79,827  359,005 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  1,632  -  1,632 
 63,123  217,687  79,827  360,637 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 80,061  233,074  38,562  351,697 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  956  -  956 
 80,061  234,030  38,562  352,653 

270

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

9
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว 
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 432 ล้านบาท (2558: 332 ล้ำนบำท) 

 
14 สิทธิการเช่า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบำท) 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 22,902,258  10,489,378 
เพิ่มขึ้น 1,152,031  1,175,275 
จ าหน่าย/โอนออก (180,530)  (118,081) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 23,873,759  11,546,572 
เพิ่มขึ้น 260,206  224,492 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 24,133,965  11,771,064 
    

ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 11,107,099  4,035,966 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,046,765  604,915 
จ าหน่าย/โอนออก (59,347)  (77,950) 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาวเพิ่มขึ้น 134,870  162,375 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 12,229,387  4,725,306 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,082,740  644,676 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาวเพิ่มขึ้น 174,507  126,587 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 13,486,634  5,496,569 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 11,795,159  6,453,412 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 11,644,372  6,821,266 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 10,647,331  6,274,495 
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 ในระหว่างปี 2559 สิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทได้ลงนามสัญญาเช่าหลายฉบับกับบุคคลภายนอก
เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในอนาคตโดยช าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารวม
เป็นจ านวนเงิน 150 ล้านบาท (2558: 292 ล้ำนบำท) 

 
 สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สินทางการค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ศูนย์การค้า        

ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์และโครงการอื่น ๆ 

 
15 สิทธิการใช้สินทรัพย์ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบำท) 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 185,981  - 
เพิ่มขึ้น 86,656  70,384 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 272,637  70,384 
เพิ่มขึ้น 321,442  343,329 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 594,079  413,713 
    
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 63,392  - 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 12,235  5,959 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 75,627  5,959 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 36,681  34,918 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 112,308  40,877 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 122,589  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 197,010  64,425 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 481,771  372,836 

 

 
272

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

9



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  93 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส าหรับใบอนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร 
หรือทางเข้าออก สถานีรถไฟฟ้ากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
บริษัทต้องมอบกรรมสิทธ์ิในทางเชื่อมให้แก่ รฟม. ซึ่งมีราคาทุนตามบัญชีจ านวน 267 ล้านบาท บริษัทบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขอรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว บริษัทยกที่ดินบางส่วนโดยมีราคาทุนตามบัญชีจ านวน 70 ล้านบาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้าง
เป็นสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อแลกเปล่ียนกับสิทธิในการขอรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
รวม 1,665,384  1,310,148  (484,600)  (597,512) 
การหักกลบรายการของภาษี  (449,450)  (520,918)  449,450  520,918 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้     

รอการตัดบัญชีสุทธิ  
 

1,215,934 
  

789,230 
  

(35,150) 
  

(76,594) 
 

 

 งบเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
รวม 876,438  676,581  (336,053)  (398,640) 
การหักกลบรายการของภาษี  (336,053)  (398,640)  336,053  398,640 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีสุทธิ 
 

540,385 
  

277,941 
  

- 
  

- 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  
 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2559  (หมำยเหตุ 31)  2559 

 (พันบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 4,290  5  -  4,295 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        
   (ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่) 20,140  -  -  20,140 
สิทธิการเช่า (หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำ        
   ด ำเนินงำนระยะยำว) 340,216  20,551  -  360,767 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 54,908  7,807  -  62,715 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 546,419  259,940  -  806,359 
อาคารภายใต้สัญญาขายฝาก 235,973  12,204  -  248,177 
ขาดทุนสะสม 29,391  17,597  -  46,988 
อื่น ๆ 78,811  37,132  -  115,943 
รวม 1,310,148  355,236  -  1,665,384 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (597,512)  112,912  -  (484,600) 
รวม (597,512)  112,912  -  (484,600) 
        
สุทธิ 712,636  468,148  -  1,180,784 
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 งบการเงินรวม 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  
 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2558  (หมำยเหตุ 31)  2558 

 (พันบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 4,583  (293)  -  4,290 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        
   (ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่) 46,807  (26,667)  -  20,140 
สิทธิการเช่า (หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำ        
   ด ำเนินงำนระยะยำว) 331,521  8,695  -  340,216 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 38,701  4,617  11,590  54,908 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 572,977  (26,558)  -  546,419 
อาคารภายใต้สัญญาขายฝาก 222,067  13,906  -  235,973 
ขาดทุนสะสม 21,983  7,408  -  29,391 
อื่น ๆ 62,407  16,404  -  78,811 
รวม 1,301,046  (2,488)  11,590  1,310,148 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (708,922)  111,410  -  (597,512) 
รวม (708,922)  111,410  -  (597,512) 
        
สุทธิ 592,124  108,922  11,590  712,636 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  
 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม   ขาดทุน   เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม  
 2559  (หมำยเหตุ 31)  2559 

 (พันบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,132  (462)  -  670 
สิทธิการเช่า (หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำ        
   ด ำเนินงำนระยะยำว) 326,785  24,514  -  351,299 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 46,946  6,365  -  53,311 
รายได้ค่าเช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 31,487  17,835  -  49,322 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 254,320  148,724  -  403,044 
อื่น ๆ 15,911  2,881  -  18,792 
รวม 676,581  199,857  -  876,438 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (398,640)  62,587  -  (336,053) 
รวม (398,640)  62,587  -  (336,053) 
        
สุทธิ 277,941  262,444  -  540,385 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  
 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม   ขาดทุน   เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2558  (หมำยเหตุ 31)   

 (พันบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,417  (285)  -  1,132 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        
   (ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่) 26,667  (26,667)  -  - 
สิทธิการเช่า (หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำ        
   ด ำเนินงำนระยะยำว) 317,563  9,222  -  326,785 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 33,446  2,520  10,980  46,946 
รายได้ค่าเช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 22,519  8,968  -  31,487 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 190,677  63,643  -  254,320 
อื่น ๆ 19,843  (3,932)  -  15,911 
รวม 612,132  53,469  10,980  676,581 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (458,988)  60,348  -  (398,640) 
รวม (458,988)  60,348  -  (398,640) 
        
สุทธิ 153,144  113,817  10,980  277,941 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                    หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 4 -  135,456  -  135,456 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  894  458,536  -  - 
เงินมัดจ าและสิทธิการใช้สินทรัพย์  167,138  118,588  121,368  82,823 
เงินประกันสิทธิการเช่า  600  43,191  -  42,591 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์         
   เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า  631,891  200,395  347,265  192,449 
รวม  800,523  956,166  468,633  453,319 

 
18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน         
   ที่ไม่มีหลักประกัน 4 -  -  15,755,599  13,815,857 
         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน         
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  1,490,970  2,077,680  1,490,970  2,077,680 
         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน         
   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
-  ส่วนที่มีหลักประกัน  66,650  91,302  -  - 
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  3,150,000  3,000,000  3,150,000  3,000,000 
  3,216,650  3,091,302  3,150,000  3,000,000 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว         
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  4,707,620  5,168,982  4,640,970  5,077,680 
         
รวมส่วนที่หมุนเวียน  4,707,620  5,168,982  20,396,569  18,893,537 
         
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน         
   ที่ไม่มีหลักประกัน 4 -  -  3,460,149  3,505,587 
         
เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน         
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         

- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  4,556,190  5,597,160  4,556,190  5,597,160 
         
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน         

- ส่วนทีมี่หลักประกัน  40,477  107,128  -  - 
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  8,600,000  11,750,000  8,600,000  11,750,000 

  8,640,477  11,857,128  8,600,000  11,750,000 
         
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน  13,196,667  17,454,288  13,156,190 1 17,347,160 
         
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  13,196,667  17,454,288  16,616,339  20,852,747 
         
รวม  17,904,287  22,623,270  37,012,908  39,746,284 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  4,707,620  5,168,982  20,396,569  18,893,537 
ครบก าหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,796,667  13,954,288  14,216,339  17,352,747 
ครบก าหนดหลังจาก 5 ปี 2,400,000  3,500,000  2,400,000  3,500,000 
รวม 17,904,287  22,623,270  37,012,908  39,746,284 
 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        
- อาคารและส่วนปรับปรุง 2,038,003  1,827,705  -  - 
- ที่ดิน 179,512  179,512  -  - 
รวม 2,217,515  2,007,217  -  - 
 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  9,446 ล้านบาท (2558: 8,154 
ล้ำนบำท) 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทได้ท าสัญญากู้เงินภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท กับสถาบันทางการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดังกล่าวก าหนดให้บริษัทช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด งวดละ 41.7 ล้านบาทในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนที่ครบก าหนดช าระในแต่ละงวด และเริ่มผ่อนช าระงวดแรกในเดือน กันยายน 2556 โดยบริษัทได้
เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วทั้งจ านวน ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินครบทั้งจ านวน
แล้ว 
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ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินสกุลเงินบาทจ านวน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศแห่งหน่ึง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินกู้เป็นเวลา 2 ปี และก าหนดให้บริษัท
ช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 60 งวด ๆ ละ 50 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเริ่มผ่อนช าระงวดแรกในเดือน
ตุลาคม 2556 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้แล้วทั้งจ านวน ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายช าระคืนหุ้นกู้กับสถาบัน
การเงินครบท้ังจ านวนแล้ว 

 
ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินสกุลเงินบาทจ านวน 1,500 ล้านบาท กับสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศแห่งหน่ึง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินกู้เป็นเวลา 2 ปี และก าหนดให้บริษัท
ช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด ๆ ละ 41.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเริ่มผ่อนช าระงวดแรกในเดือน
มิถุนายน 2557  โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วท้ังจ านวน 

 
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดังกล่าวก าหนดให้บริษัทช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือน รวม 36 งวด งวดละ 27.8 ล้านบาท ในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนที่ครบก าหนดช าระในแต่ละงวด โดยเริ่มผ่อนช าระงวดแรกในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 25     
โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วท้ังจ านวน 
 
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืม (Term Loan) (ประจ า) จ านวนเงิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง สัญญาดังกล่าวมีก าหนดช าระหน้ีเสร็จสิ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทตกลงช าระ
ดอกเบี้ยในวันท าการวันสุดท้ายของเดือน ผ่อนช าระคืนเงินต้นทุกเดือนรวม 60 งวด และเริ่มผ่อนช าระงวดแรกใน
เดือนธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วทั้งจ านวน  
 
ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืม เงินสกุลบาทจ านวน 2,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน
ภายในประเทศแห่งหน่ึง สัญญาดังกล่าวก าหนดให้บริษัทช าระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด โดยงวดที่     
1-35 ช าระ งวดละ 55 ล้านบาท และงวดที่ 36 ช าระงวดท่ีเหลือ โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วทั้งจ านวน 

 
ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดังกล่าวก าหนดให้บริษัทช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือน รวม 36 งวด โดยบริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมแล้ว         
ทั้งจ านวน และเริ่มช าระคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนตุลาคม 2560 
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ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดังกล่าวก าหนดให้บริษัทช าระเงินต้นคืนเป็นงวดรายเดือน รวม 36 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เบิก        
เงินกู้ยืมแล้วจ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท (2558: 1,000 ล้ำนบำท) และเริ่มช าระคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนมกราคม 2561 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 500 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้ดังกล่าว
เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
 
ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 มีนาคม 2559 
 
ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
 
ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ  10 ปีมูลค่ารวม 300 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 
ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 7 ปีมูลค่ารวม 500 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้ดังกล่าว
เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้ นกู้ดังกล่าวมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 
ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี 1 เดือนมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด 
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมี
การจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 มกราคม 2560 
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ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงจ ากัดหุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยช าระคืนเงินต้น ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดย
หุ้นกู้ดังกล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นทุก ๆ 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หุ้นกู้ดังกล่าวเริ่มผ่อนช าระงวดแรก
ในเดือนมิถุนายน 2557 และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2560 
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้น
กู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นดังกล่าวมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 
ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 500 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตามท่ีระบุไว้ในสัญญา และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2560 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาทในสกุลเงินบาทในวงจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
 
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 6 ปี 7 เดือน 10 วัน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทใน
วงเงินจ ากัด หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้
ดังกล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 มกราคม 2565 

 
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
 
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 
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ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
 
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 6 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
 
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่ารวม 600 ล้านบาท ในสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากัด หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการ
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมที่มีหลักประกันจ านวน 107 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท (2558: 198 ล้ำนบำท) ได้รับ
การค้ าประกันโดยหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้โครงการที่ด าเนินการภายใต้วงเงิน
ดังกล่าว 
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19 เจ้าหนี้การค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558  
  (พันบำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 34,384  39,952  40,390  56,173  
กิจการอื่น   790,848  864,127  412,346  535,219  
รวม  825,232  904,079  452,736  591,392  

 
20 เจ้าหนี้อื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558  
  (พันบำท) 
เจ้าหน้ีอื่น  1,976,329  2,065,443  325,453  375,449  
เงินประกันผลงานค้างจ่าย  1,949,680  1,874,805  1,107,141  1,007,630  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,055,836  887,784  649,725  497,031  
รายได้รับล่วงหน้า  156,339  117,136  70,333  49,250  
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  141,979  128,891  141,979  128,891  
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพย์ 

 
142,504 

  
- 

  
- 

  
- 

 

อื่น ๆ  125,632  122,526  72,730  50,699  
รวม  5,548,299  5,196,585  2,367,361  2,108,950  

 
 

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ าเหน็จพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน                       
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 

  
274,544 

  
193,476 

  
234,731 

  
167,230 

         
รับรู้ในก าไรขาดทุน 28        
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  34,275  19,133  28,426  9,354 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  8,759  7,508  7,395  6,450 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
  

- 
  

57,951 
  

- 
  

54,901 
         
อื่น ๆ         
ผลประโยชน์จ่าย  (5,499)  (3,524)  (3,998)  (3,204) 
         
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  

312,079 
  

274,544 
  

266,554 
  

234,731 
  
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
สมมติฐานประชากร -  (82)  -  (138) 
สมมติฐานทางการเงิน -  47,664  -  37,591 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  10,369  -  17,448 
รวม -  57,951  -  54,901 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนัก) ได้แก่ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด  3.3  3.3  3.3  3.3 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  8.0  8.0  8.0  8.0 
 
ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็น 20 ปี (2558: 
20 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น  ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบำท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

  
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

        
อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (36,538)  43,829  (29,811)  35,548 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

41,842 
  

(35,772) 
  

33,954 
  

(29,193) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบำท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

  
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

        
อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (32,694)  39,204  (26,946)  32,132 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

37,427 
  

(32,009) 
  

30,691 
  

(26,388) 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ 
 

22 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ราคาตาม 2559  2558 
   มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บำท) (พันหุ้น/พันบำท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
-   หุ้นสามัญ 0.5 4,488,000  2,244,000  4,488,000  2,244,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
-   หุ้นสามัญ 0.5 4,488,000  2,244,000  4,488,000  2,244,000 
         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
-   หุ้นสามัญ 0.5 4,488,000  2,244,000  4,488,000  2,244,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
-   หุ้นสามัญ 0.5 4,488,000  2,244,000  4,488,000  2,244,000 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
23 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบด้วย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ  
 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า 
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การเคลื่อนไหวในทุนส ารอง 
 
การเคลื่อนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันได้แก่ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการภายใต้      
การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนน้ันและถูกบันทึกเป็นส่วนเกินทุน ซึ่งจะไม่จ าหน่ายและ    
จะคงอยู่จนกว่าบริษัทย่อยจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 
 

24 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงาน
ธุรกิจที่ส าคัญน้ีให้สินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่
รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 

ส่วนงำนท่ี 1 ธุรกิจให้ เช่าอาคารศูนย์การค้า อาคารส านักงาน  ห้องชุดพักอาศัย และให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สวนสนุกและสวนน้ าในศูนย์การค้า 

 
ส่วนงำนท่ี 2 ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์การค้า 

 
ส่วนงำนท่ี 3 ธุรกิจโรงแรม 
 
ส่วนงำนท่ี 4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ด้านล่างน้ี ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ก าไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่วนงาน ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานน้ันเป็นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  
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 การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานท่ีรายงาน 
 

  2559  2558 
  (พันบำท) 
รายได้     
รวมรายได้จากส่วนงานที่รายงาน  27,678,900  24,324,761 
รายได้อื่น  1,627,216  1,589,283 
  29,306,116  25,914,044 
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน  (45,200)  (42,195) 
รายได้รวม  29,260,916  25,871,849 
     
ก าไร     
รวมก าไรจากส่วนงานท่ีรายงาน  12,626,701  10,909,893 
     
ตัดรายการระหว่างกัน  (144,690)  (277,628) 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน     

- รายได้อื่น  1,600,350  1,564,966 
- ค่าใช้จ่ายอื่น  (3,901,916)  (3,498,284) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในการร่วมค้า  (5,579)  3,533 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม  858,498  745,771 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  11,033,364  9,448,251 
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  2559  2558 
  (พันบำท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน  89,572,976  88,379,856 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน     

- เงินลงทุน  6,940,415  7,333,788 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  1,215,934  789,230 
- สินทรัพย์อื่น  6,798,023  6,541,758 

สินทรัพย์รวม  104,527,348  103,044,632 
     
หนี้สิน     
รวมหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  2,285,390  3,190,359 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน     

- เงินกู้ยืม  17,904,287  22,623,270 
- หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  35,150  76,594 
- หน้ีสินอื่น  31,297,720  30,353,292 

หนี้สินรวม  51,522,547  56,243,515 
 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

  
ปรับปรุง 

  
งบการเงินรวม 

 (พันบำท) 
รายการอื่นที่มีสาระส าคัญ      
2559      
ดอกเบี้ยรับ 26,866  -  26,866 
ต้นทุนทางการเงิน 633,460  -  633,460 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,122,661  -  5,122,661 
      
2558      
ดอกเบี้ยรับ 24,317  -  24,317 
ต้นทุนทางการเงิน 508,714  -  508,714 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,450,087  -  4,450,087 
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ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี
สาระส าคัญ 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 1,669 ล้าน
บาท (2558: 1,479  ล้ำนบำท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

 
25 รายได้จากการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
เงินปันผลรับ         
บริษัทย่อยและกองทุนรวม 4 -  -  3,712,902  3,298,549 
บริษัทร่วม 4 -  -  742,368  736,471 
กิจการอื่น  130  130  130  130 
  130  130  4,455,400  4,035,150 
ดอกเบี้ยรับ         
บริษัทย่อยและกองทุนรวม 4 -  -  462,055  521,741 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 4 6,711  5,651  6,711  5,651 
กิจการอื่น  20,155  18,666  16,030  12,400 
  26,866  24,317  484,796  539,792 
รวม  26,996  24,447  4,940,196  4,574,942 
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26 รายได้อื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบำท) 
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากร้านค้า   761,166  753,950  308,786  283,077 
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 490,756  431,229  769,020  703,224 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 12, 14 -  166,226  -  133,334 
อื่น ๆ  348,297  213,431  501,114  390,847 
รวม  1,600,219  1,564,836  1,578,920  1,510,482 

 
27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ค่าใช้จ่ายการตลาด  936,343  839,975  678,397  537,994 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  2,071,364  1,804,812  1,757,731  1,380,919 
ค่าใช้จ่ายบริหาร  267,483  261,506  186,100  181,692 
ค่าเสื่อมราคา  504,497  532,182  175,973  152,253 
อื่น ๆ  626,726  591,991  371,989  378,310 
รวม  4,406,413  4,030,466  3,710,190  2,631,168 
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28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,939,934  1,727,946  1,483,869  1,192,615 
จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 44,297  38,006  36,782  31,703 
อื่น ๆ 816,424  714,570  591,801  463,821 
รวม 2,800,655  2,480,522  2,112,452  1,688,139 
 
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก
เดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีได้ จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 

 
29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน         
   พนักงาน 28 2,800,655  2,480,522  2,112,452  1,688,139 
ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่าย 12,13,14,15 5,122,661  4,450,087  2,493,173  1,853,102 
ต้นทุนทางการเงิน 30 633,460  508,714  1,251,274  1,096,034 
ค่าสาธารณูปโภค  3,733,119  3,680,498  2,328,395  2,181,764 
ค่าเช่า  1,719,258  1,497,446  1,294,908  1,096,283 
ค่าใช้จ่ายการตลาด 27 936,343  839,975  678,397  537,994 
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  323,850  318,367  209,208  206,205 
อื่น ๆ  3,811,126  3,397,293  1,720,464  1,402,813 
รวม  19,080,472  17,172,902  12,088,271  10,062,334 
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30 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
- บริษัทย่อย กองทุนรวมและกิจการอื่น         
        ที่เก่ียวข้องกัน 4 16  225  596,186  571,601 
-  สถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน  657,173  641,542  665,851  675,742 
ค่าธรรมเนียม         
-  สถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน  16,825  16,441  16,113  14,912 
รวมต้นทุนทางการเงิน  674,014  658,208  1,278,150  1,262,255 
หัก จ านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ 
   สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

        

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ         
        อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 9 (1,192)  -  -  - 
- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของ          
        อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน         
        อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า  (39,362)  (149,494)  (26,876)  (166,221) 
  (40,554)  (149,494)  (26,876)  (166,221) 
สุทธิ  633,460  508,714  1,251,274  1,096,034 

  
ต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2559 บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการระหว่างการพัฒนาในอัตราระหว่างร้อยละ 2  - 5 ต่อป ี
(2558: ร้อยละ 2 – 5 ต่อป)ี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 
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31 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมำยเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบำท) 
ภาษีเงินได้ในปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบัน  2,154,484  1,539,552  897,271  644,215 
  2,154,484  1,539,552  897,271  644,215 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่าง         
   ชั่วคราว  (468,148)  (108,922)  (262,444)  (113,817) 
 16 (468,148)  (108,922)  (262,444)  (113,817) 
รวม  1,686,336  1,430,630  634,827  530,398 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 (พันบำท) 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - 

 
- 

 
- 

 
(57,951)  11,590 

 
(46,361) 

รวม -  -  -  (57,951)  11,590  (46,361) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อัตรำภำษ ี    อัตรำภำษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบำท)  (ร้อยละ)  (พันบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้รวม   11,033,364    9,448,251 
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20  2,206,673  20  1,889,650 
รายได้จากกิจการในประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษี   (568,443)    (498,583) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   17,019    10,700 
การตัดรายการในงบการเงินรวม        
ส าหรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี   31,087    28,863 

รวม 15  1,686,336  15  1,430,630 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 (พันบำท) 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - 

 
- 

 
- 

 
(54,901)  10,980 

 
(43,921) 

รวม -  -  -  (54,901)  10,980  (43,921) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 อัตรำภำษ ี    อัตรำภำษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบำท)  (ร้อยละ)  (พันบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้รวม   7,835,302    6,809,972 
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20  1,567,060  20  1,361,995 
รายได้จากกิจการในประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษี   (934,133)    (832,702) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   1,900    1,105 
รวม 8  634,827  8  530,398 
 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป 
 

32 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุน้สามัญของบริษัท และจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค านวณดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบำท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท        
   (ขั้นพื้นฐาน) 9,243,797  7,880,310  7,200,475  6,279,574 
        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก        
   (ขั้นพื้นฐาน) 4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.06  1.76  1.60  1.40 
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33 เงินปันผล 
 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 0.70 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,141.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2557 จ านวน 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,917.2 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

34 เครื่องมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
ความเสี่ยงทางการเงินที่ส าคัญส าหรับกลุ่มบริษัทได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ย งจากเงินตรา
ต่างประเทศและความเสี่ยงจากสินเชื่อโดยกลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ย
ทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากความสามารถในการเรียกเก็บรายได้ค่าเช่า 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการด ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อม่ันของผู้ลงทุน เจ้าหน้ี และตลาด 
และเพื่อการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่ง
กลุ่มบริษัทก าหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการด าเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
 
การบริหารความเสี่ยง : กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนส าคัญจากส่วนของผู้ถือหุ้น และหน้ีสินระยะยาว ตลอดจนการ
จัดหาเงินทุนผ่านตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศทั้งการออกหุ้นกู้และการโอนสิ นทรัพย์เข้ากองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้นโยบายด้านโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวัง คือ การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับประมาณ 1 เท่า จัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะตลาด และมีการรักษาสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สูงกว่าเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยใน
ตลาด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท  เน่ืองจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็น
ตราสารหน้ีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่   กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม กลุ่ม
บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหน้ีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่
มีอัตราคงที่ เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็น       
ตราสารหน้ีและเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ 
 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหน้ีและเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก าหนด
ช าระหรือก าหนดอัตราใหม่ โดยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากรายการซื้อและขายที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทจะมีการพิจารณาท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายปัจจุบันที่ก าหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ได้แก่ 
 
- ก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจ าค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปเป็นจ านวน 6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน 

 
- บอกเลิกสัญญาเช่าส าหรับลูกค้าที่ค้างช าระค่าเช่าเกินกว่า 90 วัน 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะเผชิญความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลา
ต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน  
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท คือ  การมีเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน าเงินทุนไปลงทุนให้
เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
 

 
งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พันบำท) 
31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,190  3,190  -  -  3,190 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ          
   ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 711,640  -  711,640  -  711,640 
ตราสารอนุพันธ์ (3,210)  -  -  (3,210)  (3,210) 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน          
    สถาบันที่จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,707,620)  -  -  -  (4,730,709) 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบัน (13,196,667)  

 
- 

  
-  

 
-  (13,490,939) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พนับำท) 
31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,190  3,190  -  -  3,190 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ          
   ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 561,954  -  561,954  -  561,954 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

   
    

เงินลงทุนในกองทุนรวม 5,471,953  -  -  -  13,063,475 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบันที่จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,640,970)  

 
- 

  
-  

 
-  (4,663,353) 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบัน (13,156,190)  

 
- 

  
-  

 
-  (13,450,033) 

 

 
งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พันบำท) 
31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,050  3,050  -  -  3,050 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ          
   ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,736,679  -  1,736,679  -  1,736,679 
ตราสารอนุพันธ์ (31,628)  -  -  (31,628)  (31,628) 
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งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พันบำท) 
31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน          
    สถาบันที่จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,168,982)  -  -  -  (5,233,500) 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบัน (17,454,288)  

 
- 

  
-  -  (17,870,231) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พนับำท) 
31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,050  3,050  -  -  3,050 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ          
   ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,588,124  -  1,588,124  -  1,588,124 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

   
    

เงินลงทุนในกองทุนรวม 5,495,953  -  -  -  12,918,784 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบันที่จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,077,680)  

 
- 

  
-  -  (5,140,187) 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบัน (17,347,160)  

 
- 

  
-  -  (17,760,744) 
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กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เช่น เงินฝากประจ าระยะสั้นกับสถาบัน
การเงิน  ลูกหน้ีการค้า ลูกห น้ีอื่น  เงินให้ กู้ยืมแก่กิจการที่ เก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้ า เจ้าห น้ีอื่น  เจ้าห น้ี
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีสิทธิการเช่า เงินมัดจ ารับจากลูกค้า เน่ืองจากราคาตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมจากการที่เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต

ได้ที่มีนัยส าคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้ที่มีนัยส าคัญและการ

วัดมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพันธ์  กรณีมีตลำดซื้อขำยคล่อง

รองรับ กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้
รำคำตลำดเป็นมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ 

 ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 

ตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มี
สภำพคล่องสูง ณ วันที่
รำยงำน 

 ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 

เงินลงทุนใน         
หน่วยลงทุน         
ในความต้องการ
ของตลาดที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (Net 
Assets Value) ณ วันที่รำยงำน 

 ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 
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เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 
ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 
เงินกู้ยืมและให้กู้ยืมแก่กิจการที่ 
   เก่ียวข้องกัน 

  
การคิดลดกระแสเงินสด 

 
35 ผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จากการชุมนุมทางการเมือง 

 
เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทประกันภัยเก่ียวกับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks)  
จ านวน 2,848.4 ล้านบาทให้แก่กลุ่มบริษัทและ/หรือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตามกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) จ านวนเงิน 989.8 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2556 ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาให้กลุ่มบริษัทชนะคดี  
 
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทประกันได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมากลุ่ม
บริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์แล้วในเดือนธันวาคม 2556  
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น ท าให้บริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนแก่กลุ่มบริษัท 

 
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ยื่นฎีกาคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าในที่สุดกลุ่มบริษัท
จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้ตามกรมธรรม์ที่ได้จัดท าไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยั ง
ไม่ได้รับรู้ค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
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36 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (“CPNRF”)  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 9  สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้เช่าทรัพย์สิน
บางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี และขายทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จาก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNRF) ดังน้ี 
 

- ให้เช่าที่ดินบางส่วน อันเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื้นที่
จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออกปัจจุบัน (ไม่รวมที่ดินส่วนอื่น 
ที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาเพิ่มเติม) 

 
- ให้เช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วน จ านวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จ านวน 1 อาคาร 

รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ที่ให้เช่า) ทั้งน้ี ไม่รวมพื้นที่ซึ่งให้เช่าแก่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พื้นที่ซึ่งให้เช่าแก่ผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว และพื้นท่ีให้เช่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จอดรถยนต์ 

 
- ให้เช่างานระบบท่ีเก่ียวข้องกับอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ และพื้นท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร 
 
- ขายเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 
 
เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2557 กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการให้เช่าทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่
แอร์พอร์ต ดังกล่าวข้างต้นแก่ CPNRF ในมูลค่ารวมประมาณ 10,496 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 128 ล้านบาท ซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท) ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทได้รับ
ช าระค่าเช่าทั้งจ านวนในเดือนเมษายน 2557 และบริษัทได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ CPNRF ในสัดส่วน
ร้อยละ 23.53 ของจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนทั้งหมดของ CPNRF หรือคิดเป็น 135,593,664 หน่วย ที่มูลค่าหน่วยละ 
15 บาท รวมมูลค่า 2,033.90 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนหน่วยลงทุนใน CPNRF รวมทั้งสิ้น 590,521,686 หน่วย 
และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 27.80 ก่อนการเพิ่มทุน เป็นร้อยละ 26.69 ภายหลังการเพิ่มทุน  
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37 ภาระผูกพันกับบุคคลหรอืกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้ำนบำท) 
ภาระผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 4,835  2,485  3,141  1,963 
รวม 4,835  2,485  3,141  1,963 
        

จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงป ี 669  656  125  114 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าป ี 3,445  3,218  626  587 
หลังจากห้าปี 24,661  25,557  6,594  6,758 
รวม 28,775  29,431  7,345  7,459 
        
ภาระผูกพันอื่น ๆ        
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 811  504  644  309 
สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
   ระหว่างการพัฒนา 

 
1,052 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม 1,863  504  644  309 
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(ก) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินริงกิตมาเลเซียกับ
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 29.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย (2558: 47.8 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย) 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านี้มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: ไม่มี) สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าน้ีมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี  
 

(ข) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารงานโรงแรมกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทตกลงจ่าย
ค่าจ้างบริหารงานรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการด าเนินงานของโรงแรมต่อปี และจ่ายค่า
ผลตอบแทนเพิ่มเติมตามผลประกอบการของโรงแรมโดยค านวณจากก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานดังน้ี 
 

- อัตราร้อยละ 7 ตั้งแต่ปีที่เปิดด าเนินงานจนสิ้นสุดปีท่ี 2 ของการด าเนินงาน 
- อัตราร้อยละ 7.5 ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปีท่ี 4 ของการด าเนินงาน 
- อัตราร้อยละ 8 ตั้งแต่ปีที่ 5 ของการด าเนินงานเป็นต้นไป 
 

(ค) กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า  สัญญาเช่า
น้ีมีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2584 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 
และจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน  โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด  
 

(ง) กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า สัญญาเช่า
น้ีมีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2570 ตามเง่ือนไขของสัญญา  กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า และจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน  โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่า
เดือนล่าสุด  

 
(จ) เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2550 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทในประเทศอีกแห่งหน่ึงเพื่อใช้

ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่ารวม 2 ฉบับ ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 
ฉบับแรกเป็นสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
ปลอดค่าเช่ารายเดือน ฉบับที่ 2 เป็นสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2583 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าฉบับท่ี 2  กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินรายเดือน 700,000 
บาท โดยปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และมี
สิทธิต่ออายุการเช่าที่ดินได้อีก 10 ปี (จนถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2593)   
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 (ฉ) กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าและสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับ
บุคคลภายนอกรวม 3 ฉบับ สัญญาเช่า 2 ฉบับเป็นสัญญาเช่าที่ดิน มีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 
2568  และเดือนมิถุนายน 2573 ตามล าดับ และสัญญาเช่าอีก 1 ฉบับเป็นสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ มีระยะเวลา 
26 ปี สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและเงิน 
ค้ าประกันสิทธิการเช่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนและจะปรับค่าเช่าทุก 5 ปี โดยกลุ่ม
บริษัทได้รับช าระคืนเงินค้ าประกันสิทธิการเช่าจ านวน 20 ล้านบาทในปี 2540 และจะได้รับช าระคืนเงิน 
ค้ าประกันสิทธิการเช่าที่เหลืออีกเป็นจ านวนเงิน 298.6 ล้านบาท นับแต่ปีการเช่าที่ 21 จนถึงปีการเช่าที่ 30 
สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกไม่น้อยกว่า 15 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มี
การตกลงร่วมกัน โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหน่ึงปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า และเม่ือ
สิ้นสุดสัญญาเช่า  กลุ่มบริษัทจะมอบกรรมสิทธ์ิในอาคารศูนย์การค้าและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้เช่า ส าหรับสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าให้ค าม่ันว่าจะให้สิทธิ
บริษัทเป็นอันดับแรกในการต่ออายุสัญญาเช่า 

 
 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่ากับบุคคลภายนอกรวม 3 ฉบับ 

สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2581 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทจะต้องจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้า และต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปีในอัตราร้อยละ 12 สัญญาเช่า
สามารถต่ออายุออกไปได้อีกคราวละ 10 ปี โดยท าสัญญาก่อนครบก าหนดอายุการเช่า 2 ปีในอัตราและ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีได้มีการตกลงร่วมกัน 
 

(ช) ในปี  2546 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (“ส านักงานทรัพย์สิน”) สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2575 ตาม
เง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีกคราว
ละ 30 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน และสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เพิ่มเติมใน
โครงการน้ีจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีนับตั้งแต่วันที่ในสัญญาเช่าดังกล่าว 

 
 ในปี 2550 กลุ่มบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น 2 ฉบับ ฉบับแรกกลุ่มบริษัทตกลงยกเลิกการเช่าที่ดิน

ตามสัญญาหลักบางส่วนกับส านักงานทรัพย์สิน  (ผู้ให้เช่า) ฉบับที่ 2 กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการให้บริษัทที่
เก่ียวข้องกันเข้าเป็นผู้เช่าที่ดินแทนภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและบริษัทที่เก่ียวข้อง
กัน ซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2550 ถึงวันที่  22 ธันวาคม 2575 กลุ่มบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทที่เก่ียวข้องกันในการให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าและค่าตอบแทนจากการยกเลิกสิทธิการ
เช่าดังกล่าวซึ่งมีจ านวนเงิน 214.3 ล้านบาท และ 19.2 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมี
ภาระในการจ่ายค่าเช่าที่ดินให้แก่ส านักงานทรัพย์สินดังกล่าว 

314

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

9



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

    135 

เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2554 กลุ่มบริษทัได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับส านักงานทรัพย์สิน
เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าหลัก สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 21 ปี  7 เดือน สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2575  ตามเง่ือนไข
ของสัญญา กลุ่มบริษัทต้องแบ่งจ่ายช าระเป็นรายปีล่วงหน้า โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีก 30 ปี โดย
ท าสัญญาก่อนครบก าหนดอายุการเช่า 3 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน ผู้ให้
เช่าให้ค าม่ันว่าจะให้สิทธิบริษัทเป็นอันดับแรกในการต่ออายุสัญญาเช่า 

 
 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2556 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า ฉบับที่ 3 กับส านักงาน

ทรัพย์สินเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าหลักโดยการแก้ไขระยะเวลาเช่าส าหรับช่วงต่ออายุจากเดิม 30 ปี เป็น 38 ปี
หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาเช่าเหมือนเดิม เว้นแต่ ค่าเช่าให้แบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ 8 ปี และ 30 ปี ตามล าดับ โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

 
- ระยะ 8 ปีแรก (ปีที่ 31 - 38) หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอต่อ

สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้เช่าและกลุ่มบริษัทต้องลงนามในสัญญาต่ออายุ หรือสัญญาเช่าใหม่ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2572 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเง่ือนไขในสัญญาเช่า  

 
- ระยะ 30 ปี (ปีที่ 39 - 68) หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า  8 ปีแรก ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัท

จะต้องแจ้งต่ออายุสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้ เช่า ภายในวันที่  22 ธันวาคม 2578 เพื่อ
ก าหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 22 
ธันวาคม 2580  

 
(ซ)  ในปี 2548 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างศูนย์การค้าและ

อาคารที่จอดรถ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 28 ปี 10 เดือน สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2577 ตามเง่ือนไขของสัญญา  
กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2549 โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบก าหนดอายุการเช่าในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลง
ร่วมกัน 

 
 ต่อมาในปี 2552 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งเช่าที่ดินบางส่วน โดยมี

ระยะเวลาและเง่ือนไขตามสัญญาเดิม เน่ืองจากที่ดินดังกล่าวอาจถูกเวนคืนที่ดินจากทางราชการเพื่อใช้ใน
กิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
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เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2550 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลภายนอก 
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะต้องจ่าย
ค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปีในอัตราร้อยละ 35 ของค่าเช่าปีล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุ
ได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่า  
 
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอก สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน สัญญาเช่า
สามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
60 วันก่อนครบก าหนดอายุสัญญา 
 

(ฌ) กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกรวม 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้
เช่า ฉบับแรกเป็นสัญญาที่ดินมีระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 
2557 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปีละ 1.5 ล้านบาท ฉบับที่ 2 เป็น
สัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2587 ตามเง่ือนไขของ
สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญาโดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 
ของค่าเช่าเดือนล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า 

  
(ญ)  กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า สัญญาเช่า

มีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2586 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 
และจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่าปีล่าสุด สัญญา
สามารถต่ออายุออกไปได้อีก 10 ปี โดยท าสัญญาก่อนครบก าหนดอายุการเช่า 2 ปี ในอัตราและผลตอบแทน
ตามท่ีได้มีการตกลงร่วมกันใหม่  

 
(ฏ) เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2556 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า ฉบับที่ 1 กับส านักงาน

ทรัพย์สินเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าเดิมฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ในข้อ (ช)โดยการแก้ไขระยะเวลาเช่า
ส าหรับช่วงต่ออายุจากเดิม 30 ปี เป็น 38 ปีหลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญา
เช่าเดิม ยกเว้น ค่าเช่าซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 8 ปี และ 30 ปี ตามล าดับ โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

 
- ระยะ 8 ปีแรก หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอต่ออายุสัญญาเป็น

ลายลักษณ์อักษร และจะต้องลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2572 
โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามเง่ือนไขในสัญญาเช่า 
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- ระยะ 30 ปี หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า  8 ปีแรก ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งต่ออายุ
สัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2578 เพื่อก าหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้งลงนามใน
สัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2580  

 
(ฏ)  บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า สัญญาเช่ามี

ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2588 ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และ
จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่าปีล่าสุด  

 
(ฐ)  บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าหลายฉบับ 

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญาสามารถต่ออายุไปได้อีก 10 ปี และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2599 
บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าปีล่าสุด 

 
(ฑ) บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงที่ดิน สัญญาบริการงานระบบสาธารณูปโภค และสัญญาเช่าอาคาร

ศูนย์การค้ากับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2578 ตามเง่ือนไข
ของสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้เช่าเป็นจ านวน 292.1 ล้านบาท และต้องจ่ายค่าเช่า
รายปีตลอดระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจ านวนเงินรวม 1,239.7 ล้านบาท และค่าบริการรายเดือนตลอด
ระยะเวลาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 62.5 ล้านบาท 

 
(ฒ) บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้า สัญญาเช่ามีระยะเวลา 

30 ปี และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2589 บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 10 ปี 
ในป ี2559 บริษัทได้ลงนามต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี ท าให้สัญญาเช่าสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2599 
 

38 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
 
ภาระค้ าประกัน  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระค้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในวงเงิน  274 ล้านบาท (2558: 305 ล้ำน
บำท) 
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39 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

สัญญำบริกำร 
 
บริษัทลงนามท าสัญญาบริการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพารทเมนท์สโตร์ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพื่อเป็น
ที่ปรึกษาในการบริหารงาน และวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 
3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเง่ือนไขสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.55 ของ
ฐานรายได้จากทรัพย์สินที่บริษัทเป็นผู้บริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้อาหารและ
เครื่องดื่ม และรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารทรัพย์สิน ทั้งน้ีค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 623.7 ล้านบาท 

 
CPN Ventures Sdn.Bhd.  
 
ในเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่  1/2017 ของ CPN Ventures Sdn.Bhd. มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 5 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน   
5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 CPN Ventures Sdn.Bhd. ได้รับช าระค่าหุ้นแล้ว
บางส่วนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1.6 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
 
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. 
 
ในเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. มีมติอนุมัติ
ให้ด าเนินการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจากเดิม 112.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 138.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยออกและเรียก
ช าระหุ้นออกใหม่เพิ่มจ านวน 25.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน กลุ่มบริษัท
ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 15.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 132.0 ล้านบาท) ตามสัดส่วน
เดิมของการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. มีมติอนุมัติ
ให้ด าเนินการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจากเดิม 138.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็น 149.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยออกและเรียก
ช าระหุ้นออกใหม่เพิ่มจ านวน 10.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน กลุ่มบริษัท
ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 6.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 49.4 ล้านบาท) ตามสัดส่วนเดิม
ของการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
3,725.0 ล้านบาท 
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40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้   
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 

(ปรับปรุง 2559) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง  
2559) 

สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
14 (ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงำน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
15 (ปรับปรุง 2559) 

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมี

สาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
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ค่าตอบแทน 
ของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดเป็นจ�านวนเงินรวม 6,550,000 บาท 

ค่าบริการอื่น
-ไม่มี-
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545

อายุ 66 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2553 – 2555  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
       กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทั บ๊ิกซีซเูปอร์ 
       เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 • ปี 2551 – 2554  กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ปี 2551 – 2554  นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครู  
       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 • ปี 2551 – 2554 รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด
 • กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั อซีี ่บาย จ�ากัด (มหาชน)

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
28 มีนาคม 2543

อายุ 76 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็น 0.0738%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น 
(คิดเป็น 0.4967%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์,  
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค   
จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of  
Technology ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการก�ากับการบริหาร 
      บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • รองประธานกรรมการ  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2558 - สัมมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) 
    ครั้งที่ 1/2015

 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
    รุ่นที่ 55/2006

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

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -
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การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2559 - สัมมนา CAC Conference 1/2016 
   - สัมมนา National Director Conference 1/2016 
   - สัมมนา Director Luncheon Briefing 2/2016

 • ปี 2558 - สัมมนา Director Luncheon Briefing 1/2015 
   - สัมมนา National Director Conference 2015 
   - สัมมนา Director Luncheon Briefing 4/2015 
   - สัมมนา CAC Conference 2015 
   - สัมมนา Directors Forum 2/2015

 • ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  
    (ACEP)

 • ปี 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) 
   - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

 • ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
 • ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
   - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • ปี 2559 - สัมมนา CG Forum 1/2016  
    โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ปี 2558 - สัมมนา CG Forum 1/2015    
    โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   - สัมมนา Thailand CG Forum: Governance as a  
    driving force for business sustainability 
    โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   - สมัมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate  
    Governance โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 
    และตลาดหลักทรัพย์

นายการุณ  กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
10 เมษายน 2552

อายุ 69 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington 
ประเทศนิวซีแลนด์

 • ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) นครเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2550 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ 
      ประกอบธุรกิจประกันภัย

 • ปี 2552 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
      ตลาดหลักทรัพย์

 • ปี 2551 – 2554  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหมติรเคร่ืองกล จ�ากดั (มหาชน)

 • กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน)

 • กรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2556 - หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) 
   - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  
    (ACEP)

 • ปี 2554 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 
   - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial  
    Reporting (MFR)

 • ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
   - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

 • ปี 2551 - หลักสตูร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่8

นางโชติกา  สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
25 กันยายน 2558

อายุ 56 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาจติวทิยา University of Minnesota ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 • ปรญิญาโท สาขาจติวทิยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2557 – 2558  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ปี 2552 – 2557  กรรมการผู้อ�านวยการ ประธานอนุกรรมการ 
         บริหารเงินลงทนุ อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
         บรษัิทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณชิย์ จ�ากดั

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลสิ จ�ากัด
 • กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2558 - หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 
   - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลักสตูร วตท.)  
รุ่นที่ 10

 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (หลักสูตร วปส.) รุ่นที่ 5
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่20

นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
21 เมษายน 2559

อายุ 56 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business,  
New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2553 – 2559 กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน)
 • ปี 2546 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
       บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

 • ปี 2555 – 2556 กรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคิน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จ�ากัด

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market  
    Intermediaries (CGI)

 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -

นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์
กรรมการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545

อายุ 74 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็น 0.5046%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์,  
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา 
จิราธิวัฒน์ และนางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาบตัร สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical 
College ประเทศอังกฤษ

 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2557 – 2559  ทีป่รึกษากติตมิศกัดิ ์สมาคมการค้าไทยไหหล�า
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รายงานประจ�าปี 2559

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ากัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท โพสต์ - เอซีพี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท โพสต์ - ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด
 • กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่1

 • หลกัสตูรการจัดการสมัยใหม่ วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร รุ่นที ่1

นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์
กรรมการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545

อายุ 71 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 12,972,400 หุ้น (คิดเป็น 0.2890%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 9,318,200 หุ้น  
(คิดเป็น 0.2076%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์,  
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนาถยา  
จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์  จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2552 – 2557 กรรมการก�ากบัการบริหาร บริษทั กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
 • กรรมการ, เหรัญญิก สมาคมกีฬาบิลเลียด แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2547 -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 • ปี 2546 -  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
   -  หลักสูตร Board and CEO Assessment

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

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่11
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นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
10 กรกฎาคม 2545

อายุ 71 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6316%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
และนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

 • เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์,  
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บรษัิท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ�ากดั (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เพลินฤดี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -

นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538

อายุ 69 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5964%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์,  
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

 • เป็นพี่ของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และ
นางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

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

 • ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (Operations Research) Iona University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2550 –  2558 ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

 • ปี 2552 –  2556 ประธานกรรมการบริหาร  
        บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

 • ปี 2554       กรรมการ  
        บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บรษัิท ห้างสรรพสนิค้า โรบินสนั จ�ากดั (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จ�ากัด
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รายงานประจ�าปี 2559

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่13

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538

อายุ 60 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6040%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 113,000 หุ้น 
(คิดเป็น 0.0025%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, 
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม  
จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์    และ
นางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์  
เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2555 – 2559  กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 • ปี 2545 – 2556  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ 
       บรหิาร บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ห้องอาหารซากุระ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จ�ากัด

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2557 - สัมมนา National Director Conference (NDC)
 • ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่21

นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
1 มีนาคม 2538

อายุ 54 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็น 0.9391%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น  
(คิดเป็น 0.0043%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, 
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม 
จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และ
นางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์  
เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



331

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2547 – 2555  ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
 • ปี 2546 – 2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

 • ปี 2542 – 2555  กรรมการ บรษิทั มาลีกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพยาบาล บ�ารงุราษฎร์ จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ หอการค้าไทย
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

 • กรรมการ, กรรมการบริหาร บรษิทั เซ็นทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2553 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
   - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial  
    Reporting (MFR)

 • ปี 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
   - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control  
    and Risk Management (MIR)

 • ปี 2549 - หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO)
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
   - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการปฏบิตักิารจติวทิยา ฝ่ายอ�านวยการ รุน่ที ่73 จากสถาบนั 
จิตวิทยาความมั่นคง

 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า

 • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่1 ปี 2547
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  
รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551

 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่22

นายปรีชา  เอกคุณากูล
กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
25 เมษายน 2557

อายุ 58 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น 
(คิดเป็น 0.0001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2555 – 2557  กรรมการ บรษิทั ออฟฟิศเมท จ�ากดั (มหาชน)
 • ปี 2546 – 2556  กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
       บรษิทั ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ�ากดั (มหาชน)  
       และบริษัทย่อย

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 • ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7  
ปี 2551



นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 55 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5702%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์,  
นายสุทธิชาต ิจริาธวิฒัน์, นายสทุธศัิกด์ิ จิราธวิฒัน์ และนายสทุธิธรรม  
จิราธิวัฒน์

 • เป็นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนาถยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 • Executive MBA สถาบนับัณฑติบริหารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการ 
     ผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั เซน็ทรัลพฒันา จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี-

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • Advanced Management Program, Executive Course, Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Real Estate Investment สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่24

 • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่8
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

 • The Seven Habits of Highly Effective People, Franklin Cove

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธรุกจิ และบรหิารโครงการกอ่สรา้ง

อายุ 55 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3832%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, 
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม  
จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

 • เป็นพี่ของนางนาถยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ University of California, Los Angeles 
(UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2548 – 2554  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ  
       และบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทั เซน็ทรัลพฒันา  
       จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
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ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • นายกสมาคม สมาคมศูนย์การค้าไทย

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • Advanced Management Program, Executive Course, Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที ่25

 • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่10

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

อายุ 44 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0012%)
 • คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ 24,000 หุน้ (คิดเป็น 0.0005%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 • ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2556 – 2557  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิ บญัชี 
       และบริหารความเส่ียง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  
       จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • Finance for Executives Program, INSEAD Business School 
ประเทศฝร่ังเศส 

นางปณิดา สุขศรีดากุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

อายุ 61 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2554 – 2555  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิาร 
       ทรพัย์สนิ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -
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นางรัตนา อนุนตการุณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายขาย

อายุ 57 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2557 – 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงาน 
        บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
        จ�ากัด (มหาชน)

 • ปี 2549 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร 
       สินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด  
       (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -

พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาโครงการ

อายุ 57 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารช่าง กรมทหารช่าง
 • หลักสูตรชั้น ผบ. พันทหารช่าง กรมทหารช่าง

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2547 – 2556  ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ  
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2557 - หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 21
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นางนาถยา จิราธิวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 53 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 17,102,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3811%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, 
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม  
จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้าของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hartford ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศ
ฝรั่งเศส

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2553 – 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย 
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่ม ี-

เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

อายุ 53 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2552 – 2556  ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ 
     บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่55
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ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายการตลาด

อายุ 52 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด  
The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of North Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐาน
โทรทัศน์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
       บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • อนุกรรมการ การจัดการข้อมูลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใต้ 
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 • กรรมการ การประปานครหลวง
 • กรรมการอ�านวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พเิศษ ภาควชิาสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
- ไม่มี -

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 44 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 
 • ของตนเอง 17,504,866 หุ้น (คิดเป็น 0.3900%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, 
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม 
จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และ
นางนาถยา จิราธิวัฒน์

 • เป็นลกูพีล่กูน้องของนายกอบชัย จริาธวิฒัน์ และนายปรญิญ์ จริาธวิฒัน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business,  
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management,  
Marshall School of Business, University of Southern  
California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ปี 2556 – 2559  ผู้อ�านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการและบรหิาร 
      โครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด  
      (มหาชน) 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -

การผา่นการอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
 • Advanced Management Program, Executive Course, Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
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บริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 1)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ให้บรกิารสาธารณปูโภค (บางส่วน) ภายใน 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 1,000,000 99.99%

2. บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา แจ้งวัฒนะ และศูนย์การค้า เซ็น
ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน)

 5,000,000 99.99%

3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จ�ากัด 1) 2)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ลงทุน และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอื่น และ
ให้บริการสาธารณปูโภค (บางส่วน) ภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 1,003,658,000 99.99%
(ถือตรง 99.64% และถือผ่าน

บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส 

0.36%)

4. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ�ากัด 
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า  
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร +66 (0) 2866 4300

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  1,500,000,000 99.99%

5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ�ากัด 
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร +66 (0) 5399 9199

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต

 1,000,000,000 99.99%

6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จ�ากัด 
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร +66 (0) 2834 6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  800,000,000 99.99%

7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จ�ากัด 
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กทม. 10120 
โทร +66 (0) 2649 6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  324,738,000 99.99%

8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  2,000,000,000 78.13%

9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  900,000,000 99.99%

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 10% ขึ้นไป
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บริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น

10. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ�ากัด 
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กทม. 10310  
โทร +66 (0) 2103 5999

ศูนย์การค้า/อาคารส�านักงาน ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

 3,200,000,000 93.30%

11. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กทม. 10260 
โทร +66 (0) 2763 6000

ศูนย์การค้า/อาคารส�านักงาน/ที่พักอาศัย/ 
สวนน�า้ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา

 1,160,563,400 99.99%
(ถือผ่าน 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้)

12. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และ 
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

 2,500,000,000 99.99%

13. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด 
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2640 7000

โรงแรมเซน็ทารา และคอนเวนชันเซน็เตอร์  
อดุรธาน,ี ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

 2,511,938,100 99.99%
(ถือตรง 90% และถือผ่าน

บจ. บางนาเซ็นทรัล  

พร็อพเพอร์ตี้ 10%)

14. บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด 
587,589,589/7-9 ถ.รามอินทรา  
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230  
โทร +66 (0) 2947 5000

ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์  500,000,000 15.00%
(ถือผ่าน  

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้และ  

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า)

15. บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จ�ากัด  
587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว  
เขตคันนายาว กทม. 10230 
โทร +66 (0) 2947 5000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  125,000,000 12.00%
(ถือผ่าน 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้)

16. บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จ�ากัด  
3/10 หมูท่ี ่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร +66 (0) 2399 4510

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  400,000,000 11.85%
(ถือผ่าน 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้)

17. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
CPN รีเทล โกรท บริหารงานโดย  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2949 1500

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต

 24,406,207,630 26.69%
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18. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท บริหารงานโดย  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2949 1500

ลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรัพย์ โครงการอาคาร 
ส�านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์ 

 4,394,381,700 25.00%

19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย  
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120  
โทร +66 (0) 2686 6100

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

5,443,793,159 3) 100.00%

20. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 บริหารงานโดย  
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120  
โทร +66 (0) 2686 6100

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

52,160,000 3) 100.00%

21. บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย  
ESCENT เชียงใหม่ และ  
ESCENT ระยอง

 1,000,000,000 99.99%

22. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง

 700,000,000 99.99%

23. บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น 

 1,000,000 99.94%

24. บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2,863,485,000 99.99%
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัลเวิลด์)

25. บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2,341,600,000 99.99%
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัลเวิลด์)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น

26. บริษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  1,000,000 99.96%

27. บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง  1,000,000,000 99.99%

28. บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,000,000,000 99.99%

29. บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย  
ESCENT ขอนแก่น

 200,000,000 99.99%

30. บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  500,000,000 99.99%
(ถือผ่าน  

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้)

31. บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ�ากัด 4)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,000,000 99.94%

32. Global Retail Development &  
Investment Limited 
30/F Jardine House One Connaught Place 
Central, Hong Kong

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HKD10,000 99.94%
(ถือผ่าน บจ. ซีพีเอ็น โกบอล)

33. Global Commercial Property Limited 
30/F Jardine House One Connaught Place 
Central, Hong Kong

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HKD10,000 99.94%
(ถือผ่าน Global Retail 

Development & Investment 

Limited)

34. CPN Ventures Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia 

ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหาร 
และการจัดการอสังหาริมทรัพย์

 MYR5,000,000 99.94%
(ถือผ่าน บจ. ซีพีเอ็น โกบอล)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น

35. CPN Real Estate Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia 

ลงทุน และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอื่น  MYR400,000 99.94%
(ถือผ่าน  

CPN Ventures Sdn. Bhd.)

36. CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia 

ลงทุน และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอื่น  MYR400,000 99.94%
(ถือผ่าน  

CPN Ventures Sdn. Bhd.)

37. Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia 

ลงทุน และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอื่น  MYR400,000 99.94%
(ถือผ่าน CPN Malls Malaysia  

Sdn. Bhd. และ 

CPN Real Estate Sdn. Bhd.)

38. Central Plaza i-City Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia

ลงทุน และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอื่น  MYR400,000 99.94%
(ถือผ่าน  

Central Plaza i-City Malls 

Malaysia Sdn. Bhd.)

39. Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical  
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200  
Kuala Lumpur, Malaysia 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ MYR458,000,000 59.97%
(ถือผ่าน บจ. ซีพีเอ็น โกบอล 

และบจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ 

และบจ. เซ็นทรัลพัฒนา  

เรียลตี้ เซอร์วิส)

หมายเหตุ 1) จดทะเบียนยกเลิกบจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส และได้โอนกิจการไปยัง บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  

  และขณะนี้อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
  2) เดิมคือ บจ. หลังสวนเรียลตี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  
  3) แสดงเฉพาะทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยประเภทเจ้าของ
  4) บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ�ากัด เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ⦁

4. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ ⦁

5. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

7. นายปรีชา เอกคุณากูล ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ⦁

9. นายไพฑูรย์ ทวีผล ⦁

10. นางโชติกา สวนานนท์ ⦁

11. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ⦁

12. นายการุณ กิตติสถาพร ⦁

13. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

14. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

15. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

16. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ⦁ ⦁

17. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ⦁

18. นายโยธิน บุญดีเจริญ ⦁

19. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ⦁

20. นายเปรมชัย กรรณสูต ⦁

21. นายทวีผล คงเสรี ⦁

22. นายเจริญ จิรวิศัลย์ ⦁

23. นายพีระพล พัฒนพีระเดช ⦁ ⦁

24. นายนพดล พัฒนพีระเดช ⦁ ⦁

25. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

26. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ⦁

27. เรืออากาศตรีเอกกรี เดชชัย ⦁ ⦁ ⦁

28. นายคุณายุธ เดชอุดม ⦁

29.Ms.Puan Sri Tey Siew Thuan ⦁

30.Mr.Soon Thien Suan ⦁

31.Ms.Leong Wai Yin ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

32.Mr.Razali Bin Abdul Rashid ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

หมายเหตุ 1) จดทะเบียนเลิกบจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส และได้โอนกิจการไปยัง บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  

  และขณะนี้อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

  2) เดิมคือ บจ. หลังสวนเรียลตี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 

  3) บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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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 ปิ่ นเกล้า
ที่อยู่ : 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : +66 (0) 2877 5000 โทรสาร : +66 (0) 2884 8446

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
ที่อยู่ : 78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3888 โทรสาร : +66 (0) 3300 3888 ต่อ 1225-6

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ที่อยู่ : 2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ต�าบลหายยา อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 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 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : +66 (0) 2866 4300 โทรสาร : +66 (0) 2872 4560

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ที่อยู่ : 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2640 7000 โทรสาร : +66 (0) 2255 9767

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
ที่อยู่ : 68/100, 68/919 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5777 โทรสาร : +66 (0) 2526 6092
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ : 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2101 0000 โทรสาร : +66 (0) 2101 1343

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ที่อยู่ : 333/99 หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3999 โทรสาร : +66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ที่อยู่ : 277/1-3, 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4224 9192 โทรสาร : +66 (0) 4224 4639

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
ที่อยู่ : 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3333 โทรสาร : +66 (0) 3300 3179

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ที่อยู่ : 99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4300 1000 โทรสาร : +66 (0) 4300 1209

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 13 ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : +66 (0) 5202 0999 โทรสาร : +66 (0) 5202 0900

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ที่อยู่ : 9/99 หมู่ 5 ต�าบลพลายชุมพล อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 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 ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : +66 (0) 7796 3555 โทรสาร : +66 (0) 7796 3599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง
ที่อยู่ : 319 ถนนไฮเวย์ล�าปาง-งาว ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง 52100
โทรศัพท์ : +66 (0) 5401 0555 โทรสาร : +66 (0) 5401 0599
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 7 ต�าบลแจระแม อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4595 0699 โทรสาร : +66 (0) 4595 0600

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ที่อยู่ : 99, 99/1, 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�าบลฟ้าฮ่าม อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : +66 (0) 5399 8999 โทรสาร : +66 (0) 5200 1700

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ที่อยู่ : 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : +66 (0) 7480 1555 โทรสาร : +66 (0) 7480 1599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ที่อยู่ : 209, 209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ่อผุด อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ : +66 (0) 7796 2777 โทรสาร : +66 (0) 7796 2799

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ที่อยู่ : 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต�าบลบางเตย อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : +66 (0) 3410 0888 โทรสาร : +66 (0) 3410 0899

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ที่อยู่ : 99, 99/1 ถนน บางนา-ตราด ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3301 3333  โทรสาร : +66 (0) 3301 3300  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ที่อยู่ : 74, 75 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : +66 (0) 7629 1111  โทรสาร : +66 (0) 7629 4000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ที่อยู่ : 199, 199/1, 199/2 หมู่ที่ 6 ต�าบลเสาธงหิน อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : +66 (0) 2102 7999 โทรสาร : +66 (0) 2102 7900 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ที่อยู่ : 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : +66 (0) 2102 5000 โทรสาร : +66 (0) 2102 5099 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ต�าบลนาสาร อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : +66 (0) 7580 3333 โทรสาร : +66 (0) 7580 3399
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บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2009 9999
โทรสาร : + 66 (0) 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้ CPN176A, CPN172A, และ CPN19NA

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2626 7503
โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542

หุ้นกู้ CPN18OA, CPN21OA, และ CPN171A 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2256 2323-8
โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406

หุ้นกู้ CPN174A, CPN221A, CPN188A, CPN208A, CPN228A, CPN20DA, 

CPN21DA, และ CPN22DA

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582
โทรสาร : + 66 (0) 2296 2202

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
โดยนางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2677 2000
โทรสาร : + 66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 
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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ข้อมูลส�าหรับนักลงทุน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน : 2,244,000,000 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 2,244,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

หุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียน
และท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ “CPN” 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  
ในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรมู ชัน้ 23  
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์  
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 ประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1632, 1688, 1689 
อีเมล : ir@cpn.co.th 
เว็บไชต์ : www.cpn.co.th

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
CPN มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณ 40% ของก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงานประจ�าปี (กรณีไม่มีเหตุผลจ�าเป็นอื่นใด)

ขอ้มลูราคาหลกัทรพัยแ์ละการจา่ยเงนิปนัผลในชว่งเวลา 5 ปย้ีอนหลงั 
(ปี 2555 – 2559)

หน่วย : บาทต่อหุ้น

ปี ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด เงินปันผลจ่าย

2555 81.75 37.75 0.95

2556 57.25/1 36.00/1 0.55

2557 49.50/1 37.00/1 0.65

2558 49.25/1 39.75/1 0.70

2559 61.75/1 43.00/1 0.83/2

หมายเหตุ : /1 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 0.5 บาท (บริษัทฯ  

  มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุน้ของบริษทัฯ จากเดิม 

  มูลค ่าหุ ้นละ 1 บาท เป ็น 0.5 บาท มีผลบังคับวันท่ี  

  7 พฤษภาคม 2556)

  /2 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN เปรียบเทียบกับ
ดชันรีาคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดชันรีาคาหมวดธรุกจิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การเพ่ิมค่าของดัชนีราคาหลักทรัพย์
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

ย้อนหลัง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN 25% 51%

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ 22% 25%

ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

7% 24%เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN กับ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 3 ปี ย้อนหลัง (ราคาปี 2557 เป็นปีฐาน)

ดัชนีเปรียบเทียบ 100
(ม.ค. 2557 = 100)

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN 

 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

 ดชันรีาคาหมวดธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2559
วันที่ กิจกรรม

28 มกราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ (CEO Forum)  
ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

4-5 กุมภาพันธ์ พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. บัวหลวง

3-4 มีนาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จัดโดย บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)

29-30 มีนาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. กรุงศรี

24-25 พฤษภาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 7th Annual dbAccess Asia Conference ณ ประเทศสิงคโปร์  
จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้

26-27 พฤษภาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

14-15 มิถุนายน พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

18-21 กรกฎาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน “SET US Roadshow: Thailand Conference 2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

24 สิงหาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) พบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ (Analyst Briefing)  
ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

1 กันยายน พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2016 Conference ณ กรุงเทพฯ  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล. ภัทร และแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์

12-14 ตุลาคม พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-Deal Roadshow) ณ ประเทศเดนมาร์กและประเทศอังกฤษ  
จัดโดย บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)

18 พฤศจิกายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) พบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ (Analyst Briefing)  
ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ปฏิทินทางการเงินที่ส�าคัญปี 2560
ปฏิทินทางการเงิน 2560 (คาดการณ์)

แจ้งงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 28 กุมภาพันธ์

ปิดสมุดทะเบียนส�าหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 15 มีนาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปีก่อน จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 3 มีนาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 มีนาคม

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 24 เมษายน

จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 19 พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงหาคม

แจ้งงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน
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GRI Content Index for ‘In accordance’ – Core 

GRI Indicator Description
Page Reference 
and Remarks

General standard disclosure

Strategy and Analysis

G4-1 Statement from senior decision-maker 18

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 26-27, 120-125

Organization Profile

G4-3 Organization’s name ปกใน

G4-4 Primary brands, products, and services 42-44

G4-5 Location of the organization’s headquarters ปกใน,347

G4-6 Countries of operation ปกใน

G4-7 Nature of ownership and legal form 46-48, 312-317

G4-8 Markets served 46-48

G4-9 Scale of the organization 14-15, 46-51

G4-10 Workforce figures 98-99

G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements 97

G4-12 Organization’s supply chain 113

G4-13 Significant changes during the reporting period 18-21, 118

G4-14
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the 
organization

104-112, 120-125

G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or 
other initiatives to which the organization subscribes

28-29, 34-37,  
65-66, 91, 106-107, 

115, 118, 139

G4-16 Memberships of associations and national or international advocacy organizations 34-37, 141-144

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/strategy-and-analysis/Pages/G4-1.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-3.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-4.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-5.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-6.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-7.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-8.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-9.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-10.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-11.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-12.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-13.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-14.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-15.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-16.aspx
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GRI Indicator Description
Page Reference 
and Remarks

Identified Aspects and Key Boundaries

G4-17 Entities included in the organization’s consolidated financial statements 118, 171-172

G4-18 Process for defining the report content and the aspect boundaries 69-70, 118

G4-19 Material aspects identified in the process for defining report content 69-71

G4-20 Aspect boundary within the organization 118

G4-21 Aspect boundary outside the organization 118

G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous reports 98, 107-112, 118

G4-23 Significant changes from previous reports in the scope and aspect boundaries 118

Stakeholder Engagement

G4-24 List of stakeholder groups 66-69, 141-144

G4-25 Identification and selection of stakeholders 66-69, 141-144

G4-26 Approaches to stakeholder engagement
66-69, 71, 88-97, 

100-115

G4-27 Key topics and concerns raised through stakeholder engagement
66-69, 71, 88-97, 

100-115

Report Profiles

G4-28 Reporting period

118

G4-29 Date of previous report

G4-30 Reporting cycle

G4-31 Contact point

G4-32 GRI Content Index

G4-33 Assurance None

Governance

G4-34

Governance structure, delegation, responsibility and composition 65-66,126-127, 135

G4-35

G4-36

G4-38

G4-39

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-17.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-18.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-19.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-20.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-21.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-21.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-23.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-24.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-25.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-26.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-27.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-28.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-29.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-30.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-31.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/gri-content-index/Pages/G4-32.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/assurance/Pages/G4-33.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
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GRI Indicator Description
Page Reference 
and Remarks

G4-40 Nomination committee selection process. 24, 133

G4-41 Ensure avoid conflict of interest 148

G4-42
Board and executives’ roles in the organization’s mission statements, strategies,  
policies, and goals related to sustainability impacts

135

G4-43 Board knowledge of sustainability topics 135, 151,-152

G4-44 Board performance with respect to governance of sustainability topics 150-151

G4-45
Board role in the identification and management of sustainability impacts, risks,  
and opportunities

135

G4-46 Board role in reviewing risk management processes for sustainability topics 69

G4-47 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, and opportunities 69, 134

G4-48
Highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s 
sustainability report

118

G4-49 Process for communicating critical concerns to the board 69

G4-51 Remuneration policies for the board and senior executives 159-162

G4-52 Process for determining remuneration 159-162

G5-53 Stakeholders’ views on remuneration 159-162

Ethics and Integrity

G4-56 Organization’s values, principles, standards and norms of behavior 62, 139

G4-57 Internal and external mechanism for seeking advice on ethical  and lawful behavior 145

G4-58 Internal and external mechanism for reporting concern about unethical  or unlawful behavior 145

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/ethics-and-integrity/Pages/G4-56.aspx
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GRI Indicator Description
Page Reference  
and Remarks

Specific Standard Disclosures

Economic

Economic Performance G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 42-44, 145-147

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 73-82

G4-EC2
Financial implications and other risks and opportunities for the  
organization’s activities due to climate change

262

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 266

Market Presence G4-EC6 Proportion of hired from the local community 97-99

Indirect Economic  
impacts

G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments and services 
supported

101-103

 G4-EC8 Indirect economic impacts, including the extent of impacts 95-103

Environment 

Materials G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 104-106

G4-EN1 Materials used by weight or volume 106-109

G4-EN2 Recycled input materials 106-112

Energy      G4-EN3 Energy consumption within the organization

106-108, 111

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity

G4-EN6 Reduction of energy consumption

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services

CRE1 Building energy intensity

Water    G4-EN8 Total water consumption

108-109, 111
G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10 Total volume of water recycled and reused

CRE2 Building water intensity
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GRI Indicator Description
Page Reference  
and Remarks

Biodiversity 
G4-EN11

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,  
protected areas 

110
G4-EN12 Biodiversity in protected areas 

G4-EN13 Habitats protected or restored 

Emissions G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emission (Scope 1)

106-108, 111

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
No use of ozone- 

depleting substances

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions
Calculated as CO

2
 

equivalent 

CRE3 Greenhouse gas emission intensity from building 108

Effluents and Waste  G4-EN22 Total water discharge by quality and destination
109

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4.EN24 Total number and volume of significant spills
No significant spill  
of oil, fuel, waste  
and chemicals

G4-EN25
Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 
hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, 
and VIII

No waste under the 
terms of the Basel 
Convention Annex I, 
II, III, and VIII.

G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies 
and related habitats significantly affected by the organization’s dis-
charges of water and runoff

No sites located 
nearby identity, size, 
protected status and 
biodiversity value of 

water bodies.

 Compliance
G4-EN29

Fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance 
with environmental laws and regulations

None
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GRI Indicator Description
Page Reference  
and Remarks

Supplier Environmental 
Assessment

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 113-115

G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental 
criteria

116

G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken

116

Social

Employment G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 93-95

G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee  
turnover

96-98

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees 94-97

Occupational Health  
and Safety

G4-LA5 Workforce in formal joint management-worker health and safety 65

G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 
occupation

116

G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade 
unions

Not applicable as no 
employee join any 

trade unions 

Training and Education  G4-LA9 Average hours of training 95

G4-LA10 Skills management and lifelong learning 96

 G4-LA11 Performance and career development reviews 97

Diversity and equal  
Opportunity

G4-LA12
Breakdown of employees per employee category according to  
indicators of diversity

98-99

Supplier Assessment  
for Labor Practices

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 113-115

G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened using labor  
practices criteria

115-117

G4-LA15
Significant actual and potential negative impacts for labor practices  
in the supply chain and actions taken

115-117

Labor Practices  
Grievance Mechanisms 

G4-LA16 Grievances about labor practices 145

Human Right

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment agreements 
and contracts that include human rights clauses or that underwent 
human rights screening

All agreements are in 
compliance with CPN 

Code of Conduct
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GRI Indicator Description
Page Reference  
and Remarks

Non-Discrimination G4-HR3 Incidents and actions taken None

Freedom of Association G4-HR4 The right to exercise freedom of association 96-97

Child Labor G4-HR5
Child labor, and measures taken to contribute to the effective  
abolition of child labor

115-117

Forces or Compulsory 
Labor 

G4-HR6 Incidents of forced or compulsory labor None

Indigenous Rights G4-HR8
Incidents of violations involving rights of indigenous peoples and  
actions taken

None

Supplier Human Rights 
Assessment

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 113-115

G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using human rights 
criteria

116

G4-HR11
Significant actual and potential negative human rights impacts in the 
supply chain and actions taken

116

Human Rights Grievance 
Mechanisms

G4-HR12 Grievances about human rights impacts filed None

Local Communities G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 100-101

G4-SO1 Operations with local community engagement 101-103

 G4-SO2 Operations with negative impacts on local communities 101-103

Anti-Corruption    G4-SO3 Risk assessment on corruption 123

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption 123, 144-145

G4-SO5 Incidents of corruption and actions taken None

Public Policy 

G4-SO6 Political contributions 

Not applicable as the 
Company does not  
extend political  

donations

Compliance 
G4-SO8

Fines and non-monetary sanctions for non-compliance with laws and 
regulations

None

Grievance Mechanisms 
for Impacts on Society

G4-SO11 Grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved None
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GRI Indicator Description
Page Reference  
and Remarks

Customer Health and 
Safety

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 88-89, 91-92

G4-PR1 Health and safety impacts assessment 91-92, 115-117, 123

G4-PR2 Incidents of non-compliance None

G4-PR4 Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes None

Product and Service 
Labeling

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 84-92

Marketing  
Communication 

G4-PR6 Sale of banned or disputed products 89-92

G4-PR7 Incidents of non-compliance None

Customer Privacy 
G4-PR8

Complaints regarding breaches of customer privacy and losses of  
customer data

None

Compliance G4-PR9 Fines for non-compliance None

United Nations Global Compact Principles 

Principles Page 

Human rights Principle 1 : Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed  
  human rights 

144

Principle 2: Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses 144

Labor Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition  
  of the right to collective bargaining 94-97

Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor 115-117, 144

Principle 5: The effective abolition of child labor 115-117, 144

Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation 94-97

Environment Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges 104-116

Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility 104-116

Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies 106-116

Anti-corruption Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including  
  extortion and bribery

144-145

 ด้วยความตั้งใจที่จะให้รายงานเล่มนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม CPN จึงเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจาก Eco-Fiber
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