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เป็นศูนย์การค้าที่สังคม 
ชุมชน พนักงาน และคู่ค้า 
เลือกสร้างความสําเร็จ 
ร่วมกัน

เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า
ที่มุ่งมั่นในการเป็น
ศูนย์กลางการใช้ชีวิต
ของทุกคน 

มอบประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ตอบโจทย์ 
ทุกไลฟ์สไตล์ 

เป็นศูนย์การค้าที่สร้าง 
ประสบการณ์ความสุข
ด้วยบริการที่เหนือ
ความคาดหมาย
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CPN ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่ 
เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางในการใช้ชีวิต 
ที่ตอบสนองความต้องการและมอบประสบการณ์
แปลกใหม่ให้กับลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น 
“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการ 
ชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้าง 
ประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”





CPN ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญในการพัฒนาศูนย์การค้าให้ทันสมัย แต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น 

ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุก ๆ ชุมชน ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยการสร้างคุณค่า 

ที่โดดเด่นแตกต่าง โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ และมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองลูกค้า คู่ค้า 

และผู้เช่า ทั้งนี้ยังต้องเป็นศูนย์การค้าที่ทุกคนช่ืนชม และเป็นที่ที่สังคม ชุมชน พนักงาน และคู่ค้า 

เลือกสร้างความสําเร็จควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อมร่วมกัน สะท้อนในนวัตกรรมงานออกแบบ 

ทางสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและคํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

การสานต่อนโยบายประชารัฐในการสนับสนุนโครงการ SMEs ผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 

ท้องถ่ินได้สร้างความสําเร็จทางธุรกิจไปด้วยกัน  รวมถึงโครงการ CPNlead ท่ี CPN พัฒนา 

หลักสูตรเฉพาะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ทั้งที่เป็นลูกค้า และยังไม่เป็นลูกค้า 

ได้เข้ามาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
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CPN ตระหนักเสมอถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งตามกระแส

ของยุคดิจิทัล จึงเป็นความท้าทายสําคัญในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต

ทุกรูปแบบ ด้วยการสรรหา Lifestyle Innovation หรือนวัตกรรมรังสรรค์ใหม่ ๆ ท่ีตอบโจทย์

การใช้ชีวิตยุคใหม่ การพัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนองค์ประกอบของร้านค้าและโซนต่าง ๆ 

ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและเทรนด์ที่เปล่ียนไปของผู้บริโภค เพ่ือให้ศูนย์การค้าของ CPN

เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งที่มาเพ่ือรับประทานอาหาร ทํางาน พักผ่อน 

ช้อปป้ิง เดินเล่น อ่านหนังสือ ชมงานศิลปะ ดนตรี และเล่นกีฬา ตลอดจนอัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ  

พร้อมท้ังรับประสบการณ์ใหม่ผ่านโปรแกรมสะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซ้ือสินค้า และบริการ

ของลูกค้า The 1 Card นอกจากน้ี ยังดําเนินกลยุทธ์การเปิดป๊อปอัพสโตร์ เพื่อให้ลูกค้าได้

ทดลองสัมผัสสินค้าจริง และมอบประสบการณ์ช้อปป้ิงในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค
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ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเป็นทุกสิ่ง พฤติกรรมผู้คนกับสื่อสังคมออน์ไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

ของผู้คนท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เรื่องราว คอมเม้นต์บนส่ือสังคมออนไลน์ การจับจ่ายซื้อของ

ผ่านเว็บไซต์ การทําธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น จึงเป็นโอกาสของ CPN

ในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านการส่ือสารองค์กร กิจกรรมและโปรโมช่ันต่าง ๆ  

ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ  CPNLife  ทางยูทูบ เฟสบุ๊ก และอินสตาแกรม นอกจากน้ียัง

จับมือกับพันธมิตร และธนาคารในการนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมช่องทางในการชําระเงินผ่าน

e-Wallet และการสแกน QR Code เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
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การพลิกบทบาทของศูนย์การค้าจากสถานท่ีจับจ่ายใช้สอย สู่การเป็นสถานท่ี 

ที่สร้างประสบการณ์ความสุข เป็น “Center of Life” ให้กับทุกคน CPN จึงคำนึงถึง

การให้บริการและการอำนวยความสะดวกอย่างเหนือช้ันให้ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 

ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการระบบจอดรถอัจฉริยะ การให้บริการช่องจอดรถชาร์จไฟฟ้า  

การให้บริการพ้ืนที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และพ้ืนที่ออกกำลังกาย

สำหรับคนรักสุขภาพ รวมถึงการออกแบบ Playground สถานท่ีพักผ่อนให้เป็นทั้ง

สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ  และการบริการรถเข็น

สำหรับเด็ก รถเข็น Wheel Chair  สำหรับผู้พิการหรือผู้สงูอายุ การสร้างห้องน้ำ

สำหรับเด็ก จัดสรรพ้ืนที่สำหรับสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ตลอดจนการให้บริการสัญญาณไร้สาย 

Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย
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วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค 
ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และ 
ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์ 
แห่งความสุขในระดับโลก”

พันธกิจ

CPN มีพันธกิจ 4 ประการที่ต้องดําเนินการ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
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101.  เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนช่ืนชม  
   (Most Admired Retail Developer of All 
   Stakeholders)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่น 
แตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน”

• เปน็ศูนยก์ารคา้ทีน่กัลงทนุเลอืก โดยมอบผลตอบแทนทีด่แีละยัง่ยืน  
 ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร
• เป็นศูนย์การค้าท่ีลูกค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุข  
 ให้กับลูกค้า
• เป็นศูนย์การค้าที่ผู้เช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความสําเร็จทาง 
 ธุรกิจร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 
• เป็นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้  
 การพัฒนาตนเอง และการเติบโตทางหน้าที่การงาน ตลอดจน 
 สร้างสังคมการทํางานท่ีมีความรักความผูกพันกัน
• เปน็ศนูยก์ารคา้ทีสั่งคมและชุมชนเลอืก โดยพฒันาศนูยก์ารค้าทีม่ ี
 ความโดดเด่นเป็นที่ ภูมิ ใจของชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแล 
 สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

02. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดน่ิง 
   (Dynamic Retail Developer)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาศูนย์การค้า 
รปูแบบใหม่ มรีา้นคา้ใหม่ทีห่ลากหลายและทนัสมยั ตอบสนองวถีิชวีติ 
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

CPN ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้า คือ ความท้าทายท่ี 
สําคัญ ลูกค้ามีความคาดหวังที่สูงขึ้น มีความต้องการที่ซับซ้อน 
มากขึ้น เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายข้ึน ความไม่หยุดนิ่งของ CPN จะ 
เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN มีความ 
ทันสมัยที่สุด และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงอย่าง 
รวดเร็วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ การ 
สรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการลูกค้า 
เข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 
ใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มี 
ความโดดเด่น แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 
ตลอดจนการผสานพลังกับบริษัทในเครือเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้ใช้ 
บริการ

03. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค 
   (Regional Retail Developer)

“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การค้าทีม่ศีกัยภาพในการเป็นผู้นาํในระดบัภมูภิาค 
และเป็นท่ีจับตามองในตลาด”

CPN มุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอยา่งต่อเนือ่งและยัง่ยืน การเตบิโตเปน็องคก์ร  
ระดับภูมิภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งมั่นท่ีจะ 
เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นที่รู้จักและมีโครงการที่ประสบความ 
สําเร็จอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ CPN ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุรกิจ 
ไปอย่างชัดเจน บนพ้ืนฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ 
แผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับโอกาสทางธุรกิจได้ 
อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่าง 
ตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้ศีกัยภาพ และความพรอ้มทีจ่ะสามารถดําเนนิธุรกิจ 
ในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย

04. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า 
   (World-Class Rewarding Experience)

“เป็นศูนย์การค้าท่ีลูกค้าเลือกจะมา เพ่ือสัมผัสประสบการณ์ความสุข 
ในการช้อปป้ิงท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดท่ีเปิดดําเนินการ”

CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนา 
ศูนย์การค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้ 
กับทุกคน ดังนั้น ทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคํานึงถึง 
ผู้ใช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลาย 
และแปลกใหม ่การจดักจิกรรมทีน่า่สนใจ การจดัใหม้สีิง่อาํนวยความ 
สะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน CPN เชื่อว่ามาตรฐานท่ีสูงและเป็น 
สากลจะเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรเป็นผู้นําในตลาดได้ ความเป็นระดับ 
สากลและระดับโลก (World-Class) จึงเป็นสิ่งท่ี CPN มุ่งมั่นมา 
ตลอดและเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับ 
สากล จะเป็นส่ิงท่ีทําให้ CPN ก้าวข้ึนเป็นหน่ึงในผู้นําด้านการพัฒนา 
ศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต



16

I-INOVATION สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่

CPN ใช้นวัตกรรมในการออกแบบศูนย์การค้าโดยคํานึงถึง 
สถาปัตยกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้ 
นวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
โดยใช้น้ํา Reuse มารดน้ําต้นไม้ รวมถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกคนมีความคิดริเริ่มจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด  
วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา

C-CUSTOMER ใส่ใจในลูกค้า

CPN ยดึถอืลกูคา้เปน็สาํคญั เพือ่เปน็การตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกค้าในทุกมิติ เพื่อให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN 
เป็นศูนย์กลางเพื่อการค้าปลีก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง 
เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้พรอ้มเนน้ย้าํใหบ้คุลากรสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี
ต่อผู้อื่น โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
ข้อมูล สําหรับบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วยความ
เต็มใจ

A-ALLIANCE ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

CPN เคารพคุณค่าความแตกต่างและทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อ 
ความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับพันธมิตร 
และกลุ่มธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการทําเพื่อองค์กรภายใต้ 
เป้าหมายเดียวกันเคารพในมุมมองที่แตกต่าง สร้างความสัมพันธ ์
เพื่อยกระดับองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมพลังระหว่าง 
กลุ่มธุรกิจสู่ความเป็นหนึ่ง

ค่านิยมองค์กร

R-RELATIONSHIP จิตผูกพันพึ่งพา

CPN ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร อาทิ เพื่อนพนักงาน พันธมิตร และสังคม พร้อม 
รักษาคํามั่นสัญญาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้คุณค่า 
และเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น ทั้งอายุ เพศ และ 
วัฒนธรรม ทํางานด้วยความยืดหยุ่นและสนุกสนานเพื่อสร้าง 
บรรยากาศการทํางานที่ดี ทํางานด้วยความเอาใจใส่ จริงใจ และ 
ห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

E-ETHIC มุ่งรักษาจริยธรรม

CPN มุ่งรักษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดี เสริมสร้างให้บุคลากรทํางานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ตลอด 
จนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จะช่วยให้องค์กร 
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน และมีกระบวนการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนการมีช่องทางใน 
การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

ภายใต้การขยายตัวทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทุก ๆ  ปี ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เกิด 
บุคลากรใหม่ ๆ เข้ามาเติมเต็ม และเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลมีพนักงาน 
รวมกันทุกธุรกิจมากกว่า 60,000 คน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมี “ค่านิยมองค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล” ในการ 
ขับเคลื่อนแนวคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมของพนักงานทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

“CPN ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของการเติบโตครั้งนี้” จะเห็นได้จากการที่ศูนย์การค้าของ CPN  
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดสําคัญ ๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้ต้องม ี
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของกลุ่มเซ็นทรัล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือที่ทําให้องค์กรเติบโต 
ไปแบบมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพวกเราชาว CPN ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมหลัก (Core Values) ทั้ง  
5 ประการ ที่รวมค่านิยมองค์กรจากทั้งกลุ่มธุรกิจมาเป็นหนึ่งแนวคิดและแนวทางการดําเนินชีวิตการทํางาน 
สําหรับพนักงานทุกคนในกลุ่มเซ็นทรัล ที่เรียกว่า 
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ศูนย์การค้า

อาคารสำนักงาน

2556

1,2
75

,7
85

96

พื ้นที ่เช่าศูนย์การค้า (ตร.ม.)

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ (ร้อยละ)

2 4 5 7 82

ศูนย์การค้า

รายได้อื ่น ๆ /1

ศูนย์อาหาร

โรงแรม

อาคารสำนักงาน

หมายเหตุ: /1  ไม่รวม ดอกเบี ้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    และรายได้ที ่มิได้เกิดขึ ้นเป็นประจำ

2557 2558 2559 2560

 อัตราการเช่าพื ้นที ่ (ร้อยละ)

2556

พื ้นที ่เช่าอาคารสำนักงาน (ตร.ม.)
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ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ



กำไรสุทธิหลังปรับปรุง /2
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กำไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ ้น /2

(บาทต่อหุ ้น)

หมายเหตุ: /2  ไม่รวมรายการที ่มิได้เกิดขึ ้นเป็นประจำ
 /3  รออนุมัติจากที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2561

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น
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ณ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 2559 2560

ผลการดําเนินงานภายใต้การบริหารงานของ CPN

พื้นท่ีให้เช่ารวม (ตร.ม.) 1,451,310 1,550,812 1,732,999 1,767,302 1,836,902 

ศูนย์การค้า  1,275,785 1,374,973  1,561,090  1,595,248  1,663,744 

อาคารสํานักงาน 169,152 169,466 170,342 170,487 171 ,591 

โรงแรม (ห้อง)  561  561  561  561  561 

อาคารสําหรับพักอาศัย  6,373  6,373  1,567  1,567  1,567 

อัตราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ)

ศูนย์การค้า 96 96 94 94 92

อาคารสํานักงาน 98 97 98 97 94

โรงแรม 76 75 77 83 85

อาคารสําหรับพักอาศัย 67 53 30 21 21

ข้อมูลสําคัญจากงบกําไรขาดทุน (หน่วย: พันบาท)

รายได้รวม (1)  21,234,033 23,667,717 25,713,003 29,233,920 30,875,333 

รายได้จากการเช่าและบริการ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรม 19,913,174 22,307,540 24,282,565 27,633,700 28,785,006 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรม 10,541,623 11,616,239 12,633,723 14,040,598 14,518,159 

กําไรข้ันต้น (2) 10,692,410 12,051,478 13,079,280 15,193,322 16,357,174

กําไรสุทธิ 6,292,529 7,306,953 7,880,310 9,243,797 13,567,645 

กําไรสุทธิหลังปรับปรุง (2) 5,915,196 7,083,269 7,745,9 1 2 9,243,797  9,892,890 

ข้อมูลสําคัญจากงบดุล (หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์รวม  77,538,774  89,035,187 103,044,632 104,527,348 120,573,590 

หน้ีสินรวม  40,715,133  47,287,267 56,243,51 5  51 ,522,547 56,693,804 

หน้ีสินสุทธิที่มีภาระดอกเบ้ีย (3)  17,972,416  12,245,660 18,297,5 18 14,700,5 1 3 4,057,880 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  36,823,641  41,747,921 46,801, 1 1 7 53,004,802 63,879,787 

กําไรสะสม  25,419,599  30,258,196 35,174 , 147  41,276,432 5 1 , 1 14 ,634 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว  2,244,000  2,244,000  2,244,000  2,244,000  2,244,000 

จํานวนหุ้น (‘000 หุ้น)  4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 

ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ
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ณ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 2559 2560

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3) (เท่า)  0.49  0.29  0.39  0.28  0.07 

อัตรากําไรข้ันต้น (2) (ร้อยละ)  50.36  50.92  50.87  51.97  52.98 

อัตรากําไรสุทธิ (2) (ร้อยละ)  26.41  28.60  29.10  30.70  31.17 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ)  8.55  8.77  8.21  8.91  12.05 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (4) (ร้อยละ) 20.45  18.93  18.12  18.87  23.84 

กําไรต่อหุ้น (5) (บาท)  1.42  1.63  1.76  2.06  3.02 

กําไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น (2)(5) (บาท)  1.33  1.58  1.73  2.06  2.20 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  8.15  9.14  10.24  11.59  13.77 

เงินปันผลต่อหุ้น (จ่ายปีถัดไป) (บาท)  0.55  0.65  0.70  0.83  1.40 (6) 

ข้อมูลหุ้น CPN (7)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ส้ินปี (ล้านบาท)  184,008  204,204  210,936  254,694  382,602 

ราคาปิด ณ สิ้นปี (บาท)  41.00  45.50  47.00  56.75  85.25 

ราคาสูงสุด (บาท)  106.00 (8)  50.25  49.25  61.75  87.00 

ราคาต่ําสุด (บาท)  35.50  36.25  39.75  43.00  53.75 

ราคาเฉล่ีย (บาท)  50.80  44.92  44.61  54.35  68.95 

P/E (เท่า)  32.56  28.22  27.08  28.50  28.42 

P/BV (เท่า)  5.34  5.21  4.79  5.11  6.42 

หมายเหตุ :
(1)  ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจาํ
(2)  ไม่รวม รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจาํ
(3)  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(4)  อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
(5)  กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
(6)  รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561
(7)  ข้อมูลจาก SETSMART
(8)  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.5 บาทต่อหุ้น มีผลบังคับวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
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สารจาก
คณะกรรมการบริษัท
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ CPN) ดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ควบคู่กับการกํากับ 
ดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนา 
และบริหารศูนย์การค้าของ CPN ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัย และท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เทคโนโลยี  
และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ  
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งนําพาความเจริญไปสู่ชุมชน และมีส่วนสําคัญใน 
การผลักดันเศรษฐกจิทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ นอกจากการลงทุนพัฒนาศนูย์การคา้ในประเทศในทําเลท่ีมศีกัยภาพแลว้น้ัน บรษิทัฯ  
ยังได้กระจายการลงทุนในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นในรูปแบบโครงการพัฒนา 
พื้นที่แบบผสม (Mixed-use Development) ที่หลากหลายมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นอีกปีที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการ 
ดําเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา CPN ได้เปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการในต่างจังหวัด 
ไดแ้ก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ศูนยก์ารค้าลําดบัที ่31 และเซน็ทรลั 
พลาซา มหาชัย เป็นศูนย์การค้าลําดับที่ 32 และมีการปรับปรุง 
คร้ังใหญ่ที่ศูนย์การค้า 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพในการแข่งขัน  
ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย และในปี 2561 นี้  
บริษัทฯ กําหนดเปิดศูนย์การค้าอีก 2 แห่ง โดยเป็นศูนย์การค้าใน 
ประเทศ 1 แห่ง คือ เซ็นทรัลภูเก็ต และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นํา 
ตลาดในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นภูมภิาค บรษิทัฯ ไดข้ยายธรุกจิ 
ไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศที่ม ี
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ จะเปิด 
ศูนย์การค้าในต่างประเทศแห่งแรกของ CPN คือ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้  
ในประเทศมาเลเซีย อีก 1 แห่ง

จากสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง 
ทัง้จากผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม ่รวมทัง้ราคาทีด่นิทีป่รบัตวั 
สูงข้ึนส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการเพ่ิมข้ึนตาม บริษัทฯ จึงได้ 

พฒันาโครงการอสังหารมิทรพัยใ์นรปูแบบผสม ทีร่วมทัง้ศนูย์การคา้ 
ที่อยู่อาศัย โรงแรม และสํานักงาน เพ่ือสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเน่ือง โดยหลังจากท่ี 
โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกในบริเวณศูนย์การค้าของ  
CPN ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และ 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ประสบความสําเร็จและมีความคืบหน้าเป็น 
ไปตามแผนท่ีกาํหนดไวซ้ึง่จะแลว้เสรจ็พรอ้มโอนได้ในปี 2561 บรษิทัฯ  
จงึไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมเินยีมอกี 3 โครงการ ทีเ่ซน็ทรลัพลาซา 
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวัล  
เชียงใหม่ ซึง่ได้รบัการตอบรับเป็นอย่างด ีจากความโดดเด่นดา้นทาํเล 
ที่ตั้ง รูปแบบโครงการ และความสะดวกสบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผน 
ที่จะพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ัน เมื่อ 
ต้นปี 2560 CPN ได้ประกาศร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
รูปแบบผสม บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะใช้เวลาการพัฒนาโครงการประมาณ 5-7 ปี
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นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความเป็นเลิศในการ 
บริหารจัดการและการให้บริการ

เพื่อตอบโจทย์วิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค CPN 
จงึไดพ้ฒันาศนูยก์ารคา้ใหเ้ปน็ “ศนูยก์ลางการใชช้วีติของคนทกุวยั”  
(Center of Life) ดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรม และนําแนวคดิใหม ่ๆ   
เข้ามาสร้างความแตกต่างและนําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่ 
โดดเด่นให้แก่ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า ทั้งการสร้าง 
บรรยากาศในศูนยก์ารค้าใหน้า่ต่ืนตาต่ืนใจ  การเป็นศนูยร์วมกจิกรรม 
และเปน็จดุหมายสาํหรบัลกูคา้ทีจ่ะเขา้มาใช้บรกิารท่ีหลากหลาย ได้แก ่ 
Food Destination, Think Space, Market-Market และ  
Government Center เป็นต้น และสร้างจุดสนใจในการดึงดูด 
นักท่องเท่ียว เช่น Fish Market, Public House และการนําสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวสาํคญั  ๆ   ในภูมิภาคมาไวบ้รเิวณทีพ่กัผอ่นภายในศนูย์การคา้  
เป็นต้น

นอกจากน้ี CPN ยังได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในด้านต่าง ๆ ทั้ง 
ดา้นการบริการลกูคา้  ดา้นการสือ่สารการตลาดผา่นชอ่งทางออนไลน ์ 
เพื่อนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมการตลาดได้อย่างกว้างขวางและ 
ทั่วถึงมากข้ึน และด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ทั้งน้ี CPN จะดําเนินการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ 
ศูนย์การค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทย และนักท่องเที่ยวอย่าง 
ต่อเน่ือง

ผลประกอบการเติบโตต่อเน่ือง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง รวมถึง 
การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรายงานกําไรสุทธิสําหรับปี 2560 จํานวน  
13,568 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 46.8 จากปีก่อน และมีรายได้รวม 
เท่ากับ 34,594 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18.3 จากปีก่อน เนื่องจากม ี
รายการท่ีมิได้เกิดข้ึนประจํา คือ เงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ 
ประกันการก่อการร้ายจากโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จํานวน 3,500 
ล้านบาท และรายได้และค่าใช้จ่ายจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  
(CPNREIT) พร้อมกับโอนสิทธิการเช่าในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล  
พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้กับ CPNREIT ลงทุน 
เพ่ิมเติมถ้าหากไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดขึ้นประจํา บริษัทฯ มีกําไร  
9,893 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.0 และมีรายได้รวมเท่ากับ 30,875  
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.6 เป็นผลจากการเปิดเซ็นทรัลพลาซา  
นครศรีธรรมราช ในปี 2559 และศูนย์การค้าที่ปรับปรุง คือ  
เซ็นทรลัพลาซา   ปิน่เกลา้  และเซน็ทรลัมารนีา ประกอบกบัผลประกอบการ 
ที่ดีของศูนย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้ว รวมถึงการบริหาร 
ต้นทุนดําเนินงานและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  
เมือ่พจิารณาผลการดําเนนิงาน  ฐานะทางการเงิน  และสภาวะเศรษฐกิจ 
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  
1.40 บาท โดยบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง  
และมีความยืนหยุ่นในการจัดหาเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน 
อนาคต  

นอกจากน้ี จากความสําเร็จในแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT  
และไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 
เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ส่งผลให้ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่มี 
ขนาดสนิทรพัยใ์หญท่ีส่ดุในประเทศไทย และมกีารลงทุนในศนูยก์ารค้า 
เป็นหลัก โดยมีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ทําหน้าที่เป็น 
ผู้จัดการกองทรัสต์ และ CPN ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน 
ของกองทรัสต์ 
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นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

CPN มุ่งม่ันดําเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลเพ่ือ 
ให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ 
ยดึม่ันในแนวทางการดาํเนินธุรกจิเพือ่การเตบิโตอยา่งย่ังยนื รวมทัง้ 
เป็นองค์กรที่พร้อมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคม  
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก้าวสู่การเป็นผู้นํา 
ธุรกิจในระดับภูมิภาคอย่างย่ังยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในปี  
2560 คณะกรรมการบริษัทร่วมภูมิใจกับผู้บริหารและพนักงานของ 
บรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัคัดเลือกเข้าเปน็สมาชกิดชันคีวามยัง่ยนื Dow Jones 
Sustainability Indices ในกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging  
Markets) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีก 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัท 
จดทะเบียนด้านความย่ังยืน-Rising Star และรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” 
ประจําปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้าผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า สถาบัน 
การเงนิ สือ่มวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง  
ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี 
เสมอมา และพนักงานทุกคนท่ีใหค้วามรว่มมอืรว่มใจในการดําเนนิงาน 
อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท้ังในด้านการเติบโตของรายได้  
การขยายสาขา การดูแลผูเ้ชา่ ลูกคา้ และพนกังานในองค์กรเปน็อยา่งดี 
รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชม 
สังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการปฏิบัติตามหลัก 
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จนได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเช่ือถือไว้ 
วางใจในระดบัสากล ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัขอให้ทกุทา่นเชือ่มัน่วา่ 
บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและสํานึกใน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ 
บริษัทฯ อย่างย่ังยืนต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์  
และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ป ี2560  มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 11 คร้ัง โดย 
ไดห้ารือรว่มกบัฝา่ยบรหิาร สาํนกัตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชใีน 
เร่ืองที่เก่ียวข้อง และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่าง 
อิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ 
ดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังส้ิน 6 ครั้ง สรุปสาระ 
สาํคญัของผลการดาํเนินงานและการใหค้วามเห็นในเรือ่งต่าง ๆ  ดงันี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
งบการเงินประจําปี นโยบายบัญชีที่สําคัญ รายงานทางการเงินที่มี 
นยัสาํคญั และจากการพจิารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วธิกีาร 
ตรวจสอบ และประเดน็ทีต่รวจพบ รว่มกบัฝา่ยจัดการและผู้สอบบญัช ี 
รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่ มี  
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 คร้ัง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง 
การเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดย 
สภาวิชาชีพฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้ง 
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของ 
สํานักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมิน 
ระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงและ 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพัฒนา  
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะ 
ในรายงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังพิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกับ 
การรบัแจง้เบาะแสและการรับขอ้รอ้งเรยีน คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ 
และเหมาะสม โดยผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญและติดตามการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อ 
แผนงานตรวจสอบภายในประจาํป ีทีจ่ดัทาํโดยใชห้ลักเกณฑ์ตามฐาน 
ความเสี่ยง รวมท้ังได้หารือกับผู้บริหารสํานักตรวจสอบภายในโดย 
ไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนั้นมีการประเมินคุณภาพ 

งานตรวจสอบภายในโดยจัดทําเป็นประจําทุก 5 ปี ในปี 2560 นี้  
สํานักตรวจสอบภายในได้รับการประเมินโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ 
เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั อกีทัง้มกีารประเมินโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเปน็ประจาํทกุป ีโดยอา้งองิมาตรฐานสากลการปฏิบตังิาน 
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น 
วา่สาํนกังานตรวจสอบภายในไดป้ฏบิตังิานเปน็ไปตามมาตรฐานสากล 
ทีก่าํหนดไว ้และผลกัดันใหส้าํนักตรวจสอบภายในดําเนินการปรับปรุง 
มาตรฐานการทํางานให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง

การกํากับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560  
โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองการต่อ  
อายุบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เม่ือวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลการ 
ปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  
โดยกาํกบัดแูลในเรือ่งการขยายแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นทจุรติและ 
คอรร์ปัชัน่ของฝา่ยจัดการไปยงัลกูคา้และคูค่า้ใหเ้กดิความสมดุล เชน่  
หลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้า จัดทําจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ 
ของคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier) แนวทางปฏิบัติในการ 
รับและให้ของขวัญ เป็นต้น 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ 
ฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องการทบทวน 
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล ซ่ึงมีการปรับปรุง เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม 2560 โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติ 
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งานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี  
(CG Code) สําหรับปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
เห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที ่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษในการ 
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ เป็นประจาํทกุไตรมาส และมอบหมายใหส้าํนกัตรวจสอบ 
ภายในติดตามสอบทานความถกูตอ้งในเบือ้งต้น และเน้นย้าํใหท้กุฝา่ย 
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ รวมทั้งให้ 
ผู้ สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ซึ่ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้ 
พิจารณานั้น เป็นรายการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า 
ทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
บริษัทฯ

ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี การพจิารณา คัดเลอืก และเสนอ 
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการ 
ปฏิบัติงานสําหรับปี 2560 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดย 
รวมอยู่ในระดบัดี มคีวามเปน็อสิระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดป้ระชมุหารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มจาํนวน  
2 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบและปัญหาการทํางานร่วมกับฝ่ายจัดการท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพจิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชสีาํหรบัป ี2561 
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต  
และปริมาณงานเทยีบกบัคา่บรกิารสอบบญัชสีาํหรบัป ี 2561 ทีเ่สนอมา 

โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบ 
บญัชแีละแสดงความคิดเหน็ตอ่งบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ประจําปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 วงเงินไม่เกิน  
7,970,000 บาท และค่าสอบบัญชีสําหรับผู้สอบบัญชีรองของ 
บริษัทย่อยที่จัดต้ังและจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 
749,470 บาท

ความเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวมจากการปฏิบตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจําปี 
2560 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเป็นรายคณะ ในวันท่ี 8  
มกราคม 2561 ซ่ึงแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
การทําหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และส่วนที่ 2  
การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับ 
สว่นที ่2 แบ่งเปน็ 6 ด้าน ดงันี ้  1) การสอบทานใหบ้ริษทัฯ มกีารรายงาน 
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ  
มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
4) การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณา 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ 6) การจัดทํารายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ใน 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและ 
ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ 
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

คุณไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ



28

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 คร้ัง และได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกครั้งให ้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการดําเนินงานท่ีสําคัญในปี 2560 สรุปได้ดังน้ี

1.  พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพ่ือ 
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
  ประจาํป ี2560 โดยบรษิทัฯ เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถ 
  เสนอรายชือ่บคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษทัไดต้ัง้แต ่
  วันท่ี 23 กันยายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น 
  รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
  ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ 
  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระประจําปี 2560 กลับ 
  เข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ โดยท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ได้ 
  มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามท่ีเสนอ

2.  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจํ าปี  2560 สําหรับ 
  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบ 
  ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง เพ่ือเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
  โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสําเร็จ 
  ในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัย 
  แวดล้อมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัรา 
  ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ 
  ใกลเ้คยีงกับบรษิทัฯ ซ่ึงทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินมุตัติามทีเ่สนอ

ผูู้ ุผู้ถือหุ้นอผู้ถือ
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3.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  ประจําปี 2559 และกําหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการประเมินผล 
  การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจําปี 2560 โดย 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและ 
  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.  พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและนําเสนอ 
  ข้อมูล

5.  พิจารณารับทราบ Board Diversity ของบริษัทฯ ประจําปี  
  2560 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับจํานวนกรรมการอิสระ  
  เพศ อายุ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และ Board Skill  
  Matrix เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ัง 
  กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอัน 
  หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.  พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559 เพ่ือเป็นข้อมูลใน 
  การพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ 
  กําหนดค่าตอบแทนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

7.  พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 
  และการดําเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหาร 
  องค์กร อาทิ แผนงานและผลการดําเนินงานในปี 2560 การ 
  สรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และแผนการพัฒนาบุคลากร  
  เป็นต้น 

8.  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2560  
  มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกํากับ 
  ดูแลกจิการทีด่ใีนปจัจุบนัและมคีวามชดัเจนในแนวทางปฏบิตัมิาก 
  ย่ิงข้ึน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยความ 
รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ใน 
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่น 
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือ 
ประโยชน์ที่สมดุลและย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้กําหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจนและมุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
ทางธุรกิจและผลักดันให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ซ่ึงการระบุปัจจัยเส่ียงสําคัญ (Key Risk Factors) จะครอบคลุม 
ทกุมติทิัง้ในระดบัองค์กรและในระดับหน่วยธรุกจิเพือ่ใชก้ลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมในการจัดการกบัปัจจยัเสีย่งดงักลา่วให้ลดลง 
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง และคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุปดังน้ี

1.  ทบทวนประเด็นความเส่ียงระดับองค์กรประจําปี โดยมีการ 
  พิจารณาถึงพลวัตการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางด้าน 
  เศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
  ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของ 
  ผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายใน 
  อุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรม 
  ทดแทนอืน่ ๆ  ประกอบกบัปจัจยัภายใน  เพ่ือกําหนด Risk Universe 
   ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงท่ีสําคัญ ทั้ง 5 ด้านคือ 1) ความเสี่ยง 
  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

  (Operational Risk) 3) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
  และกฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความเส่ียงด้าน 
  การเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสีย่งด้านความปลอดภยั 
  จากภัยอันตราย (Hazard Risk) ซ่ึงได้กล่าวถึงรายละเอียด 
  ของความเส่ียงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง และมี   
  การสํารวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือประเมิน  
  ความเส่ียงท่ีสําคัญในระดับองค์กรร่วมกัน

อห้นออผ้ถือ
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2.  พิจารณาทบทวนความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)  
  ทีอ่าจมีผลกระทบอยา่งมนียัสําคัญตอ่พนัธกจิ เปา้หมาย กลยุทธ ์ 
  หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบาย 
  ความเส่ียงได้คํานึงถึงความเส่ียงดังต่อไปน้ี

  1) ความเส่ียงจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บรษิทัฯ  
    ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน 
    ปัจจุบันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้ามามี 
    บทบาทมากขึน้ในภาคธรุกจิ สง่ผลใหเ้กดิการโจรกรรมข้อมลู 
    และการโจมตผีา่นระบบไซเบอร ์(Cyber-Attack) เพิม่มากข้ึน 
    อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ 
    การดําเนินงานหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี 
    มาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ 
    ระบบเครอืขา่ยอยา่งต่อเน่ือง ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถ 
    ป้องกันภัยจากการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  
    ผ่านการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัย 
    จากระบบไซเบอร์ และมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    (Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมด้าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนมาได้ 
    ภายในระยะเวลาอันส้ัน รวมท้ังภัยด้านไซเบอร์จากพนักงาน 
    ภายในบรษิทัฯ เอง โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนนิการโครงการ Data  
    Confidentiality Management เพ่ือกําหนดโครงสร้าง 
    การจดัการเอกสารสําคญั และกําหนดสทิธเิฉพาะผูม้อีาํนาจ  
    ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการเขา้ถงึเอกสาร ขอ้มลูตา่ง ๆ  รวมทัง้ลงทุน 
    พัฒนา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง ให้มี 
    ความทันสมัยเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์  
    รูปแบบใหม่และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง  
    ทําให้ข้อมูลท่ีสําคัญมีความเสถียรและปลอดภัยมากข้ึน 
  2) ความเสี่ยงจากการกระจายข่าวเชิงลบในสื่อสังคมออนไลน์  
    (Social Media Risk) เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจ 
    ด้านการบริหารศูนย์การค้าที่จะต้องให้บริการแก่ร้านค้า 
    ผู้เช่าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจํานวนมากในแต่ละวัน โดย 
    มหีลายเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในศนูยก์ารค้าไดม้กีารเผยแพร่ขา่ว 
    ในเชงิลบต่อรา้นค้าผูเ้ชา่หรอืตอ่การบรหิารศูนยก์ารคา้ของ 
    บริษัทฯ ในส่ือสังคมออนไลน์ที่สามารถขยายตัวเป็น 

    วงกว้างอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจไม่มีมูลความจริงหรือ 
    คลาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไปอย่างมาก 
    ทําให้ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้รับ 
    ความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงใน 
    ด้านนี้และมีมาตรการรองรับ โดยมีหน่วยงานติดตามการ 
    รอ้งเรยีนของลกูคา้ในส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตอ่เนือ่งและจะ 
    ดําเนินการประสานกับผู้บริหารจากฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
    การชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้งให้รบัทราบโดยทัว่กนั ผา่นฝ่าย 
    ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือพิจารณาดําเนินการอย่าง 
    เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความ 
    เชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพของการมาใช้บริการ 
    ของศูนย์การค้าให้กับทุกภาคส่วน
  3) พิจารณาเห็นชอบการจัดทําทะเบียนข้อมูลความเส่ียง (Risk  
    Register) กําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (Key Risk  
    Indicator) และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้
  4) ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงท่ีสําคัญ และ 
    พิจารณาแผนจดัการความเส่ียงทีส่อดคลอ้งเหมาะสม (Risk  
    Response Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk  
    Owner)
  5) ตดิตามการบรหิารความเสีย่งในระดบัสาขา  โดยมกีารทบทวน 
    ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่และจัดทาํแผนจดัการความเส่ียงเหลา่ 
    น้ันในทุกสาขาอย่างต่อเน่ือง
  6) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบรหิารความเสีย่งให้ 
    เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
    เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงได้มีการรายงานผลการบริหาร 
ความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ือง โดยใน 
ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงได้พิจารณาครอบคลุมปัจจัยเส่ียงทุกด้าน มีการ 
บริหารและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
โดยบรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งทีส่าํคญัระดบัองค์กรอย่างมี 
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้องค์กร 
สามารถบรรลผุลสาํเรจ็ตามวสิยัทัศน์และพันธกจิท่ีกาํหนดไวไ้ด้อยา่ง 
สมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กําหนดให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนกํากับดูแล  
ตดิตามแผนงาน และสือ่สารให้มกีารปฏิบัตติามอยา่งท่ัวถงึทัง้องคก์ร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอยา่งย่ังยืน 
มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลําดับ ซึ่งการดําเนินงานที่ 
สําคัญในปี 2560 มีดังน้ี

1.  พจิารณาปรบัปรงุจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดแูลกจิการ 
  และมาตรการตอ่ต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ใหส้อดคล้องกบัหลกั 
  การกํากับดแูลกจิการทีด่สีาํหรับบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG  
  Code) แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น เพื่อเป็น 
  แนวทางในการดําเนินธุรกิจและให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือ 
  ปฏิบัติ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตาม 
  ที่เสนอ

2.  พิจารณากําหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ให้สอดคล้อง 
  กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ 
  นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ได้อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  โดยมีหลกัการพืน้ฐานในการเปิดเผย 
  ข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
  ความซ่ือสัตย์สุจริต 

3.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อยื่นต่อ 
  อายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
  การต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification) โดยเสนอต่อ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา และท่ีประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามท่ีเสนอ 

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

าานผู้ถือหุ้น
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4.  พิจารณาและให้คําแนะนําแก่คณะทํางานในการจัดกิจกรรม 
  รณรงค์สือ่สาร โดยมุ่งเน้นการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รทีซ่ือ่สัตย ์ 
  มีน้ําใจ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

5.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG  
  Individual Assessment) สําหรับพนักงานและผู้บริหารเป็น 
  ประจาํทกุป ีเพือ่นาํขอ้มลูมาใช้ในการพัฒนาแผนงานการสง่เสรมิ 
  บรรษัทภิบาลต่อไป

6.  นําแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาต ิ
  (UN-Sustainable Development Goals - SDGs) มาผนวก 
  ในการกําหนดประเด็นสาระสําคัญด้านความย่ังยืน โดยมุ่งเน้นใน 
  เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทการดําเนินธุรกิจ และสามารถ 
  ผลักดันให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7.  พจิารณาทบทวนและอนมุตัปิระเดน็สาระสาํคญัดา้นความย่ังยืน 
  ความเส่ียงและโอกาสท่ีมีนัยสําคัญ เพ่ือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ 
  และแผนดําเนนิงานสู่การเปน็ศูนยก์ลางของการใชช้วีติ (Center  
  of Life) และศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) 
  โดยบูรณาการพนัธกิจความย่ังยนื 10 พนัธกิจเดมิในการกาํหนด 
  กลยุทธ์องค์กรสู่ความย่ังยืน

8.  อนุมัติและติดตามแผนดําเนินงานตามกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน  
  และบูรณาการในแผนดําเนินงานของแต่ละสายงานในห่วงโซ่ 
  คุณค่าขององค์กร โดยแบ่งเป็นแผนดําเนินงาน 4 หมวด ได้แก่

  ก. การกระจายฐานธุรกจิการพฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์  
    (Diversification)
  ข. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการ 
    บริหารจัดการและการให้บริการ (Innovation and  
    Operation Excellence) 
  ค. การดูแลและสร้ างความสัมพัน ธ์กับผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย  
    (Stakeholder Engagement)
  ง. การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ 
    (Prudent Financial Management and Funding  
    Strategy)

9.  กําหนดเป้าหมายความย่ังยืนของ CPN ให้สอดคล้องกับ 
  เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาตแิละเปา้หมาย 

  ของประเทศไทย โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า กําหนดให้มีการใช้ 
  พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานทั้งหมด 
  ขององค์กร และดาํเนนิการผลกัดนัการเตบิโตของเศรษฐกจิระดบั 
  ภูมิภาคอย่างมีนัยสําคัญ

10. ผู้บริหารดําเนินการผลักดันและเป็นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้นํา 
  ด้านความยัง่ยนื (SD Champion) เพือ่ให้เกดิผลการดําเนนิงาน 
  ตามเป้าหมายความยั่งยืนที่กําหนด และตามหลักบรรษัทภิบาล 
  และจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิขององคก์ร พรอ้มพจิารณา 
  ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงรับทราบและติดตาม 
  สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
  กรอบส่ิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ หรือ กรอบ  
  ESG (Environment, Social and Governance)

11.  สร้างการมีส่วนร่วมโดยการสื่อสารและทําความเข้าใจตาม 
  แนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืตามกรอบ ESG ใหก้บัผูม้สีว่นได้ 
  เสียหลักที่สําคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน และ 
  สังคม ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ทั้งภายใน 
  และภายนอก

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ผนวก 
กับความมุ่งมั่นติดตามแผนงานและเอาใจใส่จากคณะกรรมการ 
และคณะทํางานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี  
2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) อย่าง 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่สี่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับ SET Sustainability  
Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูง 
กว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 
ไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับรางวัลด้าน 
นวัตกรรมในการออกแบบ Asia-Pacific Shopping Center  
Awards 2017 ในหมวด New Developments จากทาง  
International Council of Shopping Centers (ICSC) ซึง่รางวัล 
เหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความสําเร็จของความต้ังใจจริงใน 
การดําเนนิธรุกจิของบริษทัฯ โดยยึดหลกับรรษัทภบิาลและการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนอันคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม อันนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้รับ 
การชื่นชม และความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืนอันเป็นที่ 
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างแท้จริง

นายปรีชา เอกคุณากูล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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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. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
 กรรมการ

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
 กรรมการ

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
 กรรมการ

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 กรรมการ

12. นายปรีชา เอกคุณากูล
 กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

1. นายปรีชา เอกคุณากูล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

4. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง



36

พัฒนาการที่สําคัญ
ในรอบปี 2560

 มีนาคม
 CPN ประกาศร่วมทุนกับ DTC พัฒนาโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Development)
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2560 เม่ือวันที่  27 
 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการทํารายการได้มาและจําหน่าย 
 ไปซ่ึงสินทรัพย์การร่วมทุนระหว่าง CPN กับบริษัทดุสิตธานี จํากัด 
 (มหาชน) (DTC) เพือ่ลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย ์
 รูปแบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และ 
 อาคารสํานักงาน บนที่ดินบริ เวณหัวมุมถนนสีลมและถนน 
 พระราม 4 กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 
 2.72 ตารางวา ภายในวงเงินลงทุนของ CPN ไม่เกิน 17,393  
 ล้านบาท โดยเร่ิมทยอยลงทุนตั้งแต่ปี 2560-2567 

 เมษายน
 การจ่ายเงินปันผล 0.83 บาทต่อหุ้น
 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24  
 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ 
 ดําเนินงานปี 2559 ในอัตรา 0.83 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 
 ปันผลรวม 3,725 ล้านบาท

 พฤษภาคม
 CPN ประกาศร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการธีมปาร์คภายใน 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2560 เมื่อวันท่ี 31 
 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ 
 ธีมปาร์คภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต โดยได้จัดตั้งบริษัท 
 ร่วมทุน คือ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอช่ัน จํากัด ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัท 
 บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (ซึ่ง CPN ถือหุ้นทางอ้อม 
 ผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99) สัดส่วนร้อยละ 51 และ 
 บริษัท ไรท์แมน จํากัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 สําหรับมูลค่าการ 
 ลงทุนในโครงการเท่ากับ 550 ล้านบาท  

 กรกฎาคม
 ซื้อหุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด เพ่ือได้มาซ่ึงสิทธิการ 
 เช่าช่วงท่ีดินสําหรับรองรับการขยายธุรกิจ
 CPN ได้ซ้ือหุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด จํานวน 26 ล้านหุ้น  
 จากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ  
 65 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธ ิ
 การเช่าช่วงท่ีดินในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สําหรับรองรับการ 
 ขยายธุรกิจ โดย CPN ได้ทําสัญญาเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2560 เมื่อ 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

 กันยายน
 จัดต้ังบริษัทร่วมทุน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 CPN ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด จัดตั้ง 
 บริษัทร่วมทุน ชื่อ  บริษัท  ซิน เนอร์จิสติก  พร็อพเพอร์ตี้   
 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ขึ้น เพ่ือศึกษาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 
 ร่วมกัน โดยแบ่งสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50:50 ในบริษัท 
 ร่วมทุน ซ่ึงจัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท  
 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

 คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการ 
 เซ็นทรัลเวิลด์ จากบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด  
 (มหาชน) ส้ินสุดลง 
 ศาลฎีกาในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการ 
 เซ็นทรัลเวิลด์ในปี 2553 จากบริษัท เทเวศประกันภัยจํากัด  
 (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัย 
 ทุกชนิด มีคําส่ังไม่อนุญาตให้ฎีกา และไม่รับฎีกาของบริษัทฯ 
 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยการก่อการร้ายวงเงิน 3,500 
 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง และได้ดําเนินการเรียกค่าสินไหม 
 ทดแทนตามกรมธรรม์ดังกล่าว โดยกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซ่ึง 
 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าโครงการ 
 เซ็นทรัลเวิลด์ได้รับเงินค่าสินไหมดังกล่าวในเดือนกันยายน 2560  
 เรียบร้อยแล้ว 

 สมาชิกดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส์  
 (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI)  
 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
 CPN  ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones  
 Sustainability Indices (DJSI) ประจําปี 2560 กลุ่มดัชนี DJSI  
 Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่  ในหมวด 
 อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ต่อเนื่องเป็น 
 ปีที่ 4 โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวใน 
 ประเทศไทยท่ีได้รับคัดเลือก สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอย่าง 
 ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพโดดเด่นจนสร้างความสําเร็จและ 
 ความเ ช่ือมั่ น ท้ังจากลูกค้าและ นักลงทุน รวมทั้ งยึดหลัก 
 บรรษัทภิบาลท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทุกฝ่าย 

 ทริสเรทต้ิงเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรเป็น ‘AA’  
 ด้วยแนวโน้ม ‘คงท่ี’
 ทริสเรทต้ิงเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี 
 หลักประกันของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็น 
 ระดับ “AA” จากเดิมที่ระดับ “AA-” สะท้อนถึงสถานะทางการเงิน 
 ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นผลมาจากการ 
 ดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งและแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน สถานะ 
 ความเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหาร 
 ศูนย์การค้าคุณภาพสูง กระแสเงินสดที่สมํ่าเสมอจากรายได้ค่าเช่า 
 และบริการ รวมถึงนโยบายทางการเงินที่มีความระมัดระวัง และ 
 แนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี” สะท้อนถึงความคาดหวังว่า CPN 
 จะยังคงรักษาผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งเอาไว้ได้ อีกท้ังยัง 
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 คาดว่าจะรักษาวินัยทางการเงิน  โดยดํารงอัตราส่วนกําไรจากการ 
 ดําเนินงานให้อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 และดํารงอัตราส่วน 
 เงินกู้รวมที่ปรับปรุงแล้วต่อกําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม 
 ราคา และค่าตัดจําหน่ายให้อยู่ที่ระดับตํ่ากว่า 2 เท่าเอาไว้ได้

 พฤศจิกายน
 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ศูนย์การค้าลําดับท่ี 31 
 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
 เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ยิ่งใหญ่แบบ “มหานคร 
 แห่งอีสาน” ประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม  
 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 65 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 5,100 ล้านบาท โดย 
 มุ่งมั่นเป็น Lifestyle Innovation และศูนย์กลางการใช้ชีวิต 
 แห่งใหม่ ท่ีตอบรับกับรูปแบบการใช้ ชีวิตของชาวโคราชและ 
 คนอีสานได้ครบ  การออกแบบตัวอาคารภายนอก ได้แรงบันดาลใจ 
 จากกลีบดอกสะเลเต หรือดอกมหาหงส์ โดยใช้โทนสีขาวตัด 
 สีส้มเฉดชมพู  ส่วนภายในศูนย์การค้าตกแต่งด้วยแนวคิด  
 “Seasons of Life”  ในบรรยากาศสีสัน 5 ฤดูกาล ด้วย Interactive 
 Feature ลํ้าสมัย

 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศูนย์การค้าลําดับท่ี 32 
 เ ปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 
 2560 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสาคร 
 และสมุทรสงคราม และเป็นจุดหมายปลายทางของคนกรุงเทพฯ 
 นักเดินทางท่องเที่ยว และคนจังหวัดใกล้เคียง ต้ังอยู่ริมถนน 
 พระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ บนท่ีดิน 100 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 
 3,400 ล้านบาท การออกแบบอาคารท้ังภายในและภายนอกใช้ 
 แนวคิด “มหานาวา” มีรูปทรงคล้ายเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  
 พร้อมกับบรรยากาศของท่า เ รือและหมู่ บ้านประมงอันเป็น 
 เอกลักษณ์ของสมุทรสาคร นอกจากน้ี ยังมีโซนที่เป็นจุดเด่นที่ 
 ไม่เคยมีมาก่อน คือ “EATALAY” ตลาดอาหารทะเลที่ตื่นตา 
 ตื่นใจท่ีสุด และปักหมุดเป็น “The Best Highway Destination” 
 จุดแวะพักเติมความสดช่ืนที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดกับความ 
 สะดวกครบวงจร และห้องน้ําสะอาด 

 เปิดขายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ท่ีนครราชสีมา  
 เชียงราย และเชียงใหม่ มูลค่า 2.2 พันล้านบาท
 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นท์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPN  
 เปิดตัวโครงการท่ีพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมบนที่ดิน 
 บริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  
 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ มูลค่า 
 โครงการรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยโครงการท้ัง 3 แห่ง 
 ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีอันเน่ืองมาจากความโดดเด่นด้านทําเล 
 ท่ีตั้งและรูปแบบโครงการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า  
 ท้ังนี้ คาดว่าจะเสร็จและพร้อมโอนได้ในปี 2562

 CPN ได้รับการคัดเลือกเป็น หุ้นย่ังยืน ประจําปี 2560  
 (Thailand Sustainability Investment: THSI)  
 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 CPN ได้รับรางวัล Rising Star สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่เริ่ม 
 ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น ท้ังนี้ บริษัทท่ีอยู่ในรายชื่อหุ้น 
 ยั่งยืนเป็นบริษัทที่มีกระบวนการจัดการและบริหารความเสี่ยง 
 และห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี 
 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมให้เกิดขึ้น 
 ภายในองค์กร สะท้อนจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีการกํากับดูแล 
 กิจการท่ีดีและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ 
 ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 
 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูล 
 ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่าง 
 ครบถ้วน 

 ธันวาคม
 การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์  
 CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  
 (CPNREIT) 
 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 
 2560 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT 
 และการให้ เช่าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  
 (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ CPNREIT ในมูลค่า 
 ทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 11,908 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ 
 20 ปี  โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580  
 และได้จัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ CPNREIT  

 CPNREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ 
 ได้ดําเนินการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  
 (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แล้วเสร็จในวันท่ี  
 1 ธันวาคม 2560 โดยหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้เปิดซ้ือขาย 
 วันแรกวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
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รางวัลความสําเร็จ 
ด้านการออกแบบพัฒนา 
โครงการ
01
รางวัล “Silver Award สาขา  
New Development” จากสมาคม 
ศูนย์การค้าโลก (International  
Council Shopping Centers)  
(ICSC) ในงาน ICSC Asia  
Awards 2017 

ICSC ได้มอบรางวัลเหรียญเงิน สาขา 
การพัฒนาโครงการใหม่ ให้กับศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ในงาน ICSC  
Recon Asia-Pacific จัดข้ึนระหว่างวันที่  
23-25 ตุลาคม 2560 ท่ีประเทศไทย โดย 
รางวลันีถ้อืเปน็เครือ่งยนืยนั ถงึความมุง่มัน่ 
ของบริษัทฯ ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้ 
ดทีีส่ดุในทกุ ๆ  ดา้นเพือ่ตอบโจทยแ์ละเตมิเต็ม 
ความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกมิติ   
อีกท้ังยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้วงการ 
ศูนย์การค้าของไทยได้เป็นท่ีรู้จักและได้รับ 
การยอมรับระดับโลก 

02
รางวัล “Award Winner in  
Retail Development Thailand” 
จากงาน Asia Pacific Property  
Awards 2017-2018 

รางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิกและเป็นที่ 
ยอมรบัในวงการคา้ปลีกระดบัโลก โดย CPN 
ได้ รับรางวัลด้านการพัฒนาโครงการ 
ศนูยก์ารคา้ทีโ่ดดเด่น จากโครงการ เซน็ทรลั 
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช ดว้ยแนวคดิการออกแบบ 
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และคอนเซ็ปต์ของ 
ศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคน 
ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวสะท้อนการเป็นผู้นํา 
ในธุรกิจ 

03
รางวัล “Top 10 Developers  
Awards 2017” จากงาน BCI  
ASIA AWARDS 2017  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

ร า ง วั ล  1 0  สุ ด ย อ ด บ ริ ษั ท พั ฒ น า 
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทย ที่มี 
ผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่น มี 
คณุภาพ และคํานงึถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
จัดข้ึนโดย BCI Asia ศูนย์กลางข้อมูลของ 
ธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย 
ศูนย์การค้า 2 โครงการที่ได้รับรางวัล คือ 
เซ็นทรัลภูเก็ต และ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  
ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 แล้วท่ี CPN ได้รับรางวัลนี้

รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
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รางวัลความสําเร็จ 
ด้านการสร้างแบรนด์ 
และการตลาด 
04
รางวัล “Thailand’s Top  
Corporate Brand Values 2017”  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่า 
แบรนด์องคก์รสงูทีส่ดุในหมวดธุรกจิพฒันา 
อสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยมูลค่าแบรนด์ 
สูงถึง 139,199 ล้านบาท รางวัลน้ีจัดโดย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ 
บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อ 
ในเครือผู้จัดการ

05
รางวัล “Drive Awards 2017 
Strategy Excellence” 

รางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ 
องค์กรและบุคคล ท่ีมีผลงานอันโดดเด่น 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคมอันยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ 
เป็นอย่างดี ซ่ึงจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยสมาคม 
นิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รว่มกบั 
ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  
ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย CPN ได้รับ 
รางวัล Drive Awards 2017 ด้านกลยุทธ ์
จากแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เด่นชัด และ 
แนวทางด้านธรรมาภิบาลดีเด่น

รางวัลและความสําเร็จ
ด้านการบริหารและ 
การเงิน

06
การประเมินรายงานการกํากับดูแล 
กิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ประจําปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 

จัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CPN 
ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  
ตั้งแต่ปี 2552-2560

07
TRIS Rating ปรับเพิ่มอันดับเครดิต 
องค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ี
หลักประกันของ CPN เป็น “AA” 
จาก “AA-”ด้วยแนวโน้ม“คงที่”

อันดับเครดิตท่ีปรับเพ่ิมข้ึนสะท้อนถึงสถานะ 
ทางการเงินของ CPN ท่ีปรับตัวดีขึ้นซึ่ง 
เป็นผลมาจากการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง 
และแหล่งที่มาของรายได้ท่ีแน่นอน สถานะ 
ความเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์การค้า ตลอด 
จนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพ 
สูง กระแสเงินสดที่สม่ําเสมอจากรายได้ 
ค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงนโยบายทาง 
การเงินที่มีความระมัดระวัง และแนวโน้ม 
อันดับเครดิต “คงท่ี” สะท้อนถึงความ 
คาดหวังว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาผลการ 
ดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งเอาไว้ได้
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รางวัลและความสําเร็จ
ด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน
08
สมาชิก Dow Jones Sustainability  
Indices หรือ DJSI ในกลุ่ม 
Emerging Markets ประจําปี 2560  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

CPN เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทย 
เพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ 
ดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่  
(Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4  
โดย DJSI เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้าน 
ความย่ังยืนทางธุรกิจระดับโลกซึ่งเป็นดัชนี 
อา้งองิดา้นความยัง่ยนืทีค่รอบคลมุมมุมอง 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดัชนี 
นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง RobecoSAM  
Indices และ S&P Dow Jones Indices โดย 
การคดัเลอืกบรษิทัช้ันนาํในตลาดหลักทรพัย ์
ทั่วโลกที่มีผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่ 
โดดเด่นท้ังในด้านของมูลค่าตลาด ด้านการ 
บริหารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการ 
คํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม 

09
รางวัล “SET Sustainability 
Awards 2017” (บริษัทจดทะเบียน
แห่งความยั่งยืน) และ “Thailand 
Sustainability Investment” 
(THSI) ประจําปี 2560 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย CPN ได้รับรางวัล ดังนี้

• รางวัล SET Sustainability Awards 
 2017-Rising Star สําหรับบริษัทจด 
 ทะเบียนท่ีเ ร่ิมมีการดําเนินธุรกิจตาม 
 แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่าง 
 โดดเด่น ในกลุม่บริษทัทีมี่มลูคา่หลกัทรพัย์ 
 ตามราคาตลาดสูงกว่า  100,000  
 ล้านบาท 

• รางวัล Thailand Sustainability  
 Investment 2017 หรือ หุ้นย่ังยืน  
 ประจําปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย 
 เป็นรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่  
 ดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง 
 สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
 (Environmental ,  Social ,  and  
 Governance: ESG) ท่ีตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยจัดทําข้ึนให้สอดคล้อง 
 กบัมาตรฐานในระดบัสากลเพ่ือเปน็ขอ้มลู 
 ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้นที่มี 
 คุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนท่ี 
 ต่อเน่ืองในระยะยาว 
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10
รางวัล “รายงานความย่ังยืน 
ปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ”  
(“Sustainability Report  
Award 2017-Recognition”)  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
(CSR Club) 

รางวัลรายงานความย่ังยืนปี 2560 มอบให ้
แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการ 
เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานครบทุกด้าน  
ท้ังเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่นกัลงทนุและผูมี้ 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

รางวัลและความสําเร็จ
ด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

11
รางวัล “Thailand Energy  
Awards 2017” 

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล 
รางวัลดีเด่นการลดใช้พลังงานและลดโลก 
ร้อน เป็นรางวัลที่แสดงความช่ืนชมยกย่อง 
โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วน 
สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิการอนรุกัษพ์ลงังาน 
และการพัฒนาพลังงานทดแทน จัดโดย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย  
CPN ได้รับ 3 รางวัล ดังน้ี

10

• รางวัล Thailand Energy Awards  
 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท 
 อาคาร-ควบคุมดี เ ด่ น  ม อ บ ใ ห้ แ ก่   
 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี

• รางวัล Thailand Energy Awards  
 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท 
 อาคาร-ควบคุมดี เ ด่ น  ม อ บ ใ ห้ แ ก่  
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

• รางวัล Thailand Energy Awards  
 2017 บุคลากรด้านพลังงาน ประเภท 
 ผู้ บริหาร-อาคารดี เด่น  มอบใ ห้แก่   
 ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา รตันาธเิบศร์

รางวลัรายงานความย่ังยืนปี 2560
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ภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 
หน้า โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 
3.9 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากการฟื้นตัวของ 
การส่งออกสินค้าและบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยมูลค่า 
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.9 เป็นอัตราการขยายตัวสูงสุด 
ในรอบ 6 ปี ตามการฟื้นตัวของการค้าโลกและภาคการท่องเท่ียว 
ที่เติบโตต่อเนื่องจากภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายัง 
ประเทศไทยจํานวน 35.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อนหน้า 
ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 เทียบกับร้อยละ 3.1 การลงทุนโดยรวมขยายตัวในอัตรา 
ที่ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 2.0 จากความล่าช้าของการ 
ลงทุนภาครัฐ ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ที่ร้อยละ 0.7 เร่งขึ้น 
จากปกีอ่นหน้า เน่ืองจากปจัจยัดา้นตน้ทนุเพิม่ขึน้จากราคานํ้ามนัดบิ 
และราคาสนิค้าโภคภัณฑใ์นตลาดโลกท่ีปรบัเพิม่ขึน้ และอตัราดอกเบ้ีย 
นโยบายคงท่ีที่ร้อยละ 1.5

การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ 
เศรษฐกิจไทย ตามการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจและการค้าโลกท่ีเป็นไปอย่าง 
ต่อเน่ือง ตลาดส่งออกสําคัญทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
ปรบัตวัดีขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีนทีก่ลบัมาขยายตัวสงู ส่งผลใหค้วาม 
ต้องการในสินค้าหลายอย่างปรับตัวดีขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  
ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยบวกด้านราคาส่งออก 
สินค้าเกษตรและสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับนํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม 
แนวโน้มราคาน้ํามัน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยปีนี้ปรับตัว 
ดีขึ้นมาก

การท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวอาเซียน พร้อมกับทําตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
ใหม่ที่ช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่ภาคธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยตรง โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเที่ยว 
ไทยยงัคงเปน็ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามสําคัญ ซ่ึงผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจไทยได้ให้ความสําคัญในการทําตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน 
ต่อเน่ือง อีกท้ังธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกยังได้นําเสนอ 
เครือ่งมอืทางการเงนิอยา่ง Alipay และ We Chat Pay เพ่ืออาํนวย 
ความสะดวกสาํหรับการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ซ่ึงมจีาํนวน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.0 จากปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียว 
ชาวรัสเซียท่ีฟื้นตัวต่อเนื่องและขยายตัวถึงร้อยละ 23.5 จากปี 
ก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติอยู่ที่ 1.8 ล้าน 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.0 

การบริโภคภาคเอกชนในประเทศปรับตัวดีข้ึน แต่ยังกระจุกตัวอยู่ใน 
กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางและบน สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทน 
โดยเฉพาะรถยนต์นั่งท่ีมีอัตราการเติบโตสูง และยอดใช้จ่ายด้านการ 
บริการ ขณะที่การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้ากึ่งคงทน 
โดยรวมขยายตัวช้า ตามกําลังซ้ือโดยรวมท่ียังไม่เข้มแข็งและ 
กระจายตัวไม่ทั่วถึง เน่ืองจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมที่ยัง 
ไม่ฟืน้ตวัชดัเจนและหน้ีภาคครัวเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบัสูง ขณะทีร่ายได้ 
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้างทรงตัว 

การลงทุนโดยรวมในประเทศขยายตัวในอตัราทีล่ดลงจากปีกอ่นหน้า 
เป็นผลจากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 จากท่ีเคย 
เติบโตร้อยละ 9.9 ในปีก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับ 
ตัวดีขึ้นเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2.2 จากร้อยละ 0.4 โดยเป็นการปรับเพิ่ม 
ขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตเพื่อส่งออกเป็นสําคัญ เช่น ธุรกิจเกษตรแปรรูป  
และธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการลงทุนของธุรกิจ 
ค้าปลีก เช่น การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ยังมีการขยาย 
การลงทุนและขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองในปีนี้

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
เศรษฐกจิไทยในป ี2561 มีแนวโนม้เตบิโตต่อเนือ่งในอตัราทีใ่กลเ้คยีง 
กับปีก่อนหน้า โดยมีแรงขับเคลื่อนที่สําคัญจากการลงทุนภาครัฐใน 
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนในโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:  
EEC) การส่งออกของไทยยังได้รับผลดีจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัว 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอัตราการ 
ใชก้าํลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ตอ่เนือ่ง ประกอบกบัการใชจ้า่ยภาคครัวเรอืน 
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและกระจายตัวมากข้ึนจากมาตรการของรัฐท่ี 
ใหค้วามสาํคัญกบัเกษตรกรและผูม้รีายไดน้อ้ย และการพฒันา SMEs 
ให้มีความเข้มแข็งและการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนใน 
ระบบเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ภาคการ 
ท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มสดใสต่อเน่ือง จากการท่ีภาครัฐและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนมีแผนจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการหันมาทํา 
ตลาดท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพ่ือกระตุ้นการ 
ท่องเที่ยวและช่วยหนุนรายได้การท่องเท่ียวกระจายลงสู่ชุมชน อาทิ  
การท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การขยายตลาด 
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มไมซ์ (MICE) อย่างกลุ่มการเดินทาง 
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การตลาดท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (Health  
and Wellness) อีกตลาดการท่องเที่ยวที่น่าจะโดดเด่น คือ การ 
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติหลายรายการโดยมีรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่ด้วยเช่นกัน
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ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2560
อุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP รวมทั้ง 
ประเทศและในป ี2560 มกีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4.2 โดยมกีาํลงัซือ้ 
ส่วนใหญ่จากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางและระดับบน และ 
ผูมี้รายไดป้ระจาํ ขณะท่ีผูบ้รโิภคทีมี่รายไดร้ะดบัปานกลางและระดบัล่าง 
และกลุม่เกษตรกรในต่างจงัหวดัยงัมภีาระหน้ีครวัเรอืนยงัอยูใ่นระดบั 
สูงและราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ํา รวมทั้งมาตรการจัดระเบียบ
ของทางการ เช่น การห้ามขายของบนทางเท้า การปราบปรามทุจริต 
และการตรวจสอบท่ีเข้มข้นส่งผลให้ครัวเรือนกลุ่มฐานรากมีรายได้
น้อยลงจึงระมัดระวังการใช้จ่าย 

รายงานวิจัยของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย  
จํากัด เปิดเผยว่า ตลาดค้าปลีกมีการขยายตัวต่อเน่ือง แต่ในอัตราท่ี 
ช้าลง โดยในปี 2560 มีพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 334,845 ตารางเมตร 
ส่งผลให้พื้นที่ค้าปลีกรวมทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีโดย
รอบอยูท่ีป่ระมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพืน้ทีค้่าปลกีประมาณ 
รอ้ยละ 78 ของพืน้ท่ีคา้ปลกีทีเ่ปดิในปี 2560 คือ ศนูยก์ารคา้ ตามดว้ย

ศูนย์การค้าขนาดย่อม ร้อยละ 14 และพ้ืนท่ีค้าปลีกสนับสนุนประมาณ
รอ้ยละ 6 และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ ่รอ้ยละ 2 ตามลาํดบั และภาพรวม 
อัตราการเช่าพ้ืนที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) สูงกว่าร้อยละ 
90 (ท่ีมา: รายงานวิจัยพ้ืนท่ีค้าปลีกไตรมาส 4 ปี 2560 ของบริษัท  
คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทยจํากัด)

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

สมาคมศูนย์การค้าไทย (Thai Shopping Center Association:  
TSCA) เปิดเผยข้อมูลพื้นที่โครงการ (Retail Gross Floor Area)  
ของศูนย์การค้าทั้งหมดในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที่  19.0  
ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะอยู่ที่ 20.9  
ล้านตารางเมตร โดยพ้ืนที่โครงการ (Retail GFA) ของสมาชิก 
สมาคม TSCA ท่ีประกอบด้วย 13 ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้า 
(บรษัิท เซ็นทรลัพัฒนา จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ซีคอน ดเีวลลอปเมนท ์ 
จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 
(มหาชน) บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด บริษัท สยามฟิวเจอร์  
ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล  
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จํากัด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัท เค.อี.แลนด์  
จํากัด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  
จํากัด บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จํากัด และ บริษัท บุญถาวร 
เซรามิค จํากัด) ปี 2560 อยู่ที่ 8.0 ล้านตารางเมตร โดยจํานวน 
ศูนย์การค้าของสมาชิก TSCA ภายในส้ินปี 2560 มี 97 ศูนย์การค้า 
และภายในป ี2562 จะเพิม่ข้ึนเปน็ 9.1 ลา้นตารางเมตร และคาดการณ์ 
ว่าจะเพ่ิมเป็น 107 ศูนย์การค้า และงบลงทุนรวมของสมาชิก TSCA 
(รวมโครงการใหม่ และโครงการปรับปรุงและขยายพ้ืนที่) คาดว่าปี  
2560-2562 ใช้งบลงทุนไม่ตํ่ากว่า 57,000 ล้านบาท 

โครงการใหม่ที่เกิดข้ึน ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  
เซน็ทรลัพลาซา มหาชัย โชว์ดซี ีเซน็จร่ีู เดอะมฟูวี ่พลาซา่ ออ่นนชุ และ 
เมกาบางนา เฟส 2 และการปรบัปรงุศูนย์การคา้เดมิ อาทิ เซ็นทรลัเวลิด ์
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 คงิ เพาเวอร ์รางน้าํ MBK เซน็เตอร ์ซีคอน 
สแควร์ และมาร์เก็ตเพลส นางล้ินจ่ี และภายในปี 2562 จะมี 
โครงการศูนย์การค้าเปิดใหม่ ได้แก่ เซ็นทรัลภูเก็ต ไอคอนสยาม  
เดอะมาร์เก็ตแบงคอก และเทอร์มินอล 21 พัทยา 

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผูป้ระกอบการศูนยก์ารค้าและหา้งสรรพสนิคา้ 
ได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ 
ผู้บริโภคที่เปล่ียนไป โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วและประสบการณ์ 
ใหม่ ๆ รวมทั้งความท้าทายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์  
(Online Shopping) การเกิดขึน้ของ Lifestyle Retail ซึง่ออกแบบ 
การใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนักท่องเท่ียว  
รวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร (Food  
Delivery Services) สง่ผลใหค้วามถีใ่นการใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ 
และศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ิมความท้าทายให้ 
กับผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดูดลูกค้า 
ให้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ใน
รูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการท่ีเปล่ียนไปของลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ 

กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และ 
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail)

ในป ี2560 ธรุกจิค้าปลกีในกลุ่มศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่มมจีาํนวนเพ่ิมขึน้ 
ต่อเน่ือง แม้จะขยายตัวช้าลงจากหลายปีก่อน โดยในปีนี้มีการ 
ขยายตัวข้ึน 27,700 ตารางเมตร และมีโครงการที่เปิดตัวในปี 2560  
อาทิ ช่างชุ่ย ซัมเมอร์ฮิลล์ สเตเดียมวัน แลนด์มาร์ค มหาชัย และ  
ล้ง 1919 เป็นต้น

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการ 
ศนูยก์ารค้าขนาดยอ่มนีม้กีารแขง่ขนัสงู ทาํใหผู้ป้ระกอบการในกลุ่มนี้ 
ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และตรงกับความต้องการของกลุ่ม 
ลูกค้าเป้าหมายและนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยาย 
โครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การ
ใชก้จิกรรมทางการตลาดเพือ่รักษาฐานลกูคา้เดมิทีม่อียูแ่ละขยายฐาน 
ลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ  ทีค่รบครัน โดยทัง้หมดน้ีตอ้งอาศยัความชาํนาญ 
ในการบริหารภายใต้ต้นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ 
ผู้ประกอบการกลุ่มน้ี 

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)  
และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

โครงการในกลุ่มหา้งค้าปลกีขนาดใหญท่ี่เปดิใหบ้รกิารใหมม่ไีมม่ากนกั 
โดยปัจจุบันผู้ประกอบการมุ่งพัฒนาโครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็ก 
ในลักษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซ้ือก่ึงซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ท่ีเรียกว่า 
“ซเูปอร์คอนวีเนยีนสโตร์” และรา้นสะดวกซ้ือ (Convenience Store)  
เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส ท็อปส์ เดลี่ และแม็กซ์แวลู ทันใจ 
รวมไปถงึการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพือ่ใหก้ารขยายสาขา 
เป็นไปได้ง่ายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเข้าถึงพ้ืนที่ 
หา่งไกลมากข้ึน อีกทัง้ยงัมกีารใช้ชอ่งทางออนไลนเ์ขา้มาเพ่ืออาํนวย 
ความสะดวกในการจับจ่ายสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งใน 
อนาคตอันใกล้ ช่องทางนี้น่าจะช่วยเพ่ิมรายได้อย่างมีนัยสําคัญ  
เนือ่งจากพฤติกรรมของผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นมาใหค้วามสาํคญักบัความ 
สะดวกรวดเร็ว 

สาํหรบัภาพรวมกลุม่ร้านคา้สะดวกซือ้  เนน้การขยายสาขาเพิม่ขึน้อยา่ง 
ตอ่เนือ่งเพือ่ใหค้รอบคลมุพืน้ทีต่า่ง ๆ  ใหม้ากท่ีสดุ และเริม่มุง่เนน้การ 
ขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากน้ี ยังมีการปรับตัวเพ่ือให้
เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยเน้นการเป็นร้านอ่ิม 
สะดวกที่มีเครื่องด่ืมและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคาที ่
เหมาะสมสาํหรบัทกุเพศทกุวยั มสีนิคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ 
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบทันสมัย 
และนําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) จาํหน่ายสนิคา้ออนไลน ์(Online Shopping) เพ่ือ 
อาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้สามารถเขา้มาเลือกซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการ 
ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ทีส่ามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิผล นอกจากนี ้การลงทนุ 
จากกลุ่มทุนต่างประเทศท่ีมีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ ่
ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อ 
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากข้ึน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2561
สมาคมศูนย์การค้าไทยคาดว่า ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกจะเติบโต 
ประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ท่ามกลางภาวะการจับจ่ายใช้สอยอย่าง 
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ระมัดระวัง โดยจะเห็นการเปิดตัวโครงการค้าปลีกรูปแบบใหม่มากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์ 
เนชัน่แนล ประเทศไทย จาํกัด ทีค่าดวา่ ปี 2561 ธุรกจิค้าปลกีจะเตบิโต 
ประมาณร้อยละ 4.0-5.0 เนื่องจากจะมีการเปิดตัวโครงการ 
คา้ปลกีรปูแบบใหม่มากขึน้ ซ่ึงเริม่มีสญัญาณต้ังแตเ่ดอืนพฤศจกิายน  
2560 คือ การเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ตามด้วยโครงการ 
เมกาบางนา เฟส 2 ของสยามฟวิเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์โครงการไอคอน 
สยาม ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ และโครงการมาร์เก็ต แบงคอก ของ 
กลุ่มแพลทินัม ส่งผลให้พื้นท่ีค้าปลีกเพ่ิมข้ึนเป็น 9.0 ล้านตารางเมตร 
ในปี 2562 โดยการเพิ่มขึ้นของอุปทานเป็นไปตามอุปสงค์ในตลาดที่ 
ยังเพิ่มข้ึนต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน 
เมือง โดยเฉพาะกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติ ส่งผลใหผู้เ้ช่าสว่นใหญ่ยงั 
มีความต้องการเช่าพื้นที่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้อัตรา 
ค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2561 ยังมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึน

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิดบริการในปี  2561 ใน 
กรงุเทพมหานคร ไดแ้ก ่โครงการไอคอนสยาม ยา่นรมิแมนํ้่าเจา้พระยา 
ซึ่งจะเป็นโครงการในรูปแบบพ้ืนท่ีแบบผสม (Mixed-use) ประกอบ 
ด้วยศูนย์การค้า ที่พักอาศัย และศูนย์รวมความบันเทิง และแหล่ง 
ชอ้ปปิง้ขนาดกลาง อาทิ ศนูยก์ารค้าเกตเวย์ ยา่นบางซ่ือ ศนูย์การคา้ 
เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ย่านราชประสงค์ โครงการวิสซ์ดอม 101  
ย่านพระโขนง และห้างอิเกียที่ตั้งอยู่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ โดยคาดว่าพ้ืนท่ีค้าปลีกในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 489,000 
ตารางเมตร สําหรบัโครงการทีจ่ะเปิดในต่างจงัหวดั ไดแ้ก ่เทอร์มินอล 
21 พัทยา ของกลุ่มสยามรีเทล และเซ็นทรัลภูเก็ต  

ส่วนในปี 2562-2564 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เกิดขึ้น  
4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) วัน แบงค็อก (One Bangkok)  
เป็นโครงการที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอส 
เซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด บนท่ีดินบริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับ 
ถนนพระราม 4 ติดกับสวนลุมพินี 2) โครงการสามย่านมิตรทาวน์  
เป็นโครงการ Mixed-use ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี 2562  
3) ศูนย์การค้าบางกอก มิดทาวน์ บนถนนรัชดาภิเษก ของกลุ่ม 
พรอ็พเพอร์ตี ้เพอรเ์ฟค และ 4) ศูนยก์ารคา้เอ็มสเฟยีร ์เป็นหา้งแห่งที ่ 
3 ในกลุ่ม ดิ เอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ 

นอกจากน้ี การเรง่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของ
รัฐบาล การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  
และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
จะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศมากขึ้นในระยะยาว รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนทั้งจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติท่ีได้เริ่มลงทุน 

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 และต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึ่งจะส่งผลให้
เกดิการจา้งงานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศและเพ่ิมกาํลงัซือ้ในวงกวา้ง  
ทาํให้กลุม่คา้ปลกีมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจงัหวดัอืน่ ๆ  
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาค 
ของประเทศไทย และด้วยปจัจยัเหลา่นีท้าํใหซู้เปอร์สโตรม์อลล์ (Super 
Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)  
หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัดชายแดน ในขณะ 
เดยีวกนั ผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ได้ประกาศแผน 
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว 

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในระยะข้างหน้าจะไม่ได้ถูกจํากัดเพียง 
แค่กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกอีกต่อไป แต่จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็น 
ผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ประกอบการนอกกลุ่มธุรกิจ 
ค้าปลีกเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ 
ที่มีหน้าร้าน (Offline) เผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันที่รุนแรง 
ขึน้และแตกตา่งกนัไป ยิง่มีการรกุเขา้มาของกลุม่ตลาดกลางออนไลน์  
(E-Market Place) ต่างชาติรายใหญ่ เช่น จีน เกาหลีใต้ ที่มีแผนบุก 
ตลาดออนไลน์ของไทยรวมถึงอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกท้ัง 
สัญญาณการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ท่ีคาดว่าในปี 2561  
นา่จะขยายตวัรอ้ยละ 20-25 ตอ่เนือ่งจากป ี2560 หรอืคดิเป็นมูลคา่ 
ตลาดราว 256,000 ล้านบาท

การเปลีย่นแปลงของโลกดจิทิลัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีน่ยิม 
ซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของ 
ลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุดคือกุญแจสําคัญในการทําธุรกิจ ซึ่งใน 
ป ี2561 คาดวา่ผูป้ระกอบการคา้ปลกีทกุรายจะนาํเทคโนโลยเีขา้มาชว่ย 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับผูบ้รโิภค (Big Data) กนัมากขึน้  
ทั้งเทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ 
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและเชื่อมโยงธุรกิจ 
ค้าปลีก Online to Offline (O2O) ให้เหมาะสมมากท่ีสุด

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
ที่อยู่อาศัยปี 2560
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามภาวะ 
เศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัย
สนับสนุนทั้งการลงทุนของภาครัฐและการลงทุนของชาวต่างชาติ 
ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับคงท่ี และ 
สถาบันการเงินเพ่ิมปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น 
โดยประเภทอสงัหาริมทรพัย์ทีเ่ปน็ทีน่ยิมสาํหรบัการซือ้ไวเ้พือ่อยูอ่าศยั 
และเพื่อการลงทุน คือ คอนโดมิเนียม ทําเลยอดนิยมจะอยู่ในย่าน 
ศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) แนวรถไฟฟ้า 
และกาํลงัซือ้หลักยงัมาจากลกูค้าระดบักลาง-บน ท้ังนี ้ผูป้ระกอบการ 
สว่นใหญเ่นน้การลงทุนพัฒนาโครงการท่ีอยูอ่าศยัตามพ้ืนทีเ่สน้ทาง 
ขนส่งมวลชน เช่น ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และมีรูปแบบ 
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การพัฒนาและขายท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันตามทําเลและกลุ่มลูกค้า 
หากเป็นใจกลางเมืองทําเลมีศักยภาพ จะเห็นการพัฒนาโครงการใน 
รูปแบบ Mixed-use Project เพ่ือสร้างรายได้ในรูปแบบค่าเช่าพ้ืนที ่
เพิ่มเติม และโครงการที่อยู่อาศัยระดับกลางจะอยู่ในทําเลที่เหมาะสม 
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ยาก จะเน้นการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ 
ครบถ้วนตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่า 

สถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ผลการสํ ารวจของศูนย์ ข้อมู ลอ สังหาริมทรัพย์  ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห ์(Real Estate Information Center: REIC) พบว่า 
โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในปี 2560 มีจํานวนลดลงจาก 
ปี 2559 แต่จํานวนหน่วยในผังลดลงเพียงร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกับ 
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 หากพิจารณามูลค่าโครงการรวม 
กลับมีมูลค่าสูงข้ึนร้อยละ 23.1 เป็น 131,736 ล้านบาท เทียบกับในปี  
2559 มีมูลค่าโครงการรวมเพียง 107,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็น 
การปรับตัวของผู้ประกอบการที่เริ่มไม่เน้นจํานวนโครงการที่เปิดตัว  
แต่เน้นโครงการขนาดท่ีใหญ่ขึ้น และเสนอขายระดับ Segment ที่ม ี
ราคาสูงข้ึน โดยมีราคาเฉล่ียต่อหน่วยประมาณ 4.5 ล้านบาท สูงกว่า 
ในปี 2559 ที่ราคาเฉล่ียประมาณ 3.7 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดที่ 
อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเปิดขายจํานวน 64  
โครงการ 22,603 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.1 ของจํานวน 
หน่วยท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด ประเภทโครงการท่ีเปิดขายใหม่ 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 มีดังน้ี 

 โครงการบ้านจัดสรร 

มีการเปิดขายใหม่จํานวน 42 โครงการ 7,825 หน่วย มูลค่าโครงการ 
รวมประมาณ 41,210 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปกีอ่น 
ทั้งจํานวนหน่วยและมูลค่าโครงการร้อยละ 44.3 และร้อยละ 36.2  
ตามลาํดบั สาํหรบัราคาบ้านจัดสรรเปดิขายใหม่พบว่า ไมม่กีารเปดิขาย 
บา้นจดัสรรราคาไมเ่กนิ 1.0 ล้านบาท โดยรอ้ยละ 45.1 ของบา้นจดัสรร 
ที่เปิดขายใหม่จะมีราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.3 
จะอยูใ่นระดบัราคา 3.01-5.00 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงทีท่าํใหร้าคาเพิม่สูง 
ขึ้นคือ ต้นทุนการผลิตจากราคาวัสดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน

สําหรับประเภทโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดมากที่สุดเป็นโครงการ 
ทาวน์เฮา้สร์อ้ยละ 74.6 และเปดิขายในระดับราคา 2.01-3.00 ลา้นบาท  
รองลงมาเป็นบา้นเดีย่วรอ้ยละ 18.6 เปิดขายในระดับราคา 5.01-7.50  
ล้านบาท ที่เหลือเป็นบ้านแฝด ร้อยละ 5.1 เปิดขายในระดับราคา  
3.01-5.00 ล้านบาท และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 1.7 เปิดขายในระดับ 
ราคา 7.51-10.00 ล้านบาท โดยทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนเปิดขายเพิ่มขึ้น  
ขณะท่ีโครงการประเภทอ่ืนมีสัดส่วนลดลง

  โครงการอาคารชุด

มกีารเปดิขายใหมจ่าํนวน 48 โครงการ 21,130 หน่วย มลูคา่โครงการ 
รวมประมาณ 90,562 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ท้ังจํานวนหน่วยและมูลค่าโครงการร้อยละ 39.9 และร้อยละ  
113.4 ตามลําดับ ราคาอาคารชุดเปิดขายใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
42.4 จะเปิดขายในราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.1  
อยู่ในระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท ร้อยละ 13.6 อยู่ในระดับราคา  
5.01-7.50 ล้านบาท ร้อยละ 8.1 อยู่ในระดับราคา 1.01-2.00 ล้านบาท 
และรอ้ยละ 8.8 ราคาเร่ิมต้นตัง้แต ่7.51 ล้านบาทข้ึนไป สะทอ้นให้เหน็วา่ 
ผูป้ระกอบการเปิดขายในระดับราคาทีส่งูขึน้ โดยสงัเกตจากหนว่ยเปดิ 
ขายใหม่ในระดับราคา 5.00 ลา้นบาทขึน้ไปมีสูงขึน้เมือ่เทยีบกบัป ี2559

สําหรับประเภทโครงการอาคารชุดท่ีเปิดขายมากที่สุด เป็นประเภท 1  
ห้องนอน ร้อยละ 77.2 เปิดขายในระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาท 
รองลงมาเป็นประเภท 2 ห้องนอน ร้อยละ 12.3 เปิดขายในระดับราคา 
3.01-5.00 ล้านบาท ที่เหลือเป็นประเภท Studio ร้อยละ 9.7 เปิดขาย 
ในระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาท และเป็นประเภท 3 ห้องนอนขึ้นไป  
ร้อยละ 0.7 เปิดขายในราคามากกว่า 10 ล้านบาท 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ปี 2560

มีโครงการเปิดใหม่ขยายตัวมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด 
เนื่องจากแนวโน้มของชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนสูงขึ้น ทาํให้เกิดการ 
ร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมากย่ิงข้ึน รวมถึงยัง 
เกิดการพัฒนาเพ่ือเจาะกลุ่มผู้มีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมใน 
เมืองไทยสําหรับอยู่อาศัยเอง และลงทุนได้มากข้ึนอีกด้วย

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ปี 2560 

ลดลงประมาณร้อยละ 12.0 จากปี 2559 ซึ่งเป็นการลดลงท่ี 
สอดคล้องกับรายการภาวะเศรษฐกิจมหภาคสาขาการก่อสร้าง โดย 
ในคร่ึงปแีรกปี 2560 ลดลงรอ้ยละ 1.9 โดยการกอ่สรา้งภาครฐัลดลง 
ร้อยละ 2.4 และภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.7 

ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย

แนวโน้มการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ปี 2560 

มีจํานวนประมาณ 40,760 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 110,662 
ล้านบาท โดยจํานวนหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.7 และมูลค่าเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 26.6 เม่ือเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี2559 ซึง่มจีาํนวน  
33,216 หน่วย และมูลค่า 87,405 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560  
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มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุด จํานวน 15,362 หน่วยคิดเป็น 
ร้อยละ 37.7 ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็น 
ทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 12,979 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31.8 บ้านเดี่ยวม ี
การโอนท้ังหมด 7,579 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.6 อาคารพาณิชย ์
พักอาศัยมีการโอนจํานวน 3,575 หน่วย มีสัดส่วนร้อยละ 8.8 และ 
บา้นแฝดมกีารโอนจาํนวน 1,265 หน่วย มสีดัส่วนรอ้ยละ 3.1 ภาพรวม 
ยอดโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยรวมปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2559  
คาดวา่จาํนวนหน่วยและมลูค่าจะลดลง เน่ืองจากในชว่ง 4 เดอืนแรก 
ของปี 2559 มีมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทําให้มี 
การเร่งโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยจํานวนมาก

สินเช่ือบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบท่ัวประเทศปี 2560

คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 566,300 ล้านบาท ลดลงจากปี  
2559 ร้อยละ 3.4 แต่อาจปรับตัวสูงขึ้นได้ถึง 602,700 ล้านบาท 
ส่งผลให้แนวโน้มสินเช่ือบุคคลทั่วไปทั้งระบบทั่วประเทศคาดว่าอยู่ที่ 
ประมาณ 3,441,100 ล้านบาท ถึง 3,464,500 ล้านบาท

ด้านราคาที่อยู่อาศัย 

จากการสาํรวจเพือ่จดัทาํดชันรีาคาโครงการท่ีอยูอ่าศยัทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
การขายทีม่หีนว่ยเหลือขายต้ังแต ่6 หนว่ยขึน้ไป เพือ่จัดทาํดชันรีาคา 
ที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว  
และดัชนรีาคาทาวน์เฮา้ส ์พบว่าราคาท่ีอยูอ่าศัยในไตรมาส 3 ป ี2560 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2559 และไตรมาส 2 ปี 2560 ทุกประเภท

ผลจากการติดตามสถานการณ์การเปิดตัวโครงการใหม่ ที่อยู่อาศัย 
สรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม ่และการโอนกรรมสิทธิทีอ่ยูอ่าศยั ไดส้ะทอ้น 
ให้เห็นถึงทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน  
แม้วา่จะไม่เตบิโตเทา่กบัป ี2559 ซ่ึงมมีาตรการกระตุ้นตลาดอสงัหาฯ  
จากภาครัฐบาล แต่ก็สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพท่ีดีของตลาดใน 
ระดับหนึ่ง และหากเศรษฐกิจสามารถขยายตัว และกําลังซื้อของ 
ผู้บริโภคมีมากข้ึน ธุรกิจอสังหาฯ น่าจะมีการขยายตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัยปี 2561
ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในกรงุเทพฯ และปริมณฑล ในป ี2561 มีแนวโนม้ 
ขยายตัวต่อเน่ือง ขณะท่ีต่างจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวมากนักเน่ืองจาก 
กําลังซื้อมีจํากัด จากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงตกตํ่าอยู่ 
และปัญหาภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี โครงการแนวราบในบางพื้นท่ี 
ยังพอไปได้ ขณะที่ตลาดเมืองท่องเที่ยวกําลังซื้อส่วนใหญ่เป็นการ 
ซื้อเพ่ือเป็นบ้านหลังที่สองหรือซื้อเพ่ือลงทุน สําหรับปัจจัยบวกท่ีจะ 
ส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยท่ี 
ยังอยู่ในระดับตํ่าต่อเน่ืองทําให้ผู้ซ้ือได้วงเงินกู้สูง ขณะที่ปัจจัยลบ 
มาจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับ 
ปริมาณการผลิตไม่สามารถควบคุมได้ จากปัญหาภัยธรรมชาติ 
แห้งแล้ง น้ําท่วม เป็นต้น 

แนวโน้มด้านการลงทุนจะพบว่า ผู้ประกอบการจะหันมาพัฒนา 
โครงการสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนท่ีดินขนาดใหญ่ที่ม ี
ศักยภาพ และที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มีการ 
ครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดยผู้ประกอบการได้นํามาพัฒนา 
เป็นโครงการรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Development)  
โดยรวมอาคารสํานักงาน โรงแรม ท่ีอยู่อาศัย และห้างสรรพสินค้า 
ไว้ด้วยกันเพ่ือกระจายความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการและลดการ 
แข่งขันทางธุรกิจ นอกจากน้ียังเร่ิมตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุ ตาม 
โครงสร้างประชากรศาสตร์ทีเ่ขา้สูส่งัคมผูสู้งอาย ุขณะเดยีวกนัตลาด 
ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทมากข้ึนทั้งในแง่การลงทุนขนาดใหญ่และ 
รายย่อย บรษิทัตา่งชาตจิากหลายประเทศ อาท ิญีปุ่น่ จนี และฮ่องกง  
ไดใ้หค้วามสนใจร่วมลงทุนกบัผูพ้ฒันาโครงการในไทย โดยมีแนวโนม้ 
ทีจ่ะนาํเงนิลงทนุและเทคโนโลยีเขา้มารว่มพัฒนาโครงการ ขณะทีก่ลุม่ 
ผู้ซื้อชาวต่างชาติลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อลงทุน 
ระยะยาวและปล่อยเช่ายังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
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ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPN”)  
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
300 ลา้นบาท ภายใต้ชือ่ “บรษิทั เซน็ทรลั พลาซา จาํกดั” มวีตัถปุระสงค ์
เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดย 
ในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็น 
ศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และได้เปิด 
ศูนย์การค้าใหม่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา 
ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์พร้อมอาคารสํานักงาน  
และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา (ปัจจุบัน คือ เซ็นทรัลมารีนา) ก่อนเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 
2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
ปจัจบุนั CPN มทีนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ท้ังสิน้ 2,244,000,000 บาท 
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด และบุคคล 
ในตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

CPN ขยายธรุกจิศนูยก์ารคา้ขนาดใหญแ่บบครบวงจรอย่างตอ่เน่ือง  
ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลัก ด้วยแบรนด์  
“เซ็นทรัลพลาซา” และจังหวัดใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแบรนด์  
“เซ็นทรัลเฟสติวัล” รวมถึงการซ้ือโครงการศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์ (ปี 2545)  
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) และเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  
(ปี 2552) เป็นต้น และการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมให้ทันสมัยอยู่ 
ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต่อจากนั้น  
ในป ี2548 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนรวมสิทธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 
จดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่ว  โดยเขา้ลงทนุเริม่แรกใน 
สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ของเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรลัพลาซา  
พระราม 3 และลงทุนเพิ่มเติมในเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตามลําดับ และล่าสุดเม่ือปลายปี 2560  
ได้ดําเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) พร้อมกับ 
ลงทนุเพ่ิมเติมในเซ็นทรลัเฟสติวลั พัทยา บชี และโรงแรมฮิลตนั พัทยา 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างย่ังยืน ต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้าใหม่ปีละ 2-3 แห่ง และในปี 2555 ได้จัดตั้ง 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 
(CPNCG) ขึ้นเพ่ือลงทุนในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
และจากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่เปล่ียนแปลงไป ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พลิกบทบาทของศูนย์การค้า 
จากสถานท่ีจับจ่ายใชส้อยใหเ้ปน็  “ศนูย์กลางของการใชช้วีติ”  (Center  
of Life) ซึง่เปน็สถานทีท่ี่สามารถตอบสนองการใช้ชวีติของคนทกุยคุ  
ทกุสมยั ทกุวยั และทกุวถิกีารดาํเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Lifestyle)  
ด้วยการนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาศูนย์การค้าและบริการบน 
พื้นฐานของความสะดวก ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาศูนย์การค้าภายใต้แนวคิด “Innovative 
and Lifestyle Shopping Mall” ดังเช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ที่ เปิดในปี 2558 เซ็นทรัลพลาซา  
นครศรีธรรมราช เปิดในปี 2559 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ 
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิดในปี 2560 เป็นต้น โดย CPN จะยังคง 

โรงแรม

ศูนย์อาหาร

อาคารที ่พักอาศัย

อาคารสำนักงาน

ศูนย์การค้า

1
2

7

28

32
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การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

การแบ่งธุรกิจตามแหล่งท่ีมาของรายได้สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม
ธุรกิจดังน้ี

    32
 ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซึ่งเป็นที่มาของรายได้กว่าร้อยละ  
80 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากธุรกิจศนูยก์ารคา้  ประกอบดว้ย  รายได ้
ค่าเช่าพ้ืนท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และ 
ระบบรกัษาความปลอดภยั รายไดจ้ากการใหบ้ริการรกัษาความสะอาด 
ภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่า และการให้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุม 
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา จํานวน 32  
โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 โครงการ  
และในต่างจังหวัด 18 โครงการ ในจํานวนน้ีมีโครงการท่ี CPN เป็น 
เจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการ และโครงการที่ CPN ให้เช่าช่วงแก ่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล  
โกรท (CPNREIT) จํานวน 5 โครงการ โดย CPN ทําหน้าท่ีเป็น 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 
2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นศูนย์การค้าลาํดับท่ี 31  
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศูนย์การค้าลําดับที่ 32 และในปี 2561 
CPN มีแผนที่จะเปิดเซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล i-City ประเทศ 
มาเลเซีย

จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CPN 
มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ ร้อยละ  
21.0 โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ค้าปลีกรวม (Gross Floor Area)  
ไม่รวมท่ีจอดรถ 

พัฒนารูปแบบศูนย์การค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

นอกจากการพัฒนาศูนย์การค้า CPN ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ 
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use 
Development) ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน 
และโรงแรม เพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้  
และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยในปี  
2559 CPN ได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จํากัด”  
ขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพ เน้นการพัฒนา 
โครงการทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิบรเิวณศนูยก์ารค้า หรอืพืน้ทีใ่กล ้ๆ  โดยรอบ 
ศนูย์การค้าซึง่ 3 โครงการแรกทีเ่ปดิขายในปี 2559 อยูใ่นบรเิวณพ้ืนที ่
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัล 
พลาซา ระยอง และเปิดขายอีก 3 โครงการในปี 2560 ในบริเวณที่ดิน  
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัล 
เฟสติวัล เชียงใหม่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
CPN ประกอบธรุกจิพฒันาโครงการศูนยก์ารค้าและอสังหารมิทรพัย ์
ประเภทอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองในรปูแบบโครงการ อสังหารมิทรพัย์แบบผสม  
(Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน  
โรงแรม และท่ีพักอาศัย เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ ส้ินปี  
2560 CPN มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย 
ศูนย์การค้า 32 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แห่ง 
และในต่างจังหวัด 18 แห่ง อาคารสํานักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ 
โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พักอาศัย 1 แห่ง  
ในกรุงเทพฯ นอกจากน้ี CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวม 
สทิธิการเชา่อสังหารมิทรพัย ์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)  

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ CPN จะเร่ิมตั้งแต่ 
การจัดหาที่ดินในทําเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม การออกแบบ  
และบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหาร 
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานหลังจากที่ เปิดให้บริการแล้ว  
รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย 
และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าและ 
อาคารสํานักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องและ 
ส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนน้ํา และ 
สวนพักผ่อนภายในศูนย์การค้าในบางโครงการเพื่ออํานวย 
ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั้นจะ 
พิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตั้งและความต้องการของ 
กลุม่ลกูคา้เปา้หมายเปน็สาํคญั สําหรบัการบรหิารธุรกิจโรงแรม CPN  
ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีมีความชาํนาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผูบ้ริหาร 
โรงแรมเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลุ่มเดอะมอลล์

(ร้อยละ)
ส่วนแบ่งตลาด

CPN

โรบินสัน

เอสเอฟ

สยามรีเทล

ซีคอนสแควร์

สยามพิวรรธน์

ฟิวเจอร์พาร์ค

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

อื่นๆ

37

21

5

4

3
3

2
2

2

21

พื้นที่รวม
18.9 ล้าน ตร.ม.
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CPN ได้นําแนวคิดการเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of  
Life) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีมีความชัดเจนในวิถีการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) มากข้ึน โดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีหลากหลายให้แก่ 
ผู้มาใช้จ่ายท่ีศูนย์การค้าของ CPN นอกจากน้ี ยังได้นําจุดเด่นและ 
เอกลกัษณ์ประจาํท้องถ่ินมาเปน็สว่นหนึง่ในการออกแบบศนูยก์ารคา้ 
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้อยา่งกลมกลืน รวมถึงการตกแตง่ภายในศูนย์การคา้ 
เพือ่สรา้งบรรยากาศและดงึดดูใหล้กูคา้ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ 
สนิคา้ เพือ่ใหศ้นูยก์ารคา้ของ CPN มเีอกลกัษณท์ีโ่ดดเด่นและยังเปน็ 
ผู้นําในธุรกิจศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าต่อไป

    7
 อาคารสํานักงาน

ธุรกิจอาคารสํานักงานเป็นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้เช่าใน 
บรเิวณโครงการศูนยก์ารค้า เน่ืองจากมีอปุสงคท์ีส่ง่เสรมิกนักบัธรุกิจ 
ศูนย์การค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ใช้และบริหารท่ีจอดรถ 

การตัดสินใจพัฒนาอาคารสํานักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้า 
ใดน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง อุปสงค์  
และอุปทานของพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในบริเวณน้ัน ๆ  เป็นสําคัญ ซ่ึง 
รายได้จากธุรกิจอาคารสํานักงาน ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 
อาคารสํานักงาน รายได้ค่าเช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคาร 
สํานักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

ปจัจบุนั CPN มีอาคารสาํนักงานภายใต้การบรหิารในบรเิวณโครงการ 
ศนูยก์ารค้ารวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว  
2) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา  
4) เซน็ทรัลเวลิด ์(อาคารสํานักงาน ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์)  
5) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์  
พระราม 9 โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ 
โครงการท่ีให้เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารสํานักงาน 
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
ปิ่นเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคาร 
สํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้เช่าพ้ืนที่ 
อาคารสํานักงานท่ีต้ังอยู่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา  
แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ส่วนใหญ่จะ 
ประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ  
โรงเรียนกวดวชิา โรงเรยีนสอนภาษาและดนตร ีสถานเสรมิความงาม 
และบริษทัหลกัทรพัย ์เปน็ต้น สาํหรบัอาคาร สํานกังาน ด ิออฟฟศิเศส  
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซ่ึงเป็นอาคารสํานักงานเกรด A ต้ังอยู่ในแหล่ง 
ธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นั้น มีผู้เช่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนํา 
ทั้งในและต่างประเทศ 

    2
 โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ 
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพ่ิมมูลค่าให้กับ 
โครงการดว้ยการใช้ท่ีดินใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่ เพือ่ผลตอบแทน 
จากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการพจิารณาลงทนุทีส่าํคญั  ประกอบ 
ด้วย ทําเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อม 
ของบริเวณนั้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งนี้  
ธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และ 
ศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and  
Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้า 
นานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จาก 
ค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องด่ืม และรายได้จากค่าเช่า 
ห้องในอาคาร และค่าบริการ เป็นต้น 

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ 

1)  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อุดรธาน ีซึง่มหีอ้งพกั 
  259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล ซ่ึงเป็น 
  ส่วนหน่ึงของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซื้อ 
  กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัท 
  ที่มีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรม 
  เซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
2)  โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซ่ึงมีห้องพัก 302 ห้อง (ต้ังอยู่ในบริเวณ 
  เดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เริ่ม 
  เปดิใหบ้รกิารในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเม่ือเดอืนธนัวาคม 
  2560 CPN ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยยังคง 
  ให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้บริหารโรงแรม

    1
 อาคารท่ีพักอาศัย

CPN เลง็เหน็ศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูยก์ารค้าในลกัษณะ 
พื้นที่แบบผสม โดยจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยสนับสนุน 
ธุรกิจศูนย์การค้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด CPN  
ได้ จัดตั้งฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มี  
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน 
การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยของบริษัทฯ ตลอดจนการดําเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยของ CPN จะเร่ิมต้ังแต่การคัดเลือก 
ทําเลที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล 
การตลาดผลกระทบต่าง ๆ  เพือ่วเิคราะหแ์ละตัดสนิใจ เลอืกประเภททีอ่ยู ่
อาศัยทีเ่หมาะสมกับทาํเลท่ีตัง้นัน้ ๆ  หลังจากน้ัน บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีาร 
เปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่ง 
จากผู้ผลิตโดยตรง เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 
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และได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการกําหนด 
ราคาส่งมอบล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความผันผวนของราคา บริษัทฯ  
คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชํานาญ ผลงาน และช่ือเสียงในแต่ละ 
ประเภทงาน ตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างของ 
บริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีระบบในการควบคุมการดําเนินงาน 
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด และมีระบบการควบคุม 
คุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย สําหรับการก่อสร้างที่ 
อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถงึทกุโครงการ 
ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดย 
คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับ 
ผลกระทบน้อยท่ีสุด

ปัจจุบัน CPN มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใน 
รปูแบบคอนโดมิเนยีมจาํนวน 6 โครงการ บนทีด่นิบรเิวณศนูย์การคา้ 
ของ CPN ในโครงการ 1) เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 2 โครงการ  
2) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3) เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 4) เซ็นทรัล 
พลาซา นครราชสีมา 5) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ 6) เซ็นทรัล 
เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จํากัด ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ออกแบบพัฒนาและบริหารโครงการ  
ภายใต้ชื่อโครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) และ 
เอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) ทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียม  
3 โครงการแรก ได้เริ่มก่อสร้างแล้วในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยใช้ 
ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น 
พร้อมโอนและรับรู้รายได้ในปี 2561 นอกจากนั้น CPN ยังให้บริการ 
ที่พักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจํานวน 11 ยูนิต ภายใต้โครงการ 
เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณเดียวกับ 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

    2
 สวนน้ําและสวนพักผ่อน

ธรุกิจสวนนํ้าและสวนพกัผอ่น เปน็ธรุกจิทีส่นับสนนุธุรกจิศนูย์การคา้ 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CPN เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลาย 
ขององคป์ระกอบและการใหบ้รกิาร วตัถุประสงค์ของการสรา้งสวนน้าํ 
และสวนพักผอ่นขึน้ในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้นัน้ นอกจากจะเป็น 
การดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มข้ึนแล้ว ยังเป็น 
การมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนใน 
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของท่ีดินและพื้นที่ 
ภายในโครงการน้ัน ๆ 

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการสวนนํ้าบริเวณชั้น 6 ของเซ็นทรัล 
พลาซาบางนา ภายใต้ชื่อ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่ง 
ด้วยธีมการ์ตูนซีรี่ส์ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The 
Little Penguin) เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสันความสนุก 
ให้กับลูกค้าทุกคนในครอบครัวในส่วนของสวนพักผ่อน CPN เปิด 

ให้บริการสวนพักผ่อนขนาดใหญ่แก่ประชาชนทั่วไปในบริเวณ 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัลพาร์ค” ประกอบด้วย 
สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้านอาหารช้ันนํา 

    28
 ศูนย์อาหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วย 
เสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้  
คือ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกใน 
การเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยัด สะดวก 
และรวดเร็ว ในขณะท่ี CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการ 
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณศูนย์อาหาร 

CPN ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า ด้วย 
แนวคิด Food Destination ท่ีรวมร้านอาหารหลากหลายประเภท 
หลากหลายสไตล์ตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าต์ กิน ด่ืม ชิลล์  
ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอร่ี และร้านอาหารแบบซ้ือกลับ 
(Take Home) 

    2
 การลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า 

    อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  
    และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
    CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

CPN เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG 
สดัสว่นรอ้ยละ 26.69 และร้อยละ 25.00 ตามลาํดบั และเปน็ผูบ้รหิาร 
อสงัหาริมทรพัย ์ซึง่จะไดร้บัคา่ธรรมเนยีมการบรหิารอสงัหาริมทรัพย์ 
เปน็รายเดอืนตามสญัญาการจา้งทีท่าํขึน้ และไดร้บัส่วนแบง่กําไรตาม 
สัดส่วนการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  CPNREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 หลังการแปลงสภาพจาก CPNRF  
  เป็น CPNREIT ซ่ึงเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัต ิ
  แบบมีเงื่อนไขสําหรับการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT  
  เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม 
  เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน CPNRF 
  ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ 
  กองทนุรวมอสังหารมิทรพัยซ์ึง่จะไดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูคา่เพ่ิม  
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมท้ังสิทธิประโยชน์ 
  เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ 
  อสังหาริมทรัพย์อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุน 
  อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะ 
  สิ้นสุดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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  CPNREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย 
  ไม่มีการกําหนดอายุโครงการ และเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
  ไดด้าํเนนิการรบัโอนทรพัยส์นิจาก CPNRF  ไดแ้ก่ เซ็นทรลัพลาซา 
  พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  
  และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมกับลงทุนเพ่ิม 
  เติมในทรัพย์สินของ CPN อีก  2 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล  
  พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นระยะเวลา  
  20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2580 มูลค่า 
  ทรัพย์สินสุทธิ 11,908 ล้านบาท

  CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
  ย่อยของ CPN ทําหน้าที่ เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT  
  Manager) และแต่งตั้ง CPN เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า  
  (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด 
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
  โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น บริหารโรงแรม 
  ต่อไป นอกจากน้ี ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
  ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นทรัสตี และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียน 

2)  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
  โกรท (CPNCG) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 13 กันยายน 
  2555 โดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที่ 
  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุน 
  ส่วนใหญ่ ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า 
  อสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
  ดังกล่าว CPNCG ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคาร 
  สํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน) 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นบริษัท 
  จัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
  เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็นผู้บริหาร 
  อสังหาริมทรัพย์

  ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ 
  ทาํหนา้ทีผู่บ้รหิารอสังหารมิทรพัย์จากกองทนุรวม โดยเรยีกเก็บ 
  จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทําข้ึน 
  ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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CPN เป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์การค้า อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม อาคาร
ที่พักอาศัย

ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว • •
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา •
เซ็นทรัลมารีนา (เดิมคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา) • •
เซ็นทรัลพลาซา บางนา • • • •
เซ็นทรัลเวิลด์ •
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ • •
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ • • •
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี • • •
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี • •
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น • •
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย • •
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก • •
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 • •
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี • •
เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง • •
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย • •
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา • •
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต • •
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ • •
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช • •
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา • •
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย • •

CPN เป็นผู้บริหารโครงการ ศูนย์การค้า อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม อาคาร
ที่พักอาศัย

ศูนย์อาหาร

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า • • •
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 • •
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 • •
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต • •
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช • • •
เซ็นทรัลเวิลด์ •

ปัจจุบัน โครงการท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังน้ี
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โครงการศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า
เริ่มดําเนินการ

(เดือน ปี)
รูปแบบ

การพัฒนา /2

สิทธิในท่ีดิน /3 

(ปีสิ้นสุด)

1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)

2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566)

3. เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า /1 มีนาคม 2538 G L (2570)

4. เซ็นทรัลมารีนา (ช่ือเดิม เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา) กรกฎาคม 2538 G L (2578)

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต /1 มีนาคม 2539 /4 A F

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตุลาคม 2540 G F

7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธันวาคม 2544 /4 A F

8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธันวาคม 2545 G L (2568)

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 /4 A L (2583)

10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 /4 A F&L (2577)

11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F

12. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช /1 มกราคม 2552 G F&L (2581)

13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมษายน 2552 /4 A F

14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570)

15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F

16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 G F

17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F

18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)

19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F

20.เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584)
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มูลค่าเงินลงทุน 
ณ ส้ินปี 2560 /5

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอยรวม 
(GFA) /6 
(ตร.ม.)

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พื้นท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นท่ี 
(ร้อยละ)

 จํานวน
ร้านค้า 

ISO 14001 /7  ISO 20121 /8

(สําหรับศูนย์
ประชุม

อเนกประสงค์)

 4,444  310,000  3,000  4,500  45,740  97 338 • •
 660  86,000  1,000  17,206  95 76 •

 3,024  370,000  3,500  62,783  97 374 •
 1 ,464  70,000  400  17,527  93  101 •
 2,394  250,000  2,300  4,800  76,453  93  600 • •
 1 ,840  220,000  2,300  53,814  82  201 •
 5,716  500,000  3,250  62,413  90  278 •
 1 ,393  210,000  3,200  4,100  91 ,447  91  302 •

 13,858  830,000  7,000  199,501  84  409 

 2,359  140,000  2,000  77,220  96  190 •
 5,396  310,000  3,300  4,200  65,677  92  343 

 6,3 1 1  210,000  2,000  58,104  96  222 •
 4,602  250,000  2,000  5,000  71,366  94  237 •
 2,825  156,000  2,040  40,383  98  254 •
 3,946  200,000  2,100  4,100  47,370  94  291 •
 1 ,682  1 10,000  1,000  23,977  98  119 •
 1 ,550  100,000  1 ,440  26,476  91  134 •
 5 , 1 6 1  214,000  2,400  58,914  97  240 •
 2,242  130,000  1 ,400  4,700  31,262  92  127 •
 1 , 1 1 4  1 10,000  2,000  22,261  97  96 •

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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โครงการศูนย์การค้า

หมายเหตุ:
/1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทุนเพ่ิมเติมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
 (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยพื้นที่ที่อยู่ใน CPNREIT มีสัดส่วนดังนี้
 - ร้อยละ 44 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
 - ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 ปี)
 - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
 - ร้อยละ 49 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดอืนเมษายน 2587
 - ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
/2 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
/3  สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)
/4 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
/5 รวมเงินลงทุนในอาคารสาํนักงาน/ อาคารที่พักอาศัย/ โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชาํระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/ เช่าช่วงแก่ CPNREIT
/6 GFA รวม พ้ืนท่ีให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสํานักงาน และโรงแรม
/7 ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการดาํเนินธุรกิจขององค์กร
/8 ISO 20121 คือ มาตรฐานการจัดการและบริหารงานที่ออกแบบสาํหรับธุรกิจ และการจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้า
เริ่มดําเนินการ

(เดือน ปี)
รูปแบบ

การพัฒนา /2

สิทธิในท่ีดิน /3 

(ปีสิ้นสุด)

21. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เมษายน 2556 G F

22. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F

23. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F

24. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586)

25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587)

26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 G F

27. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต มิถุนายน 2558 /4 A L (2599)

28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586)

29. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588)

30. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 G F

31. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา พฤศจิกายน 2560 G F

32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F

รวม
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มูลค่าเงินลงทุน 
ณ ส้ินปี 2560 /5

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอยรวม 
(GFA) /6 
(ตร.ม.)

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พื้นท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นท่ี 
(ร้อยละ)

 จํานวน
ร้านค้า 

ISO 14001 /7  ISO 20121 /8

(สําหรับศูนย์
ประชุม

อเนกประสงค์)

 1 ,835  1 5 1 ,000  1 ,500  32,215  97  142 •
 4,289  260,000  3,500  66,063  94  231 •
 4,910  295,000  2,500  5,000  66,861  88  223 • •
 1,867  76,000  600  31 ,359  92  1 14 •
 2,597  185,500  1 ,600  38,738  93  195 •
 2,647  155,000  2,000  1,000  29,466  95  183 

 6,886  137,000  1 , 100  39,094  94  138 

 7,316  352,000  4,000  5,000  78,322  95  353 

 3,868  150,000  1 ,824  36,050  98  191 

 1,816  90,000  1,500  21,367  89  129 

 4,448  233,000  3,600  3,300  49,447  80  278 

 2,742  131 ,250  1,500  24,869  85  159 

 117,203  6,991,750  45,700  1,663,744  92  7,268 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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อาคารสํานักงาน
เริ่มดําเนินการ

(เดือน ปี)
รูปแบบการ
พัฒนา /4

สิทธิใน
ที่ดิน /5

พื้นท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นท่ี (ร้อยละ)

จํานวน
ร้านค้า

1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  1 6 , 1 7 1  91  64 

2. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ /1 มีนาคม 2538 G L (2570)  22,697  85  52 

3. บางนา ธันวาคม 2544 /2 A F  10,007  88  26 

4. เซ็นทรัลเวิลด์ /3 พฤศจิกายน 2547 /2 A L (2583)  84,061  98  98 

5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี /1 มีนาคม 2549 G L (2570)  1 1 ,334  87  49 

6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F  19,942  98  50 

7. แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  7,378  95  33 

รวม  171,591  94  372 

โครงการอาคารสํานักงาน

หมายเหตุ:
/1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เต็มพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
/2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
/3 ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ต้ังแต่เดือนกันยายน 2555 ส้ินสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนท่ี 1) และตั้งแต่ธันวาคม 2555  
 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนท่ี 2)
/4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
/5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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โครงการโรงแรม 

โครงการที่พักอาศัย 

หมายเหตุ:
/1 CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
/2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จาํกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
/3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

หมายเหตุ: 
/1 CPN เป็นเจ้าของห้องชุดจาํนวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
/2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

โรงแรม 
เริ่มดําเนินการ

(เดือน ปี)
จํานวนห้องพัก อัตราการเช่าพ้ืนท่ี 

(ร้อยละ)

1.  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี /1 เมษายน 2552 /3  259  74 

2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา /2 พฤศจิกายน 2553  302  95 

รวม  561  86 

ที่พักอาศัย 
เริ่มดําเนินการ

(เดือน ปี)
พื้นท่ีให้เช่า

(ตร.ม.)
อัตราการเช่าพ้ืนท่ี 

(ร้อยละ)

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

รวม 1,567 21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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เซ็นทรัลภูเก็ต

   ที่ตั้ง:
บริเวณหัวมุมถนนเทพกษัตรีตัดกับถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอ 
เมือง จังหวัดภูเก็ต

  ขนาดโครงการ: 
ที่ดินประมาณ 57 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน) โดยมีพื้นที่ 
โครงการรวมท้ังส้ิน 244,000 ตารางเมตร ซ่ึงเปน็พืน้ทีข่อง CPN จํานวน  
219,000 ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเปน็ศนูย์การค้ารปูแบบ Luxury 
Shopping Mall ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้าสูง 3 ชั้น และใต้ดิน  
1 ชัน้ ภายในโครงการประกอบด้วย รา้นคา้จาํหนา่ยแบรนดช์ัน้นําระดบัโลก 
(World Fashion Brand) เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้า 
คณุภาพเยีย่ม ศนูยร์วมอาหารข้ึนชือ่ของประเทศไทย สปา โรงภาพยนตร ์ 
รวมถึงแหลง่บนัเทิงระดับโลกทีม่อบประสบการณพ์เิศษเหนอืจนิตนาการ  
ได้แก่ ย่านตลาดน้ําและของดีจากทั่วทุกภาค (Tales of Thailand)  
โลกใต้ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The Mystic of Three Worlds)  
ทีจ่ะสรา้งความต่ืนตาตืน่ใจเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทัง้ชาวไทย 
และชาวต่างชาติให้มาสัมผัส นอกจากนั้น โครงการยังเป็นศูนย์รวม 
ร้านอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ อาทิ บาร์และบิสโตร ร้านอาหาร 
ไลฟส์ไตล ์รา้นอาหารสาํหรบัครอบครัว รา้นกาแฟและเบเกอรี ่ศนูยอ์าหาร 
ในรูปแบบ Food Park และร้านอาหารซ้ือกลับ (Take Home) เป็นต้น  
โดยโครงการมีบริการพ้ืนที่จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน

   ศักยภาพของโครงการ: 
ตั้งอยู่ใจกลางเกาะภูเก็ตบนแยกไทนาน ย่านธุรกิจที่ดีที่สุดของภูเก็ต และ 
เป็นจุดตอ่ของถนนสายหลักสาํคญัทีเ่ชือ่มตอ่การเดนิทางจากทกุเส้นทาง 
ใกลก้บัสนามบนินานาชาต ิ สะดวกต่อการเดินทาง พืน้ทีด่า้นหนา้ติดถนน 
รวม 1,500 เมตร เปิดมุมมองที่กว้างของโครงการ ซึ่งพื้นที่บริเวณน้ีจะ 
ถกูพฒันาใหก้ลายเปน็ยา่นธุรกจิทีส่มบรูณข์องภเูกต็ตอ่ยอดความสําเรจ็ 
ของเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการท้ังไลฟ์สไตล ์
แบบลักซ์ชัวรี (Luxury Lifestyle) และไลฟ์สไตล์แบบแคชชวล (Casual 
Lifestyle) ของท้ังคนไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ศูนย์การค้าในประเทศ

โครงการในอนาคต

CPN พัฒนาโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เดิม และโครงการเซ็นทรัล 
ภเูกต็ รว่มกนั เพือ่จะทําใหเ้ปน็โครงการศนูยก์ารคา้ขนาดใหญแ่ละมคีวาม 
ครบวงจรแหง่หนึง่ของจังหวดัภเูกต็ สามารถรองรับกลุม่ลกูคา้ทีม่กีาํลงั 
ซื้อได้หลายระดับท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ และยังเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 3 เฟส โดยเฟส 1 คือ  
ส่วนพื้นที่ของเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เดิม ท่ีจะพลิกโฉมใหม่ให้มีความ 
สวยงามและทันสมัยขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนําท้ังไทยและ 
ต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมร้านอาหารนานาชาติชื่อดังมากมาย เฟส 2 
คือ พ้ืนที่ใหม่ที่เป็นของโครงการเซ็นทรัลภูเก็ต ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ  
Luxury รองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีกําลังซื้อสูง 
ประกอบดว้ยรา้นสญัลกัษณข์องสินคา้แบรนดห์ร ู(Flagship Store) และ 
แอทแทรคช่ัน (Live Attraction) ระดับโลกที่จะมอบประสบการณ์ 
แปลกใหม่ โดยพ้ืนที่ทั้งหมดของ เฟส 1 และเฟส 2 จะเชื่อมต่อถึงกันด้วย 
สะพานลอยฟ้าที่ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น พร้อมทางเลื่อน 
อัตโนมัติเพ่ือความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ 
บริการ

นอกจากนี ้CPN ยงัเตรียมพฒันาพ้ืนทีเ่ฟส 3 สําหรับโครงการในอนาคต 
ซึง่ประกอบด้วย โรงแรม ศูนยก์ารประชุมนานาชาตทิีใ่หญแ่ละทนัสมยัท่ีสดุ 
ในภาคใต้ ที่สามารถรองรับการประชุม การจัดงานระดับประเทศ และงาน 
แสดงสินค้าระดับโลก รวมท้ังยังมีแผนสร้างสวนสนุกที่มีธีม (Theme  
Park) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวอีกด้วย

  ความคืบหน้าของโครงการ:
อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟส 2 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิด 
ดําเนินการได้ในปี 2561

  เงินลงทุน: 
ประมาณ 6,650 ล้านบาท (ไมร่วมเงนิลงทนุในการกอ่สรา้งหา้งสรรพสินคา้ 
เซน็ทรลั ซึง่หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเปน็ผูร้บัผดิชอบดําเนนิการก่อสรา้ง)
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ศูนย์การค้าในต่างประเทศ
CPN ได้พิจารณาและศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง 
ต่างประเทศ โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพ 
และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ 
และเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน อย่างไรก็ดี CPN ได้ 
ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และ 
ความเส่ียงของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้งคณะทํางานพิเศษ 
เพื่อศึกษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ และ 
ความเส่ียงอืน่ ๆ  ท่ีอาจเกดิขึน้ในแตล่ะประเทศที ่CPN สนใจ เพือ่คดักรอง 
ตลาดที่มีทั้งศักยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสมต่อธุรกิจ 
ของ CPN โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ถูกนํามาประเมินความเป็น 
ความเป็นไปได้อย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผล 
สงูสดุ เปน็ไปอยา่งระมดัระวงัและตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของหลักการการเตบิโต 
อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

CPN ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ โดยเน้นที่ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้  
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มองโอกาสในส่วนของการ 
ปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้วและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพ โดยอาจมีการร่วมทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้ 
สามารถบุกเบิกตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริม 
ความแขง็แกรง่ในการแขง่ขนัในประเทศนัน้ ๆ  ได้อยา่งดยีิง่ขึน้ นอกจากนี ้ 
CPN ยังได้รับข้อมูลสนับสนุนบางส่วนจากประสบการณ์ในการดําเนิน 
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในต่างประเทศ ทําให้ CPN สามารถวิเคราะห์และ 
พัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบัน  
CPN ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ประเทศมาเลเซีย เป็น 
ศูนย์การค้าแห่งแรกของ CPN ในต่างประเทศ โดยเล็งเห็นถึงธุรกิจค้า 
ปลีกในมาเลเซียที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
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เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

  รูปแบบการลงทุน: 
CPN จัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซ่ึงเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัท I-Berhad จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่า 
ที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย เพ่ือพัฒนา 
โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ โดย CPN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ผ่าน 
บริษัทย่อยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสัดส่วน 
รอ้ยละ 40 ในบรษิทัยอ่ย นอกจากน้ี CPN จะเป็นผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย ์
ของโครงการ โดย CPN จะได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์

   ที่ตั้ง:
ตั้งอยู่ในเขต 7 ของเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ขนาบ 
ด้วยถนนหลวงสายหลัก 2 สาย คือ Federal Highway และ Baru  
Lembah Klang Highway มีทางเข้าออกท่ีสะดวกจากการคมนาคม 
ในทกุทศิทางทัง้จากกัวลาลมัเปอร ์เขตแคลง และเขตชาห์อลัม มทีางเชือ่ม 
จาก Federal Highway เพื่อเข้าสู่โครงการโดยตรง โครงการอยู่ห่าง 
จากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ 22 กิโลเมตร

  ขนาดโครงการ: 
ที่ดินกรรมสิทธิ์ขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วย 
พื้นท่ีใช้สอยประมาณ 278,000 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถรองรับกว่า  
3,000 คัน โครงการมีลักษณะเป็นศูนย์การค้าในรูปแบบ Regional  
Mall ซึง่ CPN เปน็ผูค้วบคมุการออกแบบ พัฒนา และบรหิารศูนยก์ารค้า 
โดยเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการค้าปลีกของ 
มาเลเซีย ทั้งนวัตกรรมการออกแบบ การบริการที่ยอดเยี่ยมอันเป็น 
เอกลกัษณข์องความเป็นไทย รวมถงึความเชีย่วชาญและประสบการณใ์น 
การบริหารศูนย์การค้าที่มีมายาวนาน  

   ศักยภาพของโครงการ: 
โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการ i-City “Malaysia Cybercenter” 
ขนาด 72 เอเคอร์ เมืองเทคโนโลยีแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะเป็น 
ศูนย์กลางการพบปะของชุมชนในเขตตะวันตกของรัฐสลังงอร์ที่ครบ 
วงจร ที่ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งท่ีอยู่อาศัย  
แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจทีม่คีวามบนัเทงิครบสมบรูณแ์บบดว้ยศนูยก์ารค้า 
อาคารสํานักงานไซเบอร์เซ็นเตอร์ สํานักงานของบริษัทช้ันนํา โรงแรม  
อาคารท่ีพักอาศัย พ้ืนที่ค้าปลีก รวมถึงสวนน้ํา โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์  
สถานท่ีท่องเที่ยวประดับไฟในยามค่ําคืน อีกท้ังยังมีแผนท่ีจะพัฒนา 
ศูนย์ศิลปะการแสดงในอนาคต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดย 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการครอบคลุมผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับ 
บนในเมืองชาห์อลัม เมืองหลวงของรัฐสลังงอร์ ซ่ึงมีประชากรมากกว่า 
600,000 คน และมีการเติบโตของกลุ่มคนช้ันกลางท่ีมีกําลังซื้อสูง 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงประชากรในรัฐสลังงอร์ที่มีมากกว่า 5 ล้านคน  
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย

  ความคืบหน้าของโครงการ:
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดาํเนินการ 
ได้ในปี 2561

  เงินลงทุน: 
ประมาณ 830 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท (เงินลงทุน 
รวมท้ังโครงการรวมเงนิลงทนุในการกอ่สรา้งหา้งสรรพสินค้า โดย CPN 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัทย่อย)

*Subject to change



บท
ที่ 

14

รายงานประจําปี 2560

63

โครงการ เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ เอสเซ็นท์ ขอนแก่น เอสเซ็นท์ 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-บ้านชาย 
กะป่อม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

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

ลักษณะโครงการ อาคารชุดสูง 26 ช้ัน อาคารชุดสูง 24 ช้ัน อาคารชุดสูง 25 ช้ัน

จํานวนห้อง 398   ยูนิต 408 ยูนิต 419 ยูนิต

ขนาดห้องชุด 24-42 ตารางเมตร (ห้องมาตรฐาน) ตกแต่งพร้อมอยู่

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2561

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถ่ินและคนทํางานในพ้ืนท่ี ซื้อเพ่ืออยู่อาศัยเป็นหลัก

มูลค่าการลงทุนรวม
(ไม่รวมค่าท่ีดิน)

1,595 ล้านบาท

ยอดขาย ร้อยละ 100

โครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย เอสเซ็นท์ นครราชสีมา

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

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
ถ.พหลโยธิน (เก่า) ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ถ.ทางหลวงท้องถ่ิน 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

พื้นท่ี 5-1-10.76 ไร่ 2-2-35.4 ไร่ 2-3-78 ไร่

ลักษณะโครงการ อาคารชุดสูง 8 ช้ัน 2 อาคาร อาคารชุดสูง 8 ช้ัน 2 อาคาร อาคารชุดสูง 21 ช้ัน

จํานวนห้อง 450 ยูนิต 312 ยูนิต 380 ยูนิต

ขนาดห้องชุด 23-32 ตารางเมตร (ห้องมาตรฐาน) ตกแต่งพร้อมอยู่

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2562

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถ่ินและคนทํางานในพ้ืนท่ี ซื้อเพ่ืออยู่อาศัยเป็นหลัก

มูลค่าการลงทุนรวม
(ไม่รวมค่าท่ีดิน)

1,306  ล้านบาท

โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) 
รายละเอียดโครงการปัจจุบัน :

โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) และ เอสเซ็นท์ (ESCENT) 
รายละเอียดโครงการใหม่ : 

CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งต่อเนือ่ง ควบคู่กบัศนูยก์ารคา้ของ CPN ท่ีตัง้อยูใ่นทาํเลทีด่ทีัว่ประเทศ และทีด่นิ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยจะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial Community อาศัยความเป็นผู้นําในธุรกิจ 
ค้าปลีกกับทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท

กองทุนรวม
ธุรกิจไทย 4

กองทุนรวม
ธุรกิจไทย 5 11)

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์99.99% 99.99%

50.99%99.99%

99.99%

99.99%

10.00%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

50.00%

10.00%

100%

12.00%

12.00%

11.85%

25.00%

26.69% 25.00% 100% 100% 1)

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.94%

35.00%

63.00%

75.00%

90.00%

65.00%

50.00%

100%

100%

78.13%

99.96%

99.94%

93.30%

90.00%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลต้ี

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

บจ. บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี

บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

บจ. อยุธยาเกษตรธานี

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. ซีพีเอ็น ซิต้ี

บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บจ. ซีพีเอ็นระยอง

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

บจ. ซีพีเอ็น เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

บจ. ซีพีเอ็น โคราช

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น

บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท

บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 3)

บจ. วิมานสุริยา 4)

บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 5)

บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี
แมนเนจเม้นท์ 6)

บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ 7)

บจ. ดาราฮาร์เบอร์ 8)

บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลอปเมนท์ 9)

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล 10)

บจ. ซี.เอส.ซิต้ี

บจ. ฟีโนมินอน ครีเอช่ัน 2)

Global Commercial
Property Limited

Global Retail Development 
& Investment Limited

CPN Ventures Sdn. Bhd.

CPN Real Estate Sdn. Bhd.

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.

CentralPlaza i-City Malls
Malaysia Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City
Real Estate Sdn. Bhd

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

หมายเหตุ:
1)  สัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าของ ไม่รวมผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้าหนี้
2) บจ.ฟิิโนมินอน ครีเอช่ัน เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงเป็นบริษัท 
 ร่วมทุนกับ บจ. ไรท์แมน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49
3) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
4) บจ. วิมานสุริยา เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65
5) บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 37  
 โดย DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN จนกระทั่ง CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 85 ในที่สุด
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้น 
 ร้อยละ 25
7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10
8) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทที่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ซื้อหุ้นจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) 
 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
9) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560 
 ซีงเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50
10) บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
11) สิ้นสุดอายุโครงการตามสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และดําเนินการเลิกกองทุนในวันที่ 9 มีนาคม 
 2561
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โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ/ดําเนินการโดย ร้อยละ

การถือหุ้น

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

 ศูนย์การค้า 17,522 79.58 19,743 79.93 21,577 81.46 24,537 81.48 25,340 79.30
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 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
 อาคารสํานักงาน 579 2.63 612 2.48 638 2.41 667 2.21 690 2.16
  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ 93.30
 โรงแรม 903 4.10 958 3.88 983 3.71 998 3.31 1,097 3.43
  บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99
  บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99
 อาคารท่ีพักอาศัย 19 0.08 17 0.07 10 0.04 1 0.003 1 0.002
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลต้ี 1) 99.99
  บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99
 สวนนํ้าและสวนพักผ่อน 8 0.04 3 0.01 7 0.03 42 0.14 27 0.08
  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99
  บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99
 ศูนย์อาหาร 882 4.01 975 3.95 1,068 4.03 1,389 4.61 1,631 5.10
  บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว 99.99
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99
  บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ 99.99
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99
  บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99
  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99
 ดอกเบ้ียรับ 98 0.44 61 0.25 24 0.09 27 0.09 23 0.07
 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 และกิจการร่วมค้า 686 3.12 813 3.29 749 2.83 853 2.83 839 2.62

 รายได้อื่น 1,321 6.00 1,518 6.14 1 ,431 5.40 1,600 5.31 2,309 7.23
 รวมรายได้ 2) 22,018 100 24,700 100 26,486 100 30,1 1 4 100 31,956 100

หมายเหตุ: 1) เดิมคือ บจ. หลังสวนเรียลตี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
    2) ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจาํ

หน่วย: ล้านบาท
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CPN
และการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
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CPN ยึดถือและดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลต้ังแต่เริ่มก่อตั้ง 
บริษัทฯ ขึ้นในปี 2523 จากน้ันได้มีการพัฒนาตามระบบมาตรฐาน 
สากลมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผสมผสานกับ 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คํานึงถึงเกณฑ์ตามดัชนีความ 
ยั่งยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งเข้าร่วม 
โครงการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

1.  ระบุประเด็นท่ีสําคัญ 

CPN ระบุประเด็นที่มีความสําคัญด้านความยั่งยืน ร่วมกับประเด็น 
ความเส่ียงและโอกาส โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์จาก

•  ความท้าทายจากปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มกระแสโลก การ 
  เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของผูบ้รโิภค แนวโนม้การแขง่ขนัใน 
  ตลาด และความท้าทายจากปัจจัยภายใน เช่น ผลการดําเนินงาน 
  จุดอ่อน จุดแข็ง ดัชนีตัวช้ีวัดด้านความเส่ียงระดับองค์กร 
•  ประเด็นที่มีนัยสําคัญซึ่งได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและ 
  ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ 
  5 กลุม่ ไดแ้ก่ ลกูค้า รา้นคา้ คูค่า้ พนกังาน และชมุชน ผา่นชอ่งทาง 
  การสํารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่ม การประชุม และการ 
  พบปะหารือท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
•  กรอบการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก 
  สากล เช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  
  SDGs Guidelines ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)  

  เกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow 
  Jones Sustainability Assessment Criteria) มาตรฐาน 
  สากล Committee of Sponsoring Organizations of the 
  Treadway Commission (COSO) และกระบวนการตาม 
  แนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) 
  Corporate Governance Report of Thai Listed  
  Companies (CGR) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกรอบการ 
  วิเคราะห์ด้านความย่ังยืน-ESG จากสถาบันการเงินและ 
  การลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ

2. ประเมินความสําคัญของประเด็น 

ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิเคราะห์และ 
ประเมินความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยง และ 
โอกาส โดยดําเนินการผ่าน

คอรร์ปัชัน่ และให้ความสําคญักบัผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่ตลอดห่วงโซ ่
คุณค่า และต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา CPN ได้ผนวกเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)  
ตามกรอบสหประชาชาติในกระบวนการกําหนดประเด็นสาระสําคัญ 
ดา้นความยัง่ยืน โดยมุ่งเนน้เปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทการดาํเนนิ 
ธุรกิจ และสามารถผลักดันให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กระบวนการประเมนิประเดน็สําคญัด้านความยัง่ยนื 

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

ระบุประเด็น
ที่สำคัญ

ประเมินความ
สำคัญของ

ประเด็น
จัดลำดับความ

สำคัญของ
ประเด็น

ทบทวนและ
รายงานผล

1

2 3

4
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•  การประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
  โดยตรง เช่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลลูกค้าสัมพันธ์ ร้านค้า 
  สัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ 
  และทบทวนระดับความสําคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 
  โดยข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ
•  การประชุมกับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มโดยตรง เช่น 
  ประชุมกับคู่ค้าและพนักงาน เพื่อประเมินผลกระทบและความ 
  สําคัญของประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องจากมุมมองของ 
  ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ
•  การวิเคราะหป์ระเดน็ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผู้มสีว่นไดเ้สียกลุม่อืน่ ๆ  เช่น 
  เจา้หนี ้คูแ่ข่งทางการคา้ และผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ผา่นการวเิคราะห์  
  หารอื และประเมนิประเดน็จากผู้บรหิารระดับสงูในการจัดทาํแผน 
  กลยุทธ์องค์กร
•  การประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิดของประเด็น 
  เหล่าน้ันผ่านการทําแบบสํารวจ โดยคณะกรรมการบริหาร 
  ความเส่ียงและคณะทํางานด้านความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ

3. จัดลําดับความสําคัญของประเด็น

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชุมเพื่อทวนสอบความครบถ้วนและ 
การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดังกล่าวโดยอนุมัติและยืนยัน 
ประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยง และโอกาสที่มีนัยสําคัญในปี  
2560 รวม 9 ประเด็นเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการกําหนดกลยุทธ์ 
องค์กรสู่ความย่ังยืน และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กร 

4. ทบทวนและรายงานผล

CPN มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
องค์กรสู่ความย่ังยืน และการบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 
คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงตามลําดับ เพ่ือทบทวนลําดบัความ 
สําคัญและผลกระทบของประเด็นเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
โดยบางประเด็นยังคงความสําคัญไว้และบางประเด็นมีการเพิ่มเติม 
ขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งพิจารณาอนุมัติในการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์สากลอย่าง 
เหมาะสมต่อไป 

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
หลักท่ีสําคัญ
CPN วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญออกเป็น 8 กลุ่ม 
ใหญ่มีการกําหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม 
ครบถ้วน และทันท่วงที โดยกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละ 
สายงานอย่างเหมาะสมครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ ตอบสนอง และ 
ถ่ายทอดข้อมูลภายในระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความ 
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และสร้างความสัมพันธ์ท่ี 
ดีอย่างต่อเน่ือง
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การจําแนกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญและกลุ่มรอง 
เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบท้ังทางตรง 
ทางอ้อมและชอ่งทางในการมีสว่นรว่มทีเ่หมาะสม 
ในการกําหนดประเด็นความย่ังยืนร่วมกัน

การรับฟังและการมีส่วนร่วม
จัดช่องทางการสื่อสารท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
รวมทั้งการพบปะแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบโดยตรงเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง รวม 
ไปถึงช่องทางรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน  
การสํารวจความต้องการ ความพึงพอใจ และ 
ความผกูพนั การทาํสนทนากลุ่ม (Focus group) 
การประชุม และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ตาม 
กระบวนการท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ

การตอบสนอง 
กาํหนดกระบวนการตอบสนองตอ่ความต้องการ 
และข้อร้องเรียนในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม  
รัดกุมและส่ือสาร หรือเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ครบถ้วน เพียงพอและทันท่วงที อีกทั้งมีการ 
กําหนดกระบวนการรองรับและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้อย่างเหมาะสม นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 
กระบวนการภายในต่อไป

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องการบริหารความเส่ียงและประเด็น 
ความเสี่ยงเกิดใหม่ ในหน้า 72
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กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
จากการวิเคราะห์ประเด็นความย่ังยืนที่สําคัญข้างต้น CPN จึงได้ 
กาํหนดกลยุทธห์ลกัในการดําเนนิธรุกิจและวางแผนการดาํเนนิงานใน 
ระยะยาวเพ่ือการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์

CPN มุ่งที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการ 
แสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน พัฒนาและบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ซ่ึงมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม่ันคง ในรูปแบบ 
ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use  
Development) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ ซึ่งการกระจาย 
ฐานธุรกิจจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจและ 
ลดความเส่ียงทางธุรกิจ

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการและการให้บริการ

CPN มุ่งรักษาขดีความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างสรรค์และ 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบ ตกแต่ง และสร้างบริการ 
รปูแบบใหม ่เพือ่สรา้งประสบการณ์พเิศษ ความแปลกใหม ่และบรกิาร 
ทีเ่ปน็เลศิทีต่อบสนองกบัความต้องการของลกูคา้ รวมทัง้การพฒันา 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในองค์กร  
และการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง

การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

CPN ดําเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มี 
ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม” โดยการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย การใช้ 
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ CPN ในการสร้างคุณค่าร่วม 
รวมทัง้รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมรว่มกนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ

CPN ให้ความสําคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการจัดหาแหล่ง 
เงินทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งเงินทุนจากการดําเนินธุรกิจ การ 
กู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ การจัดตั้งกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
อสงัหารมิทรพัย์ (REIT) การออกหุ้นเพ่ิมทนุ เปน็ต้น เพ่ือสรา้งความ 
เข้มแข็งทางการเงิน รองรับแผนการขยายธุรกิจ มีการบริหารต้นทุน 
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายความยั่งยืนสู่การเป็น 
ศนูยก์ลางของการใชชี้วติ (Center of Life) และศนูย์กลางของชมุชน 
(Center of Community) โดยบูรณาการพันธกิจความยั่งยืน 10  
พันธกิจย่อยท่ีกําหนดต้ังแต่ปี 2558 ในกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ 
และแผนการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป รวมทั้งได้กําหนด 
ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่รับผิดชอบ  
มีการนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตามบริบทความ 
ยั่งยืนต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่าง 
สม่าํเสมอ และถา่ยทอดผลการประเมินตวัชีว้ดัดงักล่าวสูก่ารประเมนิ 
ผลงานของผู้บริหารและพนักงาน ลดหลั่นตามสายงานในสัดส่วนท่ี 
เหมาะสม รวมท้ังมีการมอบหมายให้ผู้บริหารในฐานะผู้นาํด้านความ 
ยั่งยืน (SD Champion) ทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ 
ขับเคล่ือนแผนงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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เป้าหมายและการดําเนินงานด้านความย่ังยืน
ประเด็น เป้าหมาย

ด้านความย่ังยืน
กลยุทธ์หลักในการ

ดําเนินธุรกิจ
การดําเนินการ

ปัจจุบัน
 SDGs             รายงานใน

การบริหารความเส่ียง บริหารและจัดการ 
ความเส่ียงให้ลดลงใน 
ระดับที่ยอมรับได้

การกระจายฐานธุรกิจ 
การพัฒนาและบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์ 

แผนงานการบริหารและ 
จัดการความเส่ียงระดับ 
องค์กร

ปัจจัยความเส่ียงและการ
บริหารความเส่ียง
หน้า 72 

การปรับตัวเพื่อรองรับ 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป

มุ่งมั่นในการพัฒนา 
ศูนย์การค้าและธุรกิจที่ 
เก่ียวเน่ือง อีกท้ังให้บริการ 
แบบครบวงจร ตอบสนอง 
ความต้องการของ 
ทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์โดย
คํานึงถึงความทันสมัย 
ความสะดวก ปลอดภัย 
และดีต่อสุขภาพ

นวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
ความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการและ
การให้บริการ 

1. การพัฒนาศูนย์การค้า 
 ท่ีตอบสนองทุกไลฟ์ 
 สไตล์ 
2. การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัล 

หน้า 90 และ
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ 

ความปลอดภัยและ
ความสะดวกของลูกค้า

การสรรหาและสร้าง 
ความผูกพันกับร้านค้า

มุ่งมั่นในการสร้างความ 
ผูกพันกับร้านค้า คู่ค้า 
และพนักงานสู่การ
พัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน

การดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ 
และพัฒนาร้านค้า 

หน้า 99 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/
การบริการจัดการและ
พัฒนาร้านค้า

การพัฒนาและสร้าง 
ความผูกพันกับพนักงาน

มุ่งมั่นในการสร้างความ 
ผูกพันกับร้านค้า คู่ค้า 
และพนักงานสู่การ
พัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน

การดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ 
และสร้างความผูกพัน 
กับบุคลากร 

หน้า 102 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/
การบริการจัดการและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
และพัฒนาคู่ค้า

มุ่งมั่นในการสร้างความ 
ผูกพันกับร้านค้า คู่ค้า 
และพนักงานสู่การ
พัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน

การดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

หน้า 109 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/
การบริการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

ความรับผิดชอบต่อ 
ชุมชนและสังคม

ผลักดันและส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

การดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การแสดงความรับผิดชอบ
และพัฒนาชุมชน 

หน้า 114 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/
การแสดงความรับผิดชอบ
และพัฒนาชุมชน

การบริหารทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม

มุ่งมั่นในการใช้พลังงาน
อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่า 
ลดการใช้และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ

การดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

หน้า 121 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

การกํากับดูแลกิจการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
บนพ้ืนฐานหลัก
บรรษัทภิบาลท่ีดี

การกํากับดูแลกิจการ หน้า 148 และ 
www.cpn.co.th/
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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CPN  ใหค้วามสาํคญัเปน็อยา่งยิง่กบัการบริหารความเสีย่งแบบยัง่ยืน 
และสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม 
องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร บริษัทฯ ทําการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 
ให้ครอบคลุมรอบด้าน พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น และ 
ประเมินผลกระทบของความเส่ียงทีม่ตีอ่การดาํเนนิธรุกจิทัง้ทางตรง 
และทางออ้ม เพือ่กําหนดแผนงานรองรบัอยา่งเป็นรูปธรรมควบคูก่บั 
มาตรการการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน กํากับ 
ดูแล และควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจาก 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรบัได ้ซึง่ปจัจัยความเสีย่ง 
หลัก ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ มีดังน้ี

1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  
  (Strategic Risk)
จากวสัิยทศัน์ของบรษิทัฯ ทีต้่องการเปน็ผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ในระดับ 
ภูมิภาคที่ได้รับความชื่นชมสูงสุดจากทุกฝ่ายและไม่หยุดนิ่งในการ 
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในระดับโลกให้แก่ลูกค้า โดย 
CPN วางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล และเมืองสําคัญท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงต่าง 
ประเทศโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ผา่นรปูแบบของ 
การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม และการเข้า 
ซือ้กิจการ นอกจากน้ี บรษิทัฯ เลง็เหน็ศกัยภาพในการพฒันาโครงการ 
พื้นท่ีแบบผสม (Mixed-use Development) เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ศนูย์การค้าของบรษิทัฯ ดว้ยการพัฒนาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในรปูแบบ 
คอนโดมเินยีม ซ่ึงเปน็ธรุกิจใหมข่อง CPN  โดยความเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้ง 
กับการกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.1  ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
  และความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในปี 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับ 
ปท่ีีผา่นมา เนือ่งจากการสง่ออกทีเ่ตบิโตจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ 
โลก การท่องเที่ยวที่เติบโตโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีน และการลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึน กอปรกับสถานการณ์ทางการ 
เมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  
อยา่งไรก็ตาม การจบัจ่ายใชส้อยและการอุปโภคบรโิภคของประชาชน 
ยังมีแนวโน้มการฟื้นตัวในระดับตํ่า บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการ 
ลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัปจัจยัแวดล้อม โดยเปิดศูนยก์ารคา้ใหมเ่พิม่ขึน้ 
2 ศนูย ์ ในเดอืนพฤศจกิายน 2560  ท่ีจงัหวดันครราชสีมา และอําเภอ 
มหาชยั  จังหวัดสมุทรสาคร และการปรบัปรงุครัง้ใหญข่องศนูยก์ารคา้ 
ทีเ่ปดิดําเนนิการอยู ่ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเวลิด ์และเซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิม 
มูลค่าสินทรัพย์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 

ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากน้ี CPN ได้ให้ความสําคัญกับร้านค้าผู้เช่าตามหลักการท่ีให้ 
ร้านค้าเป็นศูนย์กลางการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  
และการติดตามผลการดําเนินงานของร้านค้า โดยทีมงานขายและ 
ทีมงานร้านค้าสัมพันธ์ จะทําหน้าที่ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับ 
ร้านค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษา  
และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพ การดําเนินงาน และ 
การแข่งขันของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้าของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจ และกําลังซื้อท่ียังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ได้แก่ การ 
วางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ การจดักจิกรรมสง่เสริมการขายรว่มกบัพนัธมติร 
ตา่ง ๆ  เชน่ บตัรเครดติ และบัตร The 1 Card เปน็ตน้ การจัดกจิกรรม 
การตลาดท่ีโดดเด่น (Signature Events) เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา 
จับจ่ายใช้สอยและใช้บริการในศูนย์การค้า เป็นต้น 

1.2  ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกยังคงมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง  
ทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีทยอย 
เปิดศูนย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพท้ังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่ีเป็น 
แหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืเขตเศรษฐกจิทีส่าํคญั เชน่ ภเูกต็ และนครราชสีมา  
เป็นต้น นอกจากน้ียังมีศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ที่ 
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ 
ร้านค้าในการเปิดดําเนินการในศูนย์การค้าที่เหมาะสมและเพ่ิมทาง 
เลอืกใหก้บัลกูคา้ทีม่าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ทีส่อดคลอ้ง 
กับ Lifestyle ของตนเอง

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(Mobile Technology) ในการดํารงชีวิตมากข้ึน ทําให้การซ้ือสินค้า 
Online กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งสําคัญของศูนย์การค้า โดยเฉพาะ 
การรุกคืบของ E-Market Place ต่างชาติ เช่น Lazada และ  
Shopee ที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตลาด E-Commerce  
ครบวงจร ตั้งแต่ Platform ร้านค้าออนไลน์ การจัดส่งสินค้า  
(Delivery) ไปจนถึงระบบการชําระเงิน (Payment) นอกจากน้ี  
จากการท่ีผู้บริโภคมองหาความคุ้มค่าของราคา ความสะดวกสบาย 
และความรวดเร็วที่จะได้รับสินค้าหรือบริการ ทําให้ผู้ประกอบการ 
รา้นคา้สว่นหนึง่เพ่ิมการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ เช่น 
การสัง่อาหารผา่น Internet การทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น Mobile  
Banking เป็นต้น จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อการขายสินค้า  
และการให้บริการของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าหลายประเภท เช่น  
รา้นคา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณไ์อท ีรา้นขายเครือ่งสาํอาง รา้นอาหาร  
และธนาคาร เป็นต้น
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ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าวต้ังแต่ก่อนการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ 
และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม บริษัทฯ จะสํารวจวิจัยตลาด วิเคราะห์ 
คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถี่ถ้วน โดย 
พิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อ 
กําหนดรูปแบบของศูนย์การค้าและสัดส่วนร้านค้าที่เหมาะสม และ 
นาํเสนอศูนย์การคา้ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
รวมท้ังพิจารณานําเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ Digital Platform ท่ี 
สามารถนาํมาประยกุตใ์ช้เพือ่เพ่ิมความทนัสมยัและสรา้งประสบการณ ์
ทีน่า่ประทบัใจและแตกตา่งทีผู่ใ้ช้บรกิารในศนูยก์ารค้าไมส่ามารถไดร้บั 
จากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รวมถึงทําให้การบริหาร 
ศูนย์การค้าดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

ในชว่งทีผ่า่นมา  บรษิทัฯ  ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ใหแ้ตกต่าง 
แปลกใหม่ และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ผ่านการออกแบบที่คํานึงถึง 
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความ 
พึงพอใจใหักับลูกค้าโดยการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของ 
ผูบ้ริโภค (Lifestyle Innovation) ในการสร้างประสบการณแ์ปลกใหม ่
ให้แก่ลูกค้า เช่น Integrated Ambience เป็นการสร้างบรรยากาศ 
ในศูนย์การค้าดว้ยนวตักรรมการออกแบบและเทคโนโลย ีหรือ Think 
Space (Co-Working Space) เป็นพื้นที่สําหรับการสร้างสรรค์ 
ความคิดร่วมกันในการทํางานและการเรียนรู้ นอกจากน้ี ในบาง 
ศูนย์การค้าได้จัดให้มีพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Park) และพ้ืนที่ 
สําหรับออกกําลังกาย เป็นต้น 

บรษัิทฯ ยงัไดพ้ฒันาการบรกิารตา่ง ๆ  ภายในศูนยก์ารคา้ เพ่ืออาํนวย 
ความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บรกิาร เชน่ ศนูยก์ารคา้ทีอ่ยูใ่นแหลง่ 
ทอ่งเท่ียวจะมกีารบรกิารสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วในการคนืภาษีมลูคา่เพิม่ 
(VAT Refund) บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน (Check-in Counter)  
ก่อนขึ้นเคร่ือง บริการรถรับ-ส่งฟรีไปยังสนามบิน (Shuttle Bus  
Service) บรกิาร Free Wi-Fi สาํหรบันกัทอ่งเทีย่วจดัทาํปา้ยบอกทาง 
เป็นภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
ให้กับบุคลากร เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครฐัในการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ (Government 
Center) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอํานวยความสะดวกในการ 
เข้าถงึบรกิารของภาครฐัแก่ประชาชน เช่น ทีเ่ซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เป็นต้น

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ

1.3.1 ความเสี่ยงในการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง 
  โดยมีขั้นตอนท่ีเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ 
  ศูนย์การค้าในระยะยาว คือ การวางแผนและออกแบบโครงการ  
  และการสรรหาท่ีดิน 

  ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะทําการศึกษา 
  และสํารวจข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้า ร้านค้าเป้าหมาย  
  คูแ่ขง่ทางตรงและทางออ้ม และรวมถงึขอ้มลูการตลาดอ่ืน ๆ  ท่ี 
  สําคัญ เ พ่ือกําหนดตําแหน่งทางการตลาด (Market  
  Positioning) และกลยุทธท์ีจ่ะชนะคู่แขง่ (Winning Strategy) 
  ของศูนย์การค้า แล้วนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ 
  คุม้คา่ในการลงทนุ กอ่นนาํเสนอใหค้ณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
  ทัง้ระดบัจดัการและระดบับรหิารพจิารณาอนุมตัแิลว้จงึนาํขอ้มลู 
  มาออกแบบ พัฒนา และสร้างศูนย์การค้าต่อไป

  ในการสรรหาที่ดินซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจาก 
  ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่มโดยเฉพาะใน 
  ทําเลที่มีศักยภาพ บริษัทฯ จะคัดเลือกทําเลที่มีศักยภาพและ 
  ดําเนินการซ้ือที่ดินไว้ล่วงหน้าก่อนที่ความเจริญจะเข้าถึงพื้นที่ 
  รวมถึงจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ ทําให้บริษัทฯ มีอํานาจต่อรอง 
  ในการซื้อที่ดิน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถซื้อที่ดินในราคาที่ถูก 
  ลงเมื่อคํานวณราคาเฉลี่ยต่อพ้ืนที่โดยรวมและสามารถรองรับ 
  การขยายโครงการไปสูก่ารพฒันาพืน้ทีแ่บบผสม (Mixed-use 
  Development) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า สํานักงาน  
  โรงแรม และท่ีอยู่อาศัย ในอนาคตได้อีกด้วย

  เมื่อศูนย์การค้าเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะติดตามผลการ 
  ดําเนินงานของศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น ปริมาณลูกค้า 
  ที่มาใช้บริการ อัตราการให้เช่าพ้ืนที่ อัตราผลตอบแทนของ 
  โครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ท้ังในช่วงระยะ 6 เดือน และ  
  1  ป ี หลังจากเปดิดาํเนนิการ เปน็ตน้ เพ่ือติดตามประเมินผลของ 
  การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ หากศูนย์การค้าใดมีผลการ 
  ดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย ทีมบริหารทรัพย์สิน ทีมขาย 
  และทีมการตลาด จะดําเนินการวิเคราะห์และนําเสนอมาตรการ 
  แก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

1.3.2 ความเส่ียงในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย จากสภาพการ 
  แข่งขันในตลาดที่พักอาศัยที่เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดในบาง 
  ทําเล ประกอบกับการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค และ 
  การขาดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงปีท่ีผ่านมา ทําให้ 
  สถานการณ์ของตลาดท่ีพักอาศัยอยู่ในภาวะชะลอตัว อย่างไร 
  ก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีผู้บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ 
  และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่พักอาศัยรับผิดชอบการพัฒนา 
  โครงการท้ังหมด ตั้งแต่การสํารวจวิจัยลูกค้าและคู่แข่ง การ 
  ออกแบบโครงการการบริหารการก่อสร้าง การขาย และการ 
  บริการหลังการขาย รวมทั้งการมีจุดเด่นในเร่ืองทําเลที่ตั้งอยู่ 
  ตดิกบัศนูยก์ารคา้ และการออกแบบท่ีตอบสนองความต้องการ 
  ของลูกค้า ทําให้โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกที่ 
  เปิดขายในปี  2559 ท่ี เชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น  



74

  ประสบความสําเร็จอย่างสูง มียอดจองซื้อร้อยละ 100 ทั้ง 3 
  โครงการ ส่งผลให้บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโครงการเพิ่มอย่าง 
  ต่อเนื่องและเปิดขายอีก 3 โครงการในช่วงปลายปี 2560 ที่ 
  นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่ ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก 
  ลูกค้าในระดับดีเช่นกัน มียอดจองซ้ือเป็นไปตามแผนงานท่ี 
  วางไว้ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถ 
  โอนคอนโดมิเนียมให้กับผู้ซ้ือได้ ซึ่งอาจเกิดจากลูกค้ากลุ่มเก็ง 
  กําไรทีไ่ม่ตอ้งการโอน หรอืกลุม่ลูกคา้ทีไ่มส่ามารถผ่านการอนุมตั ิ
  สินเช่ือจากธนาคารได้และส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ  
  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงติดตามตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น 
  การผ่อนดาวน ์การคา้งคา่งวด ผลการขอ Pre-Approved ของ 
  ลูกค้า และจํานวน Waiting List ท่ีสนใจโครงการ เป็นต้น 
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
  ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อาจเกิดจากการบริหารหลังการขาย 
  และการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จึงให้ความ 
  สาํคญัในการควบคุมคณุภาพการกอ่สรา้ง การบรหิารนติบิคุคล 
  โดยบริษัทฯ ในช่วงต้นหลังจากการโอน รวมทั้งการสร้าง 
  มาตรฐานต่าง ๆ ในการบริหารหลังการขาย และการจัดการข้อ 
  ร้องเรียน เป็นต้น

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

จากวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค 
บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างพัฒนา 
โครงการแห่งแรกในประเทศมาเลเซียและศึกษาความเป็นไปได้สําหรับ 
การลงทุนในประเทศท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ  อาทิ เวียดนามและอินโดนีเซีย  
เป็นต้น 

เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับ 
โครงสร้างการบริหารโดยจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะสําหรับรับผิดชอบ 
โครงการต่างประเทศ ทําหน้าท่ีศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ลูกค้า  
คูแ่ขง่ การตลาด สภาพแวดล้อมทางสังคม วฒันธรรม และกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ควบคูก่บัการใช้องค์ความรูแ้ละข้อมูลทีเ่ปน็ประโยชนจ์าก 
บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนและนํา เสนอต่อคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการหาพันธมิตรท่ีมีความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้น ๆ  
มาร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กันและกัน เช่น  
โครงการ Central i-City ประเทศมาเลเซีย ที่คาดว่าจะเปิดบริการใน 
ปี 2561 นั้น เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

I-Berhad ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและ 
จดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยข์องมาเลเซยี  โดยจัดตัง้บรษิทัยอ่ย 
เพื่อลงทุนพัฒนาศูนย์การค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ใช้พื้นที่แบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทั้งสํานักงาน โรงแรม 
และท่ีอยูอ่าศัยในโครงการ ซ่ึงบรษิทัฯ มกีารติดตามความคบืหนา้การ 
พัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถวางแผน 
รองรับความเส่ียงและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 
  (Operational Risk)
2.1 ความเส่ียงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มี 
  ความรู้ความสามารถ 

ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กร 
ประสบความสาํเรจ็  โดยบริษทัฯ มวีตัถปุระสงคใ์นการบรหิารทรพัยากร 
มนุษย์ ได้แก่ 1) เพื่อมีบุคลากรจํานวนท่ีเพียงพอสอดคล้องกับการ 
ขยายงาน 2) เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีขีดความสามารถเหมาะสม 
กับงานท่ีรับผิดชอบ และ 3) เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
พร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ 
ซึ่งในสภาพปัจจุบันที่ตลาดแรงงานคุณภาพมีการแข่งขันสูง ทําให้ 
บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการสรรหาและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เป็นความเสี่ยงที่สําคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง 
ดังกล่าว ได้แก่ 

•  การสรรหาบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถจากชอ่งทางต่าง ๆ   
  ทั้งภายในบริษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การโอนย้ายไปปฏิบัติ 
  งานในสาขาภูมิลําเนาเดิม และการปรับเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น 
  และภายนอกบริษัทฯ เช่น Website มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  
  โครงการเพ่ือนชวนเพ่ือน เป็นต้น
•  การกําหนดตําแหน่งงานสําคัญ (Key Position) ของฝ่ายงาน 
  ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สืบทอดตําแหน่ง  
  (Successor) ซ่ึงจะทําใหฝ้า่ยงานนัน้สามารถดาํเนินงานได้อยา่ง 
  ต่อเนื่อง เมื่อตําแหน่งงานสําคัญเกิดว่างข้ึน ไม่ว่าจะจากการ 
  เกษียณอายุ หรือจากการลาออกของพนักงานในตําแหน่งน้ัน 
•  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีวิธีการ 
  พัฒนาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การวางแผน 
  ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนา 
  รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่เหมาะสม 
  รวมทั้งมีการประสานพลัง (Synergy) กับกลุ่มเซ็นทรัลในการ 
  พัฒนาบุคลากรมากข้ึน เช่น การพัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกัน 
  การแบง่ปนัความรูแ้ละประสบการณ์ระหวา่งผูบ้รหิารของบรษิทั 
  ในเครืออย่างต่อเน่ือง เป็นต้น
•  มาตรการเพ่ือรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อ 
  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเน่ืองระหว่างพนักงาน 
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  กับบริษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding สําหรับพนักงาน  
  เข้าใหม ่  กจิกรรม New Year Greeting Communication Day  
  กิจกรรม CPN อาสา  กิจกรรม Family Day และกิจกรรม Sports 
  Day รวมถึงในทุกปีจะมีการสํารวจความพึงพอใจและความ 
  ผูกพันของพนักงาน (Power of Voice) เพ่ือนําผลการสํารวจ 
  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ   มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อม 
  การทํางานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องการเสริมสร้างความผูกผันและ 
  ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความ 
  ย่ังยืนของบริษัทฯ

2.2  การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูล 
มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
รวมถึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการเปิดเผย 
ข้อมูล โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเส่ียง 
จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซ่ึงอาจเกิดจาก Cyber Attack  
จากแหล่งภายนอกบริษัทฯ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือจาก 
พนักงานภายในบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ ดําเนินการโครงการ Data  
Confidentiality Management เพือ่กาํหนดโครงสรา้งการจดัการ 
เอกสารสําคัญ และกําหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอํานาจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ  รวมทั้งลงทุนพัฒนา Hardware 
และ Software อย่างต่อเน่ืองให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับ 
อาชญากรรมทางไซเบอรร์ปูแบบใหมแ่ละปอ้งกนัการเขา้ถงึขอ้มลูโดย 
ผูไ้ม่เกีย่วข้อง ทาํใหข้อ้มลูท่ีสาํคญัมีความเสถียรและปลอดภยัมากขึน้ 

3.  ความเส่ียงดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
  และกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบ 
ขอ้บงัคับทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมด เพือ่ให้การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไป 
อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซ่ึงความ 
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ได้แก่

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในการพัฒนา 
และบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยนําระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยและ 
สิง่แวดลอ้มเปน็แนวปฏิบัตใิหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องเครง่ครดัตอ่การ 
ปฏบิตัติามนโยบายและกฎหมายในปจัจบุนั รวมถงึเตรยีมความพรอ้ม 
สาํหรบักฎหมายทีจ่ะนํามาบังคบัใชใ้นอนาคต และได้วา่จ้างผูเ้ชีย่วชาญ 
ภายนอกดําเนินการสอบทานและให้คําแนะนําเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี 
การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน จึงให้ความ 
สําคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลท่ีดีและกระบวนการควบคุมภายใน 
ที่รัดกุม พร้อมกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) ทีช่ดัเจนและเครง่ครดัในการปฏิบตัติาม 
นโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรอง 
เป็นบริษัทท่ีมีการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กําหนด รวมถึงมีการจัดทําและส่ือสาร 
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้าง 
ช่วงเพ่ือเน้นย้ําถึงจุดยืนของบริษัทฯ 

สว่นในแง่การปอ้งปรามและบรหิารความเส่ียงจากการทจุรติ บรษิทัฯ 
ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทํางานที่ 
สาํคัญทีอ่าจเกดิการทจุรติได ้โดยมทีมีงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น 
ผูป้ระเมนิความเสีย่งและสุ่มตรวจสอบเพือ่สอบยนัความถูกตอ้งของ 
การปฏิบติังานใหม้คีวามสจุรติ  โปร่งใส  และป้องปรามการปฏิบตังิาน 
ที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจริต พร้อมทั้งเปิดช่องทางการส่ือสารให้ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถแจ้งเบาะแสและขอ้เสนอแนะ หรอืร้องเรยีน 
เกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกข์ตาม 
กระบวนการท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความ 
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมแก่ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน

4. ความเส่ียงด้านการเงิน 
  (Financial Risk)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจ 
ศูนย์การค้า ธุรกิจท่ีพักอาศัย และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่สร้างโอกาสทางการ 
ลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเสี่ยง 
ด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้องได้แก่

4.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

บริษัทฯ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังในการใช้ไป 
ของเงินทุน โดยมีการวิเคราะห์การลงทุนโดยละเอียดรอบด้านใน 
ทุก ๆ โครงการเพื่อคัดเลือกและนําเสนอโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู่ 
การพจิารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบ 
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ ในขณะท่ีแหล่งที่มาของ 
เงินทุน บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างเงินทุนที่พยายามคงอัตราส่วน 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนในระดับที่ยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 1 เท่า  
ร่วมกับใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนท่ีเหมาะสม เช่น การ 
ใช้ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate 
Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกสําหรับ 
บริษัทฯ

นอกจากน้ัน หลังจากเปิดโครงการไปแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินผล 
ตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อการปรับกลยุทธ์ให้ 
เหมาะสมท่ีจะทําให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมายซ่ึงจะเป็นปัจจัย 
ที่ช่วยลดความเส่ียงทางด้านการเงิน และยังคงสถานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่ง อันจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อ 
ขยายธรุกจิในอนาคตได้อยา่งเพยีงพอดว้ยต้นทนุทางการเงนิและผล 
ตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม

4.2 ความเส่ียงด้านการผิดนัดชําระหน้ีของผู้เช่าพ้ืนที่ 
  (Credit Risk)

บริษัทฯ กําหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ 
ของผู้เช่าพ้ืนท่ี ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าพ้ืนท่ีจากผู้เช่า 
ไว้ล่วงหน้า 2) การบอกเลิกสัญญาเช่าสําหรับผู้เช่าพื้นที่ที่ค้างชําระ 
ค่าเช่าเกินกว่า 90 วัน พร้อมทั้งเร่งประสานงานเพื่อการเจรจาและ 
แก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เช่าพื้นที่ 3) นโยบายการติดตามหนี้สินอย่าง 
ใกล้ชิด ทําให้สามารถเก็บหนี้ส่วนใหญ่ตามกําหนดชําระ ทั้งนี้หากมี 
การผดินดัชาํระหนีเ้กิดข้ึน จะมีการประสานงานอย่างต่อเน่ืองระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนัดชําระหนี้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตํ่ากว่า 
ร้อยละ 0.1 ของรายได้

4.3 ความเสีย่งจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น
  ของเงินสกุลต่างประเทศ  
  (Foreign Exchange Risk) 

บริษัทฯ มีการพิจารณาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หนา้ (Forward Contract) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของทรัพย์สินและ 
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ัน บริษัทฯ 
ยังเน้นการใช้แหล่งเงินทุนภายในประเทศท่ีใช้เงินสกุลบาทเป็นหลัก  
ในการระดมทุนของบริษัทฯ ซ่ึงทําให้ความเสี่ยงด้านนี้ลดลงไปโดย 
ปริยาย

4.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
  (Interest Rate Risk)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน 
ตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการเงินที่กําหนดให้ดอกเบี้ย 
ที่เกิดจากหลักทรัพย์และตราสารหน้ีส่วนใหญ่ต้องมีอัตราคงที่  

(Fixed Rate) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
ดังกล่าว

5. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากภัย 
  อันตราย (Hazard Risk)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสีย 
หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีมาจับจ่ายสินค้าและบริการ กลุ่มร้านค้า 
ผูเ้ชา่พืน้ที ่กลุม่ชมุชนรอบศนูย์การคา้ ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ตา่งม ี
ความคาดหวงัอยา่งสงูตอ่ประเดน็เรือ่งความปลอดภยัทีจ่ะได้รบัจาก 
การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึตระหนกัและใส่ใจตอ่การ 
บริหารความปลอดภยัจากภยัอนัตรายทีส่าํคญัเป็นอยา่งยิง่ ซึง่ไดแ้ก่

5.1 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนทําให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากขึ้น 
และส่งผลรุนแรง ดังเช่นปีที่ผ่านมาในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยเกิด 
น้ําท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น ซ่ึงภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า 

บรษิทัฯ ได้กาํหนดใหม้กีารประเมินความเสีย่งเหล่านีใ้นทกุศนูย์การค้า 
เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีจะเผชิญความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ 
จะมคีวามเส่ียงเร่ืองพายฤุดรูอ้น ลกูเหบ็ และแผ่นดนิไหวมากกวา่ภาค 
อืน่  ขณะทีภ่าคใตจ้ะมคีวามเสีย่งน้าํทว่มฉบัพลนัและลมมรสุม เปน็ต้น 
พร้อมทั้งได้กําหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้  
ได้แก่ การกําหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานท่ี 
อย่างสมํ่าเสมอ การเตรียมความพร้อมและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อ 
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ขุดลอกทางระบายนํ้าและเพิ่ม 
จํานวนเคร่ืองป๊ัมน้ําในศูนย์การค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากน้ําท่วม การ 
เตรียมหาแหล่งนํ้าสํารองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะ 
ภยัแลง้ การเชิญผูเ้ชีย่วชาญด้านโครงสร้างอาคารประเมินผลกระทบ 
จากแผ่นดินไหว พร้อมให้คําแนะนําเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีการทบทวนและจัดทําแผนรองรับ 
เหตุการณ์วิกฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลุมเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ มากข้ึน พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ 
บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

นอกจากน้ี ยงัมกีารตดิตามและเกบ็สถติเิหตกุารณ ์(Incident Case) 
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลของการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อ 
นําข้อมูลมาวิเคราะห์และเตรียมหามาตรการรองรับและพัฒนาการ 
จัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานให้คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงรับทราบและส่ังการอย่างเป็นระบบ
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5.2 ความเส่ียงจากการก่อความไม่สงบ 

ปจัจบุนัเหตกุารณก์ารก่อความไมส่งบหรอืภัยจากการกอ่การรา้ยนัน้ 
เป็นประเด็นความเส่ียงในระดับสากลที่นานาประเทศล้วนต้องเผชิญ 
ไม่ว่าประเทศนั้นจะต้ังอยู่ในภูมิภาคใดในโลก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง 
ประเด็นความเส่ียงน้ี จึงมีมาตรการเพ่ือจัดการความเส่ียง ดังน้ี 

1)  การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
  หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ 
  ถกูตอ้งและรวดเร็ว  สําหรบัการประเมินสถานการณ ์และส่ือสาร 
  กับผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยใช้ Color-Code Condition ซ่ึง 
  ปรับเปล่ียนตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้น 
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและจัดการกับ 
  เหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้ 
  วางไว้
2)  การฝึกอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถใน 
  การเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ 
  พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอ 
3)  การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยท่ีทันสมัยและ 
  มีจํานวนท่ีเพียงพอ เช่น กล้อง CCTV ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ 
  ขึ้ น ก็จะสามารถรับ รู้ เหตุการณ์ โดยละ เ อียดได้อ ย่างมี  
  ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตุความ 
  ไม่สงบอีกทางหน่ึง

5.3 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) บริษัทฯ จึงมี 
แผนงานรองรับที่จะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยมีคณะกรรมการบรหิารความตอ่เน่ืองของธุรกจิ (BCM 
Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ  
คณะกรรมการน้ีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับ 
ดูแลให้มีการจัดทําแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจและดําเนินการ 
ซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้กําหนดสถานการณ์ 
วกิฤตในกรณทีีบ่คุลากรไม่สามารถเข้าปฏบิตังิานทีส่าํนกังานใหญ่ได้  
ทําให้พนักงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical 
Process) ต้องย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง  
(Alternate Site) ที่กําหนดไว้ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
ทีมงานฝึกซ้อมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
สําหรับปรับปรุงกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
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การวิเคราะห์และคําอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ  

ป ี2560 เศรษฐกิจไทยมอีตัราการเติบโต (GDP) ร้อยละ 3.9 เทียบกบั 
ร้อยละ 3.2 ในปี 2559 จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การส่งออก 
ขยายตวัรอ้ยละ 9.9 จากปทีีผ่า่นมา โดยมีการขยายตวัในหลายหมวด 
สินค้า อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเกษตรแปรรูป 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกทีสู่งขึน้ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัตัวสูงขึน้ 2) การ 
ทอ่งเทีย่วเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วจนี เนือ่งจาก 
มีเส้นทางการบินใหม่จากจีนมาไทยโดยตรงเพ่ิมข้ึน และมาตรการลด 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในช่วงปีที่ผ่านมา 3) การบริโภคภาค 
เอกชนขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป จากมาตรการภาครฐัและรายได ้
เกษตรกรที่ขยายตัวตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และ 4) ปัจจัยสนับสนุน 
อื่น ๆ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ และ 
อัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต่ําแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ 

CPN ดําเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยให้ความสําคัญกับการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ ทั้งจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่  
และการปรับปรุงศูนย์การค้าที่เปิดดําเนินการอยู่แล้ว ควบคู่กับการ 
บรหิารตน้ทุนการดําเนินงานและค่าใช้จา่ยในการบริหารอย่างตอ่เนือ่ง 
ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 32 แห่ง มีพื้นท่ีให้เช่าสุทธิ 
รวม 1.7 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) เพิ่มจาก 1.6 ล้าน ตร.ม. ในปีก่อน  
จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และมีอัตรา 
การเช่าพ้ืนท่ีศูนย์การค้า ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับร้อยละ 92 ลดลงเล็ก 
น้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผลการดําเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 13,568 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 46.8 จากปีก่อน และมีรายได้รวมเท่ากับ 34,594  
ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 18.3 จากปีกอ่น เน่ืองจากมรีายการท่ีมไิดเ้กดิ 
ขึน้ประจํา คอื เงนิคา่สินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัการกอ่การ 
รา้ยจาํนวน 3,500 ลา้นบาท และการแปลงสภาพกองทนุรวมสทิธกิาร 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพื่อการ 
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  
พร้อมกับการให้เช่าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน  
พัทยา ถ้าหากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจํา บริษัทฯ มีกําไร  
9,893 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.0 และมีรายได้รวมเท่ากับ 30,875  
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.6

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในปี 2560
การขยายธุรกิจ

ศูนย์การค้าท่ีเปิดใหม่ในปี 2560 ทั้งหมด 2 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การใช้ชวีติ (Center of Life) ทีค่รบครันและสรา้งสรรคป์ระสบการณ์  
เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่ม 

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 

ศูนย์การค้าอันดับท่ี 31 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2560 เป็นโครงการพื้นที่แบบผสม (Mixed-use  
Development) ใหญ่ที่สุดแห่งภาคอีสาน การออกแบบอาคารเป็น 
ดอกมหาหงส์ ดอกไม้ประจําจังหวัดนครราชสีมา การตกแต่ง 
ศูนย์การค้าด้วยแนวคิด “สีสัน 5 ฤดูกาล” (Seasons of Life) และม ี
การจําลองสถานที่สําคัญและเอกลักษณ์ของภาคอีสานมาไว้ใน 
ศูนย์การค้า เช่น ผาเก็บตะวัน สามพันโบก นํ้าตกแสงจันทร์ และช้าง 
สรุนิทร ์เปน็ต้น นอกจากน้ี ยงัมกีารนาํเสนอรูปแบบและประสบการณ ์
ใหม่ ๆ  เช่น “ตลาดด๊ะดาด” ซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้ง “เดิ่นคนชุม” พื้นที่ 
พักผ่อนท่ีเป็นลานเมืองแห่งใหม่ และ Co-working Space เป็นต้น  
โดยมีพื้นท่ีให้เช่าประมาณ 50,000 ตร.ม. และมีอัตราการเช่าพื้นที่ 
ร้อยละ 80 ณ วันเปิด

เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 

ศูนย์การค้าอันดับที่ 32 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี  
23 พฤศจิกายน 2560 การออกแบบอาคารท้ังภายนอกและภายใน 
ให้เป็น “มหานาวา” (MAHANAVA) เรือลําใหญ่กับบรรยากาศของ 
ท่าเรือและหมู่บ้านประมงอันเป็นเอกลักษณ์ของสมุทรสาคร และ 
ด้วยแนวคิด “Semi-Outdoor Lifestyle” ให้เป็นจุดแวะพักสาํหรับ 
นักเดินทางที่ดีท่ีสุดและสมบูรณ์แบบที่สุด (The Best Highway  
Destination) ที่ประกอบด้วยร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ตลาด 
กลางแจ้ง และศูนย์รวมของฝากและของท่ีระลึก พร้อมด้วยพื้นที่ 
จอดรถ และหอ้งน้าํสะอาด นอกจากน้ี ยงัมโีซน EATALAY ศูนย์รวม 
ร้านอาหารทะเล และตลาดสามสมุทร ตลาดของฝากท่ีรวมของดี 
ประจําจังหวัด โดยมีพื้นท่ีให้เช่าประมาณ 25,000 ตร.ม. และมีอัตรา 
การเช่าพ้ืนท่ีร้อยละ 85 ณ วันเปิด

การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์การค้าเดิมอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับลูกค้า ร้านค้า สังคม และเป็นการรักษา 
รายได้จากการดําเนินงานปกติ เพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนใน 
ระยะยาว ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ทําการปรับปรุงศูนย์การค้า 
ดังต่อไปน้ี

• การปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) 2 ศูนย์การค้า ได้แก่  
 เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปรับปรุงทีละเฟสเร่ิมต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 
 และทยอยแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561 โดย ณ สิ้นปี 2560  
 อัตราการเช่าพ้ืนท่ีร้อยละ 84 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็น 
 ศูนย์การค้าภายใต้ CPNREIT ได้ทําการปรับปรุงเป็นเวลา 6  
 เดือนแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 โดยทําการปรับโฉมใหม่ 
 ภายใต้แนวคิด “Where Nature Meets Urban Living” ผสม 
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 ผสานชีวิตคนเมืองให้ใกล้ชิดติดธรรมชาติ เปิดโซนใหม่ เพิ่มพ้ืนท่ี 
 พักผ่อนและพ้ืนท่ีสีเขียว รวมถึงพ้ืนท่ี Co-working Space และ 
 เพิ่มร้านค้าใหม่ ๆ 
• การปรับปรุงย่อย (Minor Renovation) 3 ศูนย์การค้า ได้แก่  
 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และศูนย์การค้าภายใต้ CPNREIT คือ  
 เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอรต์  
 โดยมีการปรับปรุงต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนร้านค้า การเพ่ิม 
 ร้านค้าใหม่ ๆ ที่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนโซนร้านค้า Re-zoning  
 การตกแต่งภายในและภายนอก และการเพิ่มโซน Food  
 Destination หรือการรวมศูนย์อาหาร ร้านอาหารต่าง ๆ และ 
 ซูปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไว้ในสถานที่เดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวก 
 ในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าและเป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา 
 ใช้บริการ

การจัดหาแหล่งเงินทุน และบริหารต้นทุนทางการเงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรษิทัฯ มีตน้ทนุทางการเงนิเฉล่ียอยูท่ีร่อ้ยละ 2.81  ในป ี2560 ลดลง 
จากร้อยละ 3.23 ในปีก่อน ในขณะเดียวกันสามารถลดหน้ีสินที่มี 
ดอกเบ้ียให้มาอยู่ที่ 9,544 ล้านบาท จาก 17,904 ล้านบาท ในปีก่อน  
เป็นผลจากการใช้ เคร่ืองมือทางการเงินให้ เหมาะสมกับภาวะ 
ตลาดเงินและตลาดทุนและเพ่ิมความยืนหยุ่นในการบริหารต้นทุน 
ทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจและ 
ลดต้นทุนทางการเงิน อาทิ

• การแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมกับการให้เช่า 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรม 
 ฮิลตัน พัทยา แก่ CPNREIT เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ในมูลค่า 
 ทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 11,908 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ  
 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะส้ินสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580
• เมือ่วนัที ่22 กันยายน 2560 ทรสิเรทติง้เพิม่อันดบัเครดติองคก์ร 
 และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันของบริษัทฯ เป็นระดับ “AA” จาก 
 เดิม “AA-“ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของ 
 บริษทัฯ ทีป่รบัตวัดขีึน้ ซ่ึงเปน็ผลมาจากการดาํเนนิงานทีแ่ขง็แกรง่ 
 และแหล่งทีม่าของรายไดท้ีแ่นน่อน รวมถึงการบรหิารทางการเงนิ 
 ของบริษัทฯ ท่ีมีวินัยและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์ (Diversification) สู่การพัฒนา 
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม  
(Mixed-use Development) 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
แบบผสม ท่ีมีทั้งโครงการท่ีอยู่อาศัย อาคารสํานักงาน และโรงแรม 
อยู่ในโครงการเพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลักให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด

• เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ประกาศแผนการร่วมทุนกับ 
 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการ 
 พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย 
 โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสํานักงาน บนท่ีดิน 
 บรเิวณหวัมมุถนนสีลมและถนนพระราม 4 ภายในวงเงินลงทุนของ 
 บริษัทฯ ประมาณ 17,393 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการ 
 ลงทนุในธุรกิจโรงแรมและทีพ่กัอาศยัรอ้ยละ 40 ธรุกจิศนูยก์ารคา้ 
 ร้อยละ 85 และธุรกิจอาคารสํานักงานร้อยละ 100 
• เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัย 
 ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ESCENT” และ “ESCENT  
 VILLE” บนท่ีดินบริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา 
 นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวัล  
 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่อาศัยแห่งที่ 2 ในเชียงใหม่ รวม 
 มูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยโครงการท้ัง 3 แห่ง ได้ผล 
 ตอบรับเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความโดดเด่นด้านทําเลท่ีตั้ง 
 และรูปแบบโครงการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้  
 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2562

การเติบโตแบบย่ังยืนเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ 
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ใน 
กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประจําปี 2560  
ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ (ปี 2557-2560) สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการ 
ดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่คํานึงถึงส่วนรวม สิ่งแวดล้อม  
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยขับเคลื่อน 
สังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ให้เป็นหน่ึงในหุ้นย่ังยืนประจําปี 2560 หรือ Thailand  
Sustainability Investment 2017 ที่มีความโดดเด่นในการดําเนิน 
ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื แสดงถงึการดาํเนนิธรุกจิโดยคาํนงึถงึส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภบิาล (Governance) 
หรือ มี ESG ท่ีโดดเด่น

เหตุการณ์อื่น ๆ

• เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นในบริษัท  
 ดาราฮารเ์บอร ์จาํกดั จาํนวน 26 ลา้นหุน้จาก บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้ 
 เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65 ของจํานวนหุ้น 
 ทั้งหมด 40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 291.75  
 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 
 ในอาํเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ีสาํหรับการรองรบัการขยายธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ ในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 65  
 ในบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด
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• เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดต้ังบริษัท 
 ร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการธีมปาร์คภายในโครงการศูนย์การค้า 
 เซน็ทรลัภเูก็ต เรยีบรอ้ยแล้ว โดยบริษทัรว่มทนุ คอื บรษัิท ฟีโนมนิอน 
 ครีเอช่ัน จํากัด ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ดําเนินการผ่าน 
 บริษทัร่วมทนุระหวา่ง บรษิทั บางนา เซน็ทรลั พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั  
 (“BCP”) (CPN ถอืหุน้ผา่นบรษิทัยอ่ยใน BCP รอ้ยละ 99.99) กบั 
 บริษัท ไร้ท์แมน จํากัด (“RM”) โดย BCP และ RM ซ่ึงถือหุ้นใน 
 บริษัทร่วมทุนสัดส่วน 51:49 ประมาณการมูลค่าการลงทุนใน 

 โครงการเท่ากับ 550 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของ BCP ประมาณ 
 281 ล้านบาท
• เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ  
 บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ด้วย 
 ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยเป็นการร่วมทุนกับ บริษัท  
 เอก-ชัย ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั ในสดัส่วน 50:50 เพือ่รองรบั 
 การขยายธุรกิจในอนาคต

ตารางท่ี 1: สรุปพ้ืนท่ีให้เช่าและอัตราการเช่าพ้ืนท่ี

ธรุกิจค้าปลีก จํานวน พ้ืนท่ีให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ)

ณ ส้ินปี 2559 ณ ส้ินปี 2560

ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ 14 912,693 94 9 1

ศูนย์การค้าต่างจังหวัด 18 751,051 94 93

รวม 32 1,663,744 94 92

ธรุกิจอ่ืน จํานวน พ้ืนท่ีให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ)

ณ ส้ินปี 2559 ณ ส้ินปี 2560

อาคารสํานักงาน 7 171,591 97 94

อาคารสําหรับพักอาศัย 1 1,567 21 21

โรงแรม* 2 561 ห้อง 82 86

*อัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าพื้นที่ของปี

รายได้รวม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดประจํา)  
30,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากกับปีก่อน โดยรายได้รวม 
ของบริษัทฯ มีองค์ประกอบท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจํานวน 
26,057 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.2 จากปีก่อน ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมี 
สาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังน้ี

ปี 2560 มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจํา ที่ไม่นํามารวมในการวิเคราะห์ 
ผลการดําเนินงาน ได้แก่ ในไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหม 
ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันการกอ่การรา้ยจาํนวน 3,500 ล้านบาท 
(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36 เร่ืองอ่ืน ๆ ใน 
งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) และในไตรมาส 4 
บรษิทัฯ บนัทกึรายไดส้ทุธจิากการแปลง CPNRF เปน็ CPNREIT และ 
การให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และ 
โรงแรมฮิลตัน พัทยา จํานวน 175 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการ 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจาก CPNREIT ในการดําเนินการให้เช่า 
สินทรัพย์

ผลการดําเนินงานปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร 
งานรวม 32 โครงการ (อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล 14 โครงการ  
และต่างจังหวัด 18 โครงการ) ศูนย์อาหาร 28 แห่ง อาคารสํานักงาน 
ให้เช่า 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และอาคารท่ีพักอาศัย 1 โครงการ  
(รวม 11 ยูนิต) ซ่ึงนับรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้โอนไปยัง CPNREIT 
 และ CPNCG 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 
ของบริษัทฯ เฉล่ียในระดับร้อยละ 92 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 94 
ในปีก่อนเป็นผลจากการปรับปรุงใหญ่ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล 
พลาซา พระราม 3 ซ่ึง ณ สิ้นปี 2560 อัตราการเช่าพื้นที่ของ 
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 อยู่ที่ร้อยละ 84 และ 
ร้อยละ 92 ตามลําดับ
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• การเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2560 ของศูนย์การค้าใหม่ที่เปิด 
 ดําเนินการในปี 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
• ผลประกอบการท่ีดีและการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าที่ได้รับ 
 การปรับปรุงใหญ่แล้วเสร็จในปี 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลมารีนา และ 
 เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า
• รายได้จากศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา 
 นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
• ผลประกอบการของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตขึ้น เช่น เซ็นทรัล 
 เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา  
 แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา  
 ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลพลาซา  
 สุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
• ศูนย์การค้าที่ได้รับการปรับปรุงบางส่วน และมีการเติบโตของ 
 รายได้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา 
 บางนา 
• ขณะท่ีศูนย์การค้าท่ีมีการปรับปรุงใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และ 
 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม (Same Store  
Rental Revenue Growth) โดยไม่นับรวมศูนย์การค้าใหม่ที่เปิด 
ดําเนินการในปี 2560 และ 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และ 
ศนูยก์ารคา้ทีป่รบัปรงุ ไดแ้ก ่เซน็ทรัลเวลิด ์เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3  
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลมารีนา เติบโตร้อยละ 3.5 จาก 
ปีก่อน 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจํานวน 
1,631 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.4 จากปีก่อนหน้า รายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
เป็นผลจาก

• ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2559 และเปิดให้บริการเต็ม 
 ปี 2560 ท่ีเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลพลาซา 
 บางนา เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
• ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซา 
 นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
• ศูนย์อาหารใหม่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ที่ได้รับการปรับปรุง 
 แล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560
• ผลประกอบการท่ีแขง็แกรง่ของศนูยอ์าหารเดมิในศนูยก์ารคา้ทัง้ 
 ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดัทีเ่ตบิโตดว้ยอตัราเลขสองหลัก อาท ิ 
 เซ็นทรัลเฟสติวลั อสีตว์ลิล ์เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต และเซน็ทรลั 
 เฟสติวัล สมุย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซ่ึง 
ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 
1,097 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.0 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจาก 
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ีมีอัตราการ 
เข้าพักรวมเท่ากับร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 ในปีก่อน ซ่ึง 
สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และโรงแรมเซ็นทารา 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ  
78 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 73 เนื่องจากมีการจัดสัมมนาของหน่วยงาน 
ภาครัฐและลูกค้าที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นประกอบกับราคา 
ห้องพักเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในโรงแรมท้ังสองแห่ง อย่างไรก็ดี  
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการโอนโรงแรมฮิลตัน  
พัทยา เข้า CPNREIT เรียบร้อยแล้วตามแผนการแปลงสภาพ  
CPNRF เป็น CPNREIT

รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นจํานวน 2,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 จาก 
ปีก่อน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหาร CPNREIT และ  
CPNCG จํานวน 492 ล้านบาท รายได้สนับสนุนกิจกรรมการตลาด 
จํานวน 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และรายได้ภาษีโรงเรือนท่ี 
เพ่ิมข้ึนตามจํานวนศูนย์การค้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ต้นทุนรวม

บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 14,518 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 จากกับ 
ปกีอ่น โดยต้นทนุรวมของบรษิทัฯ มอีงคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัต่อไปนี้

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ 
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
พนักงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าซ่อมแซม 
ค่าเบ้ียประกัน และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินท่ีครอบครองไว้เพ่ือหา 
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 12,894 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน ซึ่งน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ 
ให้เช่าและให้บริการจากการบริหารต้นทุนค่าสาธารณูปโภคอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการมีสาเหตุ 
หลักมาจากปัจจัยดังน้ี
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• ต้นทุนการดําเนินการและค่าเส่ือมราคาของโครงการใหม่และ 
 โครงการท่ีปรับปรุงใหม่ที่เปิดตัวในปี 2559 และรับรู้ต้นทุนเต็มปี 
 ในป ี2560 ได้แก ่เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช เซน็ทรัลมารนีา 
 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และของศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี  
 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา  
 มหาชัย
• ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับ 
 การเปิดศูนย์การค้าใหม่ 
• ขณะทีต่น้ทนุค่าสาธารณูปโภคซ่ึงเปน็ต้นทนุหลกั (คดิเปน็ประมาณ 
 ร้อยละ 30 ของต้นทุนคา่เชา่และคา่บริการ) ไดม้กีารปรบัตวัลดลง 
 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการประหยัดพลังงานท่ีมี 
 ประสิทธิผล โดยต้นทุนค่าสาธารณูปโภคในส่วนของศูนย์การค้า 
 เดิมลดลงประมาณร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผล 
 จากการทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินมาตรการเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน 
 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาระดับอัตราต้นทุนต่อรายได้รวมสําหรับ 
 ป ี2560 ใหอ้ยูใ่นระดบัต่าํกว่าปกีอ่น แม้วา่อตัราเฉลีย่คา่ไฟฟ้าโดย 
 อัตโนมัติ (Ft) ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เดือน 
 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา

ต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม

ตน้ทนุอาหารและเคร่ืองดืม่ ไดแ้ก ่ตน้ทนุทางตรงในการประกอบธุรกจิ 
ศูนย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และงาน 
ตกแต่งศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

บริษัทฯ มีต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ากับ 1,280 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
รอ้ยละ 18.0 จากปีกอ่น และเพิม่ข้ึนมากกวา่การเติบโตของรายไดจ้าก 
การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์อาหารที่ 
เปดิใหมใ่นป ี2559 และ 2560 ไดแ้ก ่เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช  
เซน็ทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซน็ทรลัพลาซา มหาชยั รวมถึงศนูย์ 
อาหารท่ีได้รับการปรับปรุงโซน Food Destination ในปี 2560 อาทิ  
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา  
ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 
344 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันกับรายได้ของโรงแรมที่เพิ่มขึ้น โดยทั้งสองโรงแรมมีการ 
บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนของห้องพัก 
และอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร ได้แก ่คา่ใชจ้า่ยบคุลากรส่วนกลางและผู้บรหิาร 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเคร่ืองใช้สํานักงานและของใช้สิ้นเปลือง 

ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัด 
จําหน่ายอุปกรณ์สํานักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เท่ากับ 5,066 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่ม 
ขึ้นตามจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารของศูนย์การค้าใหม่ในปี 2559 และ 2560 ได้แก่  
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 รวมถึงค่าใช้ 
จ่ายในการจัดกิจกรรมการตลาดของศูนย์การค้าตามเทศกาลต่าง ๆ   
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ 
รายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 16.4 เทียบกับร้อยละ 15.1 ในปี 2559

อัตรากําไรข้ันต้น และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) สําหรับปี 2560  
เพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 49.6 จากร้อยละ 49.2 ในปีก่อน ด้วยการ 
บริหารควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 
นอ้ยกวา่การเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากธรุกจิศนูยก์ารคา้และการประกอบ 
กิจการโรงแรม และยังรักษาอัตรากําไรขั้นต้นในการขายอาหารและ 
เคร่ืองด่ืมได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีอัตรากําไร 
จากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลงเป็นร้อยละ 36.6 จาก 
ร้อยละ 37.0 ในปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ด้านการ 
ตลาด และดา้นบรหิารธุรกจิทีเ่พ่ิมขึน้อยา่งทีก่ลา่วไว้กอ่นหนา้ อย่างไร 
ก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติตามมาตรการลดต้นทุนต่าง ๆ เพื่อ 
รักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานให้ได้ต่อไป 

กําไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 9,893  
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้ใน 
ทุกธุรกิจเติบโตในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนการดําเนินงาน การควบคุม 
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดอกเบ้ียจ่ายลดลงร้อยละ 42.6  
ตามการลดลงของหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้และอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นระดบั 
ต่ํา ขณะที่ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 1.7 เนื่องจาก 
การปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนประจํา) เท่า 
กบัรอ้ยละ 17.4 ลดลงเล็กนอ้ยจากปกีอ่นหน้าทีร่อ้ยละ 18.9 โดยอตัรา 
กาํไรสทุธปิ ี2560 เทา่กับร้อยละ 31.2 เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจากปกีอ่นหนา้ที ่
ร้อยละ 30.7 ขณะที่อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.28  
เท่า และอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.95 เท่า  
เทียบกับปีก่อนหน้า ท่ี 0.29 เท่า และ ร้อยละ 2.01 ตามลําดับ เช่น 
เดยีวกบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข้ึน 
ประจํา) เท่ากบัรอ้ยละ 8.8 ลดลงเลก็นอ้ยจากรอ้ยละ 8.9 ในปกีอ่นหน้า
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ตารางท่ี 2: สรุปข้อมูลทางการเงิน

ผลการดําเนินงานรวม (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 YoY (ร้อยละ)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 25,247 26,057 3

ศูนย์การค้า 24,579 25,367 3

อาคารสํานักงาน 667 690 3

ค่าเช่าและบริการอ่ืน ๆ 1 1 (29)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 998 1,097 10

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,389 1,631 17

รายได้อื่น 1,600 5,809 263

รายได้รวม 29,234 34,594 18

รายได้รวม ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนเป็นประจํา 29,234 31,096 6

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 12,630 12,894 2

ศูนย์การค้า 12,349 12,627 2

อาคารสํานักงาน 279 267 (5)

ค่าเช่าและบริการอ่ืน ๆ 1 1 (51)

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 325 344 6

ต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,086 1,280 18

ต้นทุนรวม 14,041 14,518 3

กําไรจากการดําเนินงาน 10,814 14,989 39

กําไรจาการดําเนินงาน ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนเปน็ประจํา 10,814 1 1 ,3 1 4 5

กําไรสุทธิประจํางวด 9,244 13,568 47

กําไรสุทธิ ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนเป็นประจํา 9,244 9,893 7

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.06 3.02 47

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนประจํา 2.06 2.20 7

อัตรากําไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) (ร้อยละ) 49 50 0

อัตรากําไรจากการดําเนินงานไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดขึ้นประจํา (ร้อยละ) 37 37 0

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 120,574 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 16,046 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.4 จากปีกอ่น 
โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหน้ีการค้าสุทธิ ลูกหน้ีอื่น และ 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 
13,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6,579 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.7 
จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนดังต่อไปน้ี

• การเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 
 จํานวน 3,178 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้า 
 คา่กอ่สรา้งลงทนุในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง
• การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 2,352 ล้านบาท โดย 
 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนช่ัวคราวในตราสารทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า 
 และสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล และกองทุนรวมที่เน้น 
 ลงทุนในตราสารภาครัฐและตราสารหน้ีภาคเอกชนทีม่คีวามเสีย่ง 
 สูงไม่มาก
• การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นจํานวน 914 ล้านบาท โดยหลักมาจาก 
 รายได้ค้างรับรอเรียกเก็บร้านค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัท 
ร่วมและการร่วมค้า เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า 
สิทธิการใช้สินทรัพย์ และในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
107,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9,467 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 
จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดัง 
ต่อไปน้ี

• การเพ่ิมข้ึนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 8,272  
 ลา้นบาท  โดยหลกัมาจากเงนิลงทนุเพ่ือพฒันาศนูยก์ารคา้แหง่ใหม ่
 ที่เปิดตัวในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ 
 เซน็ทรัลพลาซา มหาชัย ศูนยก์ารค้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง อาท ิ 
 เซ็นทรัลภูเก็ต และ Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ท่ีคาดว่า 
 จะแล้วเสร็จในปี 2561 รวมที่ดินโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 เพื่อรองรับแผนการขยายศูนย์การค้าอีก 2-3 แห่งต่อปี และเงิน 
 ลงทุนเพ่ือปรับปรุงศูนย์การค้าแห่งเดิม
• การเพิ่มขึ้นของสิทธิการเช่าจํานวน 560 ล้านบาท โดยหลักมา 
 จากการจา่ยเงินเพือ่สทิธกิารเช่าและเช่าช่วงทีด่นิเพือ่รองรบัการ 
 ขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต
• การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 351 ล้านบาท  
 โดยหลักมาจากการเขา้ซ้ือหุน้บรษิทั ดาราฮาร์เบอร ์จํากดั คดิเปน็ 
 สัดส่วนการถือครองร้อยละ 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา 
 ซึ่งสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
• การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 207 ล้านบาท 
 โดยหลักมาจากการหักลบรายการทางภาษี เงินมัดจํารับจาก 
 ลูกค้า ขาดทุนสะสม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

หน้ีสินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 56,694  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 5,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 จากปีก่อน 
โดยหน้ีสินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่น 
หนี้สินมีภาระดอกเบ้ียระยะส้ันและท่ีครบกําหนดชําระใน 1 ปี ส่วนของ 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 
ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี และภาษี 
เงินได้ค้างจ่าย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีนีส้นิหมนุเวยีนเทา่กบั 14,353 
ล้านบาท ลดลงจํานวน 528 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 จากปีก่อน  
โดยมีความเคล่ือนไหวของหน้ีสินหมุนเวียนดังต่อไปน้ี

• การลดลงของหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี  
 จํานวน 2,434 ล้านบาท เน่ืองจากมีการจ่ายชําระหน้ีสินมีภาระ 
 ดอกเบ้ียระยะส้ันท่ีครบกําหนดภายในปี
• การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจํานวน 270 ล้านบาท โดยมี 
 การจ่ายชําระภาษีจํานวน 2,307 ล้านบาท หักการบันทึกการ 
 คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในระหว่างปีจํานวน 2,037 ล้านบาท
• การเพิ่มขึ้นของส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าท่ี 
 ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี จํานวน 705 ล้านบาท โดยหลักมา 
 จากรายไดค้า่เชา่ลว่งหนา้รอตดัจําหนา่ยภายในหน่ึงปขีองเซน็ทรลั 
 เฟสติวัลพัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จาก CPNREIT 
• การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีผู้รับเหมาก่อสร้างจํานวน 1,364 ล้านบาท 
 โดยเพ่ิมขึน้จากกจิกรรมก่อสรา้งทีเ่พ่ิมขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัมลูค่า 
 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนี้สินมีภาระดอกเบี้ย 
ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาระผูกพันผลประโยชน์ 
พนักงาน เจ้าหนี้สิทธิการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า  
เงินมัดจํารับจากลูกค้า เงินคํ้าประกันสิทธิการเช่า และประมาณการ 
หน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ  
42,340 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 5,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6  
จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของหน้ีสินไม่หมุนเวียนดังต่อไปน้ี

• การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าจํานวน 
 11,259 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ค่าเช่าล่วงหน้ารอตัด 
 จาํหน่ายของเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
 จาก CPNREIT 
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• การเพ่ิมข้ึนของเงินมัดจํารับจากลูกค้าจํานวน 248 ล้านบาท ซึ่ง 
 สอดคล้องกับจํานวนร้านค้าที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนศูนย์การค้าที่ 
 เพิ่มข้ึน
• การลดลงของหน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจํานวน 5,941  
 ล้านบาท โดยหลักมาจากการชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 ที่ครบกําหนดประกอบกับการชําระเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยลอยตัว 
 จากสถาบันการเงินก่อนครบกําหนด เพ่ือให้โครงสร้างทางการ 
 เงินเหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
63,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10,875 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 
จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี

• การเพ่ิมข้ึนของกําไรสะสมท่ีไม่ได้จัดสรรจํานวน 9,838 ล้านบาท  
 ประกอบด้วยกําไรสุทธิประจําปีจํานวน 13,568 ล้านบาท หักด้วย 
 การจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจํานวน 3,725 ล้านบาท และการได้ 

 มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยจํานวน 5  
 ล้านบาท
• การเพ่ิมขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 1,111  
 ล้านบาท โดยหลักมาจากส่วนถือครองในบริษัทย่อยและ 
 บริษัทย่อยทางอ้อมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น  
 ตามมูลค่าทุนและจํานวนของบริษัทย่อยท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างปี

เงินปันผล

• บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลให้แกผู่ถ้อืหุน้ในอัตราไมน่อ้ย 
 กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  
 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง 
 กําหนดจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ให้มีการจ่ายเงินปันผล 
 จากกําไรสุทธิประจําปี 2560 จํานวน 1.40 บาทต่อหุ้น เทียบกับ  
 0.83 บาทต่อหุ้น ในปีก่อนหน้า โดยเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็น 
 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 46.3 ของกําไรสุทธิจากการ 
 ดําเนินงานตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2560

ตารางท่ี 3: สรุปฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 YoY (ร้อยละ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินลงทุน 3,080 5,361 74

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,455 7,753 124

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,535 13,1 1 4 101

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลทุน(1) 76,700 84,972 11

 สิทธิการเช่า 10,647 1 1 ,207 5

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 ,797 1,676 (7)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,724 9,604 10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 97,992 107,459 10

สินทรัพย์รวม 104,527 120,574 15

หนี้สินหมุนเวียน 14,882 14,354 (4)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 36,640 42,340 16

หนี้สินรวม 51 ,523 56,694 10

ส่วนของผู้ถือหุ้น 53,005 63,880 21

หมายเหตุ:
(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกบัญชีตามราคาต้นทุนและตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามราคาประเมิน  
 อยู่ที่ 180,409 ล้านบาท (167,688 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2559) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 ภายใต้หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”
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สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดจํานวน 2,418 ล้านบาท ลดลงจํานวน 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.8 จากปีก่อน โดยรายการเคล่ือนไหวของเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปน้ี

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 26,599 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 12,223 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.0 จากปีก่อน โดย 
หลักมาจากเงินสดสุทธิรับจากผลกําไรขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลการ 
ดําเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ 
ประกันการก่อการร้ายจํานวน 3,500 ล้านบาท และเงินสดที่เพิ่มขึ้น 
จากการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิดําเนนิงานระหวา่งปี อาท ิ
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า การเพ่ิมขึ้นของ 
เจ้าหน้ีการค้าและอื่น ๆ ทําให้มีสภาพคล่องท่ีเหมาะสมกับฐานธุรกิจ 
ที่ใหญ่ขึ้น เน่ืองจากมีการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่และมีการปรับปรุง 
ศูนย์การค้าเดิมระหว่างปี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 14,576 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 8,634 ล้านบาท หรือร้อยละ 145.3 จากปีก่อน โดย 
หลักมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Capital Expenditure)  
ที่เพิ่มข้ึนจากศูนย์การค้าท่ีเปิดใหม่ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รวมถึงการปรับปรุง 
ศูนย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนช่ัวคราวเพื่อบริหารสภาพ 
คล่องให้มีประสิทธิภาพ และการซ้ือสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นตามขนาด 
ธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมหาเงินจํานวน 12,016 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.0 จากปีก่อน โดย 
หลักมาจากการจ่ายสุทธิเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง 
สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และการจ่ายเงินปันผลให้ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 
9,544 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เน่ืองจากการชาํระคนืเงนิกูต้ามกําหนด รวมถึงมกีารชําระคนืเงนิกูท้ี ่

เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัวก่อนกําหนดท้ังหมด ทําให้บริษัทฯ มีเงินกู้ 
ยมืทีม่อีตัราดอกเบ้ียคงทีใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ีย 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 2.81 ต่อปี ลดลงจาก 
ร้อยละ 3.23 ในปี 2559

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.07  
เท่าลดลงจาก 0.28 เท่าจากสิ้นปีก่อน ตามเงินกู้ยืมที่ลดลงและการ 
เพ่ิมข้ึนของกําไรสะสม

รายจ่ายลงทุน

ในป ี2560 บริษทัฯ ใชเ้งนิลงทนุ เทา่กบั 16,024 ล้านบาท ประกอบด้วย 
การซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคตและการพัฒนาโครงการ 
ใหม่จํานวน 10,455 ล้านบาท  การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่า 
โครงการท่ีมีอยูเ่ดมิจํานวน 2,143 ล้านบาท และการลงทนุเพ่ือพัฒนา 
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมจํานวน 3,426 ล้านบาท

โครงการในอนาคต
โครงการพัฒนาศูนย์การค้า

ในประเทศ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 2  
โครงการใหม ่ไดแ้ก ่เซน็ทรลัภูเกต็ ซึง่คาดวา่จะเปดิใหบ้ริการไดภ้ายใน 
ครึ่งปีแรกของปี 2561 และศูนย์การค้าใหม่อีก 1 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ  
จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในไตรมาส 2 ปี 2561 

การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ จะแล้วเสร็จใน 
ไตรมาส 3 ปี 2561 และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงใหญ่ที่ 
เซน็ทรลัพลาซา เชยีงราย เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุ ีและเซ็นทรลัเฟสตวิลั  
ภูเก็ต และปรับปรุงย่อยที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเซ็นทรัล 
พลาซา ลาดพร้าว

ต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาศูนย์การค้า Central i-City ใน 
ประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจและ 
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้มองโอกาสการ 
พฒันาโครงการใหม ่ๆ   ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ โครงการ Central i-City  
เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง CPN ร้อยละ 60 และ I-R&D Sdn. Bhd 
(“IRD”) ร้อยละ 40 บริษัทลูกของ I-Berhad โครงการนี้มีมูลค่า 
รวมกว่า 830 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท ปัจจุบัน 
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนกําหนดเปิดให้บริการใน 
ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหญ่ เช่น  
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต และโรงภาพยนตร์ เป็นท่ีเรียบร้อย 
แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยต่อไป



บท
ที่ 

19

รายงานประจําปี 2560

87

โครงการพัฒนาท่ีพักอาศัย

บริษทัฯ เลง็เหน็ศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูยก์ารค้าในลักษณะ 
พื้นท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) โดยวางแผนใช้ประโยชน์จาก 
ที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจ 
เก่ียวเนื่องอื่น ๆ รวมถึงโครงการที่พักอาศัยด้วย เพื่อสนับสนุน 
ธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมแก่บริษัทฯ

โครงการคอนโดมเินียมทีเ่ปดิตวัในป ี2559 จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่ 
ESCENT เชียงใหม ่ESCENT ขอนแก่น และ ESCENT ระยอง ซ่ึงได้ 

เปดิจองซือ้เต็มทัง้หมดแลว้ อยู่ระหวา่งการกอ่สร้างตกแตง่ภายนอก 
และภายใน โดยคาดว่าจะทยอยโอนและรบัรูเ้ปน็รายไดใ้นชว่งครึง่ปแีรก 
ของปี 2561 รวมเป็นมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท

ในป ี2560 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิจองซือ้คอนโดมเินยีมอกีจาํนวน 3 โครงการ 
บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่  
(โครงการที่ 2) โดยยอดจองซื้อของโครงการที่นครราชสีมา เต็ม 
ร้อยละ 100 แล้วในไตรมาส 3 ปี 2560 ส่วนยอดจองซื้อของอีก  
2 โครงการ มีความคบืหนา้ประมาณร้อยละ 60-80 ของจาํนวนพืน้ที ่
ทั้งหมดโดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะการก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
พร้อมโอนได้ในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2562

ตารางท่ี 4: โครงการในอนาคต

โครงการศูนย์การค้าท่ีเปิดในปี 2561

โครงการ สาขา ความคืบหน้า พ้ืนท่ีให้เช่า (ตร.ม.)

ในประเทศ ต่างจังหวัด เซ็นทรัลภูเก็ต ระหว่างก่อสร้าง 63,000

ต่างประเทศ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ระหว่างก่อสร้าง 89,700

โครงการท่ีอยู่อาศัย เปิดขายในปี 2559

โครงการท่ีอยู่อาศัย เปิดขายในปี 2560

โครงการ สาขา ความคืบหน้า กําหนดแล้วเสร็จ ประเภท ยอดจอง (ร้อยละ)

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโด 26 ช้ัน 400 ห้อง 100

ในประเทศ ต่างจังหวัด เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโด 24 ช้ัน 408 ห้อง 100

เอสเซ็นท์ ระยอง ระหว่างก่อสร้าง ปี 2561 คอนโด 25 ช้ัน 419 ห้อง 100

โครงการ สาขา ความคืบหน้า กําหนดแล้วเสร็จ ประเภท ยอดจอง (ร้อยละ)

เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ระหว่างการออกแบบ ปี 2562 380 ห้อง 100

ในประเทศ ต่างจังหวัด เอสเซ็นท ์วลิล์ เชยีงราย ระหวา่งการออกแบบ ปี 2562 312 ห้อง 80

เอสเซน็ท ์วลิล์ เชียงใหม ่ ระหว่างการออกแบบ ปี 2562 450 ห้อง 60
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CPN ดําเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม” เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยจัดทําแผนกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมาย 
แผนการดําเนินงาน และหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่รับผิดชอบและนําเสนอผลการดําเนินงาน รวมท้ัง 
มอบหมายใหผู้บ้รหิารของ CPN  ในฐานะผูน้าํดา้นความยัง่ยนื (SD Champion) ทาํหน้าทีส่ง่เสริมสนบัสนนุ 
ให้การขับเคล่ือนพันธกิจบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นประจําทุกไตรมาส ตามกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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  กระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN ให้ความสําคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ม่ันคง และย่ังยืน โดยต้ังเป้าหมาย 
ทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) อย่างน้อยร้อยละ 13 ต่อปี เพื่อ 
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหาร 
อสังหาริมทรัพย์เป็นหน่ึงในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์ 
2. การขยายประเภททรัพย์สิน 
3. การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์

ที่ผ่านมา CPN พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในทําเลท่ีมีศักยภาพ เริ่ม 
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยังจงัหวดัท่ีมกีารเตบิโตทาง 
เศรษฐกิจที่มั่นคงและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคน้ัน ๆ เพ่ือกระจาย 
ความเส่ียงการกระจุกตัวของธุรกิจ และไม่พลาดโอกาสในการเติบโต 
ทางธุรกิจของภมูภิาคน้ัน ซึง่ปัจจุบนั CPN มีศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ  
และปริมณฑลจํานวน 14 แห่ง และในต่างจังหวัดจํานวน 18 แห่ง 

ก่อนเร่ิมพัฒนาโครงการ CPN จะเลือกทําเลท่ีดีท่ีสุดในย่านนั้น ๆ  
เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้า รวมถึง 
นักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อค้าขายที่ศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้า 
ของ CPN จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life หรือ 
เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัย การออกแบบจะนําเสนอ 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถ่ินนั้น ๆ มาเป็นจุดเด่นของ 
ศนูยก์ารคา้ เพือ่ร่วมเปน็สว่นหนึง่ของสังคมน้ันและอยูร่่วมกนัอย่าง 
มคีวามสขุ มีการสรา้งสรรค์ไลฟส์ไตลใ์หม่ ๆ   มสีนิคา้และบรกิารครบครนั 
เป็นศูนย์กลางการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนและท้องถ่ิน  
และดึงดดูนกัทอ่งเทีย่วใหม้าเยีย่มชม ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ สรา้งงาน  
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
สร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นําไปสู่การ 
พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค และเพื่อการเติบโต 
อย่างยัง่ยืนในระยะยาว CPN  จึงไดข้ยายการลงทนุไปยงัภมูภิาคเอเชยี 
ตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 
มัน่คง เช่น มาเลเซยี รวมท้ังศึกษาโอกาสการลงทนุในประเทศเพือ่นบา้น 
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการ 
พึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว

การขยายประเภททรัพย์สิน

CPN ได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ 

ผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย ท่ีอยู่อาศัย 
อาคารสํานักงาน และโรงแรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 
ศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2559  
CPN ผา่นบรษิทั ซพีเีอน็ เรสซเิดน้ซ ์จาํกดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย ไดพ้ฒันา 
โครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าของ CPN ท่ีเปิด 
ดาํเนนิการอยู ่หรอืพืน้ทีใ่กล้ ๆ  โดยรอบศนูยก์ารคา้ จาํนวน 3 โครงการ  
คอื เชียงใหม ่ระยอง และขอนแกน่ และในปี 2560 ไดเ้ปดิขายโครงการ 
คอนโดมิเนียมอีก 3 โครงการ คือ นครราชสีมา เชียงราย และ 
เชียงใหม่ แห่งท่ี 2 

การพัฒนาโครงการ Mixed-use ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับศูนย์การค้า 
เพ่ิมฐานรายได้ในการเตบิโตทางธุรกจิ เปน็การทาํธรุกจิท่ีเกือ้หนุนกนั 
ในเชิงพื้นที่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา: มหานครแห่งอีสาน 
โครงการ Mixed-use ย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งภาคอีสาน ประกอบด้วย 
ศูนย์การค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์ 
กลางแจ้ง และสวนสาธารณะไวใ้นทีเ่ดยีวกนั เปน็การสรา้งสรรค์โมเดล 
การใช้ชีวิตสมัยใหม่ให้กับชาวอีสานได้อย่างครบทุกมิติ 

การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

จากแนวคิดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed 
-use Development) CPN ไม่ได้จํากัดการลงทุนในรูปแบบ 
เจ้าของโครงการเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสการร่วม 
ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถนําองค์ความรู้ในการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
เช่น เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ประกาศแผนการร่วมทุนกับ 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) เพ่ือลงทุนในการพัฒนา 
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ท่ีพัก 
อาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสํานักงาน บนท่ีดินบริเวณหัวมุมถนน 
สีลมและถนนพระราม 4 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจท่ี 
บริษัทฯ มีความชํานาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และธุรกิจ 
อาคารสาํนกังานรอ้ยละ 100 ขณะท่ีสดัสว่นการลงทนุในธรุกจิโรงแรม 
และท่ีพักอาศัยร้อยละ 40 ซึ่งเป็นธุรกิจท่ี DTC มีความเชี่ยวชาญ
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     นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการ 
     บริหารจัดการและการให้บริการ
CPN ยืดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น 
ศูนย์กลางในการใช้ชีวิต ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ โดยคํานึงถึงความทันสมัย ความ 
สะดวก ปลอดภยั ดีตอ่สุขภาพ และเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม โดยกาํหนดแผนการดําเนนิงานแบ่งตามสายงานตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาศูนย์การค้าท่ีตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ 
2. การให้บริการท่ีเป็นเลิศ
3. การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ

บริบทด้านความยั่งยืน

หน่ึงในความท้าทายของการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้า คือ การรับมือ 
กบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในยคุดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้ไลฟส์ไตลก์าร 
พักอาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงความท้าทายจาก 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการดําเนิน 
ธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ทั้งในการนําเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการส่ือสาร การให้บริการ และการมอบประสบการณ์ 
ที่แปลกใหม่ และเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และตรง 
ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากข้ึน นอกจากน้ัน ปัจจัยจากการกระจายรายได้  
ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและเอกชนที่  
สร้างเมืองขนาดย่อมกระจายตามภูมิภาค และเมืองท่องเที่ยว  
ล้วนแล้วแต่เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการดําเนินธุรกิจของ 
CPN ดังได้กําหนดปัจจัยดังกล่าวเป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงและ 
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืขององค์กร โดยกําหนดเปา้หมายการพัฒนา 
ศูนย์การค้าสู่การเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต พลิกบทบาทของ 
ศูนย์การค้าจากสถานที่จับจ่ายใช้สอยสู่การเป็นสถานท่ีที่สามารถ 
ตอบสนองการใช้ชวีติของคนทกุยุค ทุกสมยั ทกุวัย และทกุไลฟ์สไตล์  
ด้วยการนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาศูนย์การค้าและบริการ  
บนพื้นฐานของความสะดวก ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม  

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ: 1 รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

 การพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบสนอง 
   ทุกไลฟ์สไตล์ 

จากแนวทางการดําเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 1  
ส่งผลให้ CPN สามารถนําผลการวิจัยและแนวโน้ม 
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาจัดสรรสัดส่วน 
และองค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่  
โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีเหนือ 
ความคาดหมาย ด้วยแผนการลดและเพิ่มสัดส่วน 
องค์ประกอบของโซนต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการ 
ของลูกค้า และแนวโน้มการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงในการ 
ดําเนินการดังกล่าวนั้น CPN ได้ริเริ่มทดลองพัฒนา 
โซนใหม่ ๆ ในศูนย์การค้าที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ และ 
ในศูนย์การค้าเปิดใหม่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง 
จากความสําเร็จของโครงการนําร่อง ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ที่เป็นอัตลักษณ์ใหม่ของ 
แบรนด์เซ็นทรัลเฟสติวัล ส่งผลให้ CPN ระบุให้การ 
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มโซนใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในแผนการ 
ดําเนินงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้กับศูนย์การค้า  
โดยในปี 2560 CPN ได้กําหนดแผนงานในการพัฒนา 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ แบ่งออกเป็น 



บท
ที่ 

20

รายงานประจําปี 2560

91

(1)   เพ่ือตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวสมัยใหม่ ได้แก่  
  การออกแบบบรรยากาศแบบผสมผสาน  ท้ังเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  ทัง้เปน็สนามเด็กเล่น อีกทัง้เป็นทีร่ืน่รมยข์องทุกคนในครอบครวั  
  โดยคํานึงถงึความสะดวก ปลอดภยั และดีตอ่สขุภาพ ทัง้ตอ่เด็ก 
  เล็กและผู้สูงอายุ ได้แก่

  1) สนามเด็กเล่นในร่ม ที่แตกต่างตามอัตลักษณ์เฉพาะของ 
    แต่ละศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ท่ีพัฒนา 
    สนามเดก็เลน่กระบะทรายละเอียดขนาดใหญ่ทีม่เีชอืกแมงมมุ  
    ใหเ้ดก็ไดป้นีปา่ย และรับแสงแดดออ่น ๆ   ไปพรอ้มกนั ซึง่มกีาร 
    ทําความสะอาดทรายละเอียดทุกวันเพ่ือสุขอนามัย 
  2) การพัฒนาห้องน้ําสําหรับเด็กโดยเฉพาะแยกออกจาก 
    หอ้งน้าํผู้ใหญ ่เพือ่สรา้งสขุนสิยัในการใชห้้องน้าํด้วยตนเอง 
    ในเดก็เล็ก ซึง่เริม่นาํรอ่งแหง่แรกทีเ่ซ็นทรลัพลาซา เวสตเ์กต
  3) พ้ืนทีส่าํหรบัสันทนาการรว่มกนัและสวนสนกุสาํหรบัเดก็ เชน่  
    สวนน้ําลอยฟ้าโพโรโระ บนดาดฟ้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา  
    Fun Planet ที่เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง และเซ็นทรัลพลาซา 
    นครราชสีมา เป็นต้น

(2) เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ได้แก่  
  การพัฒนาโซนอาหารท่ีผสมผสานร้านอาหารหลากสไตล์ แบ่ง 
  โซนตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมทั้งร้านอาหารแบบซื้อกลับ  
  และเพิม่สัดส่วนรา้นอาหารในศนูยก์ารคา้มากขึน้  เชน่  โซนฟู้ดวลิล ์
  โซนร้านอาหารในศูนย์การค้าส่วนที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ 
  ทีเ่ซน็ทรัลเฟสตวิลั อสีตว์ลิล ์ โซนฟูด้พาทโิอ โซนรา้นอาหารแบบ 
  ผสมผสานเบ็ดเสร็จ ที่รวมศูนย์อาหาร-ฟู้ดพาร์ค ร้านอาหาร 
  รายย่อย และร้านอาหารซื้อกลับ ไว้ในโซนเดียวกัน ซึ่งนําร่อง 
  แห่งแรกที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา และโซนอาหารทะเลสดใหม่  
  ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรอาหารทะเลสด ๆ ให้ผู้ประกอบการ 
  ทําการปรุงเพ่ือรับประทานได้ทันที ซึ่งนําร่องที่เซ็นทรัลพลาซา  
  มหาชัย

(3) เพ่ือตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ของกลุ่มคนที่มีความรัก 
  ความชอบ และสไตล์ที่คล้าย ๆ กัน ได้แก่ 

  1) พื้นท่ีสําหรับการทํางานร่วมกัน หรือ Co-working Space  
    เป็นพื้นที่สําหรับหาแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการ 
    หาสถานท่ีเพือ่นัง่ทาํงาน หรือเลอืกสรรอา่นหนงัสอื ฟงัเพลง 
    พรอ้มชมงานศลิปะ อกีทัง้ยงัสามารถพบปะพดูคยุกบัเพือ่น ๆ   
    หรือใช้เวลาในการทํางานอดิเรกที่รัก ในขณะเดียวกันก็ 
    สามารถเลือกซื้อหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สําหรับงานอดิเรกไปพร้อมกัน   
    ซ่ึงเริม่นํารอ่งในเซน็ทรลัเฟสติวลั อีสต์วลิล์ และปรับประยุกต ์
    ให้เหมาะสมกับความต้องการของศูนย์การค้าอื่น เช่น  
    เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นต้น

  2) พ้ืนที่สําหรับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยเน้นพัฒนา 
    พ้ืนที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าท่ีรักสุขภาพ และ 
    ชอบออกกาํลงักาย เช่น การพฒันาลูว่ิง่บนดาดฟ้าทีเ่ซน็ทรลั 
    เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และพัฒนาสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่ง 
    และเลนจักรยานท่ีเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
  3) พื้นท่ีและกิจกรรมทางการตลาดตามเทรนด์ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ  
    ไม่ว่าจะเป็นการรักสุขภาพ รักสัตว์ และรักเสียงดนตรี เช่น  
    โซน Pet Park สําหรับผู้รักสุนัข และ Bike Lane สําหรับผู้ที่ 
    ช่ืนชอบการขี่จักรยานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ การจัด 
    มหกรรมคอนเสิร์ตเมโลด้ี ออฟไลฟ์ เฟสติวัล เทศกาลดนตรี 
    ใจกลางกรุงเทพฯ ท่ีใหญ่ที่สุด ทั้งยังมีเวทีเสวนา ท่ีให้คนรัก 
    ใ น เ สี ย ง ด น ต รี ไ ด้ ม า พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด ที่  
    เซ็นทรัลเวิลด์ การจัดงานไทยแลนด์สมายแจ๊สสําหรับ 
    ผู้ช่ืนชอบในดนตรีแจ๊ส หมุนเวียนจัดตามสาขาของ CPN  
    10 แห่งท่ัวประเทศ เป็นต้น 
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(4) เพื่อตอบสนองต่อลักษณะการดําเนินชีวิตของชุมชนที่ 
  เปล่ียนไป ได้แก่ 

  1) การพัฒนาโซนมารเ์กต็-มารเ์ก็ต เพือ่นาํเสนอทางเลอืกใหก้บั 
    คนในชุมชนในการจับจ่ายใช้สอยในรูปแบบตลาดนัดบาซาร์  
    ประกอบด้วย ร้านกิจการขนาดเล็กที่ขายสินค้าในราคา 
    คุ้มค่า ทั้งสินค้าแฮนด์เมด สินค้าท้องถิ่น หรือสินค้า 
    ไลฟ์สไตล์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 
    ในชุมชนให้มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้า โดยจัดสรรพ้ืนท่ี 
    นอกอาคารสําหรับขายของหลากหลายชนิด ท้ังอาหารและ 
    แฟชัน่ในราคาทีคุ้่มคา่ มีการเสนอรปูแบบสญัญาเชา่ท่ียดืหยุน่ 
    และเหมาะสม ปัจจุบันได้เปิดให้บริการที่เซ็นทรัลพลาซา  
    ระยอง เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลมารีนา  
    เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
  2) การพัฒนาศูนย์ราชการร่วม โดยจัดสรรพื้นที่เพ่ืออํานวย 
    ความสะดวกในการให้บริการงานธุรกรรมของภาครัฐแบบ 
    เบด็เสรจ็ เปดิใหบ้รกิารทุกวนัไมเ่วน้วนัหยดุราชการ (ยกเว้น 
    บางบริการมีกําหนดวันให้บริการ) งานท่ีเปิดให้บริการ อาทิ 
    งานทะเบียนราษฎร์ เช่น การทําบัตรประชาชน รับข้ึนทะเบียน 
    ผู้ตอ้งการฝกึอาชพี/ ผู้วา่งงาน การชําระภาษี รวมภาษีปา้ย 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ 
    การจดทะเบียนผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัจจุบันได้เปิด 
    ให้บริการท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล 
    พลาซา ศาลายา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา 
    ลาํปาง เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช และเซน็ทรลัพลาซา  
    มหาชัย 

 การให้บริการที่เป็นเลิศ

CPN มุ่งมัน่ในการยกระดับมาตรฐานการใหบ้รกิารอยา่ง 
ต่อเน่ืองและจริงจัง โดยกําหนดให้มีการสํารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าเป็นประจําทุกปี ในทุกสาขาท่ีเปิดให้ 
บริการตามปกติแบบครบรอบปี ในการน้ีได้มีการกําหนด 
ให้ประเด็นทางด้านความสะดวกและความปลอดภัยของ 
ลกูค้าเปน็ประเดน็สําคญัในการรับฟงัความคดิเหน็ และรบั 
ขอ้เสนอแนะเพือ่นาํผลทีไ่ดก้ลับมาพฒันา และทาํแผนงาน 
รว่มกันระหวา่งสายงานพฒันาธุรกิจและสายงานปฏิบตั ิ
การอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากนั้น  
ยงัเน้นในการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใหบ้รกิารเพือ่ 
อํานวยความสะดวกและสร้างความม่ันใจในเรื่องความ 
ปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง โดย 
ในปี  2560  CPN  ได้กําหนดแผนงานในการพัฒนาและสร้าง 
ประสบการณ์ให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการท่ีเป็นเลิศดังน้ี

(1)  การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

  หนึง่ในความทา้ทายของการดําเนินธรุกิจพฒันาศนูยก์ารคา้ คอื 
  การบริหารจัดการเรื่องการจราจร ทั้งการเดินทางมายัง 
  ศูนย์การค้าและการจราจรภายในโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยง 
  ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับชุมชนละแวกใกล้เคียง ซ่ึงพฤติกรรม 
  ของผู้บริโภคนั้น ยังประสงค์จะเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว  
  ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า  โดยเฉพาะใน 
  ต่างจังหวัดที่ระบบการขนส่งสาธารณะยังไม่เอื้ออํานวยใน 
  บางเสน้ทาง ดงันัน้ เพ่ือเปน็การตอบสนองต่อการเดนิทางของ 
  ผูบ้รโิภคทุกกลุม่อยา่งเหมาะสม CPN ได้กาํหนดส่ิงอาํนวยความ 
  สะดวกด้านการขนส่งและจราจรภายในศูนย์การค้าดังน้ี 

  1) กําหนดพ้ืนที่ช่องจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า 
    กฎหมายกําหนด 2.5 เท่าเป็นอย่างน้อย
  2) ให้บริการพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับสุภาพสตรี ในทุกโครงการ
  3) ใหบ้รกิารระบบจอดรถอจัฉรยิะ หรอืระบบแนะนําท่ีจอดรถแจ้ง 
    ชอ่งจอดทีว่า่งใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารศูนยก์ารค้าทัง้สิน้ 13 แห่ง ทัง้ 
    ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
  4) ใหบ้รกิารนาํรถไปจอดท่ีชอ่งจอด ในศูนยก์ารคา้ทีก่ารจราจร 
    หนาแน่น โดยเปิดให้บริการดังกล่าวท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล 
    พลาซา บางนา และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  
  5) ร่วมกับหน่วยงานขนส่งส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินในการจัด 
    ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ด้านหน้าโครงการที่เซ็นทรัล 
    พลาซา ลาดพร้าว เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต เซน็ทรลัพลาซา  
    ศาลายา และเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
  6) ร่วมกับภาคเอกชนในการอํานวยความสะดวกด้านบริการ 
    รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยเฉพาะในเขตการจราจร 
    หนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล 
    พลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา  
    พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา  
    ศาลายา โดยร่วมมือกับ Grab Taxi ในการให้บริการเรียก 
    รถยนตร์บัจา้งสาธารณะ  (แทก็ซี)่  โดยมีมาตรการขึน้ทะเบยีน 
    รถท่ีปฏิเสธผู้โดยสารไม่ให้เข้ามาให้บริการในโครงการ 
  7) ในปี 2560 CPN เริ่มเปิดให้บริการช่องจอดรถชาร์จไฟฟ้า 
    สําหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ และต้ังเป้าขยายผล 
    ไปยังโครงการอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่าง 
    จังหวัดรวม 20 แห่ง ภายในปี 2561
  8) ในปี  2560  CPN  ได้พฒันาโครงการผู้จดัการและผูเ้ชีย่วชาญ 
    ด้านการจราจร โดยต่อยอดจากการใช้ระบบจัดการการ 
    จราจรแบบทันที เพ่ือช่วยจัดการการจราจรภายในโครงการ 
    และบริเวณโดยรอบให้มีประสิทธิภาพ และบรรเทาผลกระทบ 
    ด้านการจราจรในภาพรวม โดยนําร่องในศูนย์การค้า  
    9 โครงการ เพ่ือศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ 
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หมายเหตุ:  
2 รายละเอยีดนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการดูแลสขุอนามยัและความปลอดภยั ใน www.cpn.co.th/ การพฒันาสคูวามยัง่ยืน/ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่/ี นโยบายและแนวทางปฏบัิต/ิ 
 นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

    เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันไป เพื่อดําเนิน 
    การจริงจังในปี 2561
  9) ในปี 2560 ได้นําระบบจ่ายเงินค่าที่จอดรถแบบอัตโนมัติ  
    มาทดลองใช้ในบางจุดทางออกของเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็น 
    การเร่งระบายการจราจรภายในและอํานวยความสะดวก 
    ให้กับผู้ใช้บริการ

(2) การให้ความสําคัญและเพ่ิมความม่ันใจในด้านความปลอดภัย

ในสว่นมาตรการดแูลรกัษาความปลอดภยัให้กับลูกคา้นัน้ CPN 
ได้ดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย OHAS 18001 และวางระบบให้สอดคล้องกับ 
ร่างมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน  
ISO 45001 (Occupational Health and Safety) 2 โดย 
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของลูกค้า มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตาม 
ผลการประ เมินสถานการณ์ความปลอดภัยด้วยระบบ  
Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปลอดภัย-เขียว 
ระดบัปอ้งกนั-นํ้าเงนิ ระดบัเสีย่ง-เหลือง ระดับสงู-สม้ และระดบั 
รนุแรง-แดง เพือ่ใช้ในการส่ือสาร และปรบัเปล่ียนมาตรการรกัษา 
ความปลอดภัยของศูนยก์ารค้าและของรา้นค้าตามสถานการณ ์
ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2560 โครงการส่วนใหญ่อยู่ใน 
ระดับสถานการณ์ป้องกัน ยกเว้นโครงการในพื้นที่สุ่มเส่ียงจะ 
ปรับเปล่ียนตามการประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลา

นอกเหนือจากการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับร้านค้าและ 
ผู้เช่าอาคารจํานวนอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี ในทุกโครงการ CPN  
ยงัจดัใหม้กีารอบรมครวัรอ้นสําหรบัรา้นค้ากลุ่มรา้นอาหารเปน็ 
ประจาํทกุไตรมาส และมกีารอบรมพรอ้มแขง่ขนัความพรอ้มของ 
ทีมดับเพลิงเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2560 ได้สร้างเครือข่าย 
ทีมดับเพลิงร่วมกับศูนย์การค้าในละแวกใกล้เคียงที่เป็นสมาชิก 
สมาคมศูนย์การค้าไทยด้วยกัน เช่น ทีมดับเพลิงเซ็นทรัลพลาซา  
บางนา ร่วมกับทีมศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และ 
ศูนย์การค้าเมกะบางนา เป็นต้น

ในส่วนการรักษาความปลอดภัยประจําวันในพ้ืนท่ี มีการว่าจ้าง 
พนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทคู่ค้าที่ดําเนินงาน 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
พ.ศ. 2558 และไม่จํากัดสิทธิในการว่าจ้างแรงงานพ้ืนเมือง 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในบางพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในปี  
2560 CPN ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและ 
คู่ค้า ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนาฬิกาอาชญากรรม หรือ 
นาฬิกาบันทึกเหตุในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดในแต่ละช่วง 
เวลา และวางแผนการป้องกันและการวางกําลังคนได้ตรงจุด 

และตรงเวลาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีการนําอุปกรณ์และ 
เครื่องมือด้านความปลอดภัยทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตมาให้ 
บริการ เช่น ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit  
Television/ CCTV) จํานวน 6,645 ตัว ในทุกโครงการ และ 
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต-เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)  
จํานวน 11 เคร่ือง ในเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เซน็ทรัลพลาซา  พระราม 2 เซ็นทรลัพลาซา รตันาธเิบศร ์เซน็ทรลั 
พลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต เซน็ทรลัพลาซา  เชยีงราย เซ็นทรลัพลาซา นครราชสมีา 
และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นอกจากน้ัน ยังมีการจัดอบรม 
บคุลากรด้านความปลอดภัยทัง้บคุลากร CPN และคู่คา้เพ่ิมเตมิ 
ในเรื่องการเป็นผู้อํานวยการแผนเผชิญเหตุ และการอบรม 
เจ้าหน้าท่ีพิสูจน์ซากวัตถุระเบิด

(3) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ในการส่ือสารและอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

  CPN  ได้กาํหนดหน่ึงในกลยทุธด์า้นความยัง่ยืน คอื การประยกุต ์
  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Solution) เพ่ือรองรับและอํานวย 
  ความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าของ 
  CPN โดยในปี 2560 CPN ได้นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา 
  ใช ้ โดยมุง่เน้นใหเ้กดิประโยชนท์ัง้กบัลกูคา้และรา้นคา้ไปพรอ้มกนั 
  อาทิ

   ด้านการส่ือสาร 

  การประยกุต์สือ่ออนไลนใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพ  ท้ังชอ่งทางการ 
  สื่อสารและเนื้อหาที่สื่อสารออกไปให้มีคุณภาพและตรงกับ 
  ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากข้ึน ท้ังนี้ ในปี 2560 CPN ได้ร่วมกับ 
  พนัธมิตรทางการส่ือสารการตลาดและผู้สรา้งสรรคท่ี์มอีทิธพิล 
  ในโลกออนไลน์หลากหลายรายในการสร้างเนื้อหาและส่ือสาร 
  ผา่นช่องทางของพันธมติรเหลา่นัน้ เพือ่สือ่เนือ้หาทางการตลาด 
  ให้ตรงและเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารมากที่สุด ท้ังในรูปแบบ 
  สื่อภาพผ่านอินสตาแกรม เฟสบุ๊ก หรือสื่อในรูปแบบคลิป  
  ผ่านส่ือดิจิทัลช่องทางต่าง ๆ ที่มีผู้ติดตามอย่างกว้างขวาง  
  โดยแบ่งเป็นในระดับท้องถ่ิน ในระดับประเทศ และในต่างประเทศ 
  เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวใน 
  ประเทศไทย รวมถงึการส่ือสารผ่านชอ่งทางออนไลน์ของ CPN  
  เอง คือ CPNLife ผ่านทางยูทูบ เฟสบุ๊ก และอินสตาแกรม โดย 
  ในปี 2560 CPN ได้ทดลองเพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์ 
  โซเชยีลมเีดยีผา่นทางแอปพลิเคชนัไลน ์(Line) อีกหนึง่ชอ่งทาง  
  โดยทดลองในชว่งเปดิเซน็ทรลัพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัล 
  พลาซา มหาชัย
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   ด้านการให้บริการชําระเงิน 

  •  บริการกระเปา๋เงนิออนไลน ์เพือ่ตอบรบัพฤติกรรมของลกูคา้ 
    ในสงัคมไรเ้งนิสด โดยเฉพาะลูกคา้ทีเ่ปน็นกัทอ่งเทีย่วชาวจนี 
    ทีเ่พิม่มากข้ึน โดย CPN รว่มกับรา้นคา้รายยอ่ย ในการจัดให ้
    บริการการชําระเงินผ่านระบบ Alipay และ WeChat ใน 
    ศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์  
    เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซน็ทรลัพลาซา พระราม 9 เซน็ทรลั 
    พลาซา แจง้วฒันะ เซน็ทรลัพลาซา เชยีงราย เซ็นทรลัพลาซา 
    เชยีงใหม่ แอร์พอรต์ เซ็นทรลัเฟสติวลั เชยีงใหม่ และเซ็นทรลั  
    เฟสติวัล พัทยา บีช
  •  บริการชําระเงินผ่าน QR Code เพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย 
    เศรษฐกจิดจิทิลัของรฐับาล โดย CPN ร่วมกบัรา้นคา้ในกลุม่ 
    เซน็ทรัล  ร้านคา้รายย่อย  และธนาคารท่ีพรอ้มในการดาํเนนิการ 
    ด้าน QR Payment ให้บริการชําระเงินผ่านการสแกน QR  
    Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเริ่มนําร่องที่เซ็นทรัลเวิลด์  
    เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9  
    และเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
  •  ทดลองใหบ้รกิารชาํระเงนิดว้ยบตัรแรบบิท ในโซนศูนย์อาหาร- 
    ฟูด้พารค์ นาํรอ่งทีเ่ซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซน็ทรลั 
    พลาซา มหาชัย

   ด้านการมอบประสบการณ์

  •  CPN บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบบริหารความ 
    สัมพันธ์ลูกค้า  ผ่านหลากหลายเครื่องมือเพื่อมอบ 
    ประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ 
    ลกูคา้มากท่ีสดุ โดยในปี 2560 CPN ได้รว่มกับกลุม่เซ็นทรลั 
    ซ่ึงมีความแข็งแกร่งด้านระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
    ผ่านบัตรเดอะวันการ์ด (The 1 Card-T1C) โปรแกรมการ 
    ดูแลสมาชกิทีส่ามารถสะสมคะแนนผา่นทกุยอดการซือ้สนิค้า 
    และบริการจากธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล (ข้อมูลเพ่ิมเติม www. 
    the-1-card.com) โดยขยายผลให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 
    เดอะวันการ์ดสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษจาก 
    ร้านค้าท่ีร่วมโครงการกับ CPN ได้ในทุกวัน ทุกเวลา รวมไป 
    ถึงการแลกรับของรางวัลหรือสิทธิในการรับประสบการณ์ 
    แบบพิเศษในกิจกรรมทางการตลาดท่ีพิเศษแบบเฉพาะ 
    เจาะจงตามไลฟส์ไตล์ของลกูคา้ เช่น กิจกรรม “Your Food/ 
    Your Taste” สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศ  
    กิจกรรม “ได้ดีเพราะมีเพื่อน” สําหรับกลุ่มลูกค้านักศึกษา  
    กิจกรรม “Traveller Privilege” สําหรับกลุ่มลูกค้า 
    นักท่องเท่ียว เป็นต้น 

  •  ในส่วนของการบริหารธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า 
    นั้น นอกจากบริการฟรี Wi-Fi ให้ผู้ใช้บริการ ในปี 2560 
    CPN ได้ศึกษาการนําระบบเพจจ้ิง มาใช้ในโซนศูนย์อาหาร 
    เพือ่อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการเรยีกใชบ้รกิารจาก 
    พนักงานซึ่งคาดว่าจะทดลองในศูนย์การค้านําร่อง 5 แห่ง 
    ภายในปี 2561
  •  การพัฒนาการให้บริการลูกค้า ในโครงการ Smart  
    Customer Service (Smart CS) ซึ่งพัฒนาระบบข้อมูล 
    บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น ข้อมูลผังร้านค้าใน 
    แตล่ะชัน้ แบ่งตามประเภทการใหบ้รกิาร รวมไปถึงจดุบรกิาร 
    ต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า เช่น จุดรับบริการรถเข็นผู้สูงอายุ  
    จุดบริการรถเข็นเด็ก จุดบริการแลกของ จุดบริการแจ้ง 
    ของหาย จุดบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ จุดบริการห้อง 
    ปฐมพยาบาล เป็นต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่ลูกค้า
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   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     ในทุกจุดของการให้บริการ อาทิ

  ผู้จัดการศูนย์การค้า

  เพือ่ใหก้ารบรหิารศูนยก์ารคา้เปน็ไปในทศิทางและมาตรฐานการ 
  ให้บริการเดียวกัน CPN จึงกําหนดให้ผู้จัดการศูนย์การค้า 
  ทุกคนต้องผ่านการอบรมการใช้คู่มือมาตรฐานในการบริหาร 
  ศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ 
  ศูนย์การค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
  ศูนย์การคา้อยา่งต่อเนือ่ง ตามระบบบรหิารจดัการองคก์รตาม 
  เกณฑ์รางวลั Malcolm Baldrige National Quality Award  
  และระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  แผนกให้บริการลูกค้า 

  CPN กําหนดให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง รวมถึง 
  พนักงานทตูสัมพนัธ ์เขา้อบรมหลกัสตูรการพัฒนาการใหบ้รกิาร 
  ทีเ่ปน็เลศิอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพือ่พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพ 
  และมาตรฐานการให้บริการ รวมไปถึงได้รับการอบรมเพ่ิมเติม 
  ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ เช่น มารยาททางธุรกิจ 
  ในการให้บริการ การให้บริการด้วยแนวคิดเชิงบวก ทักษะภาษา 
  อังกฤษ และทักษะเบ้ืองต้นในการปฐมพยาบาล รวมท้ังการป๊ัม 
  หัวใจเพ่ือช่วยชีวิต

  แผนกร้านค้าสัมพันธ์

  CPN กําหนดหลักสูตรร้านค้าสัมพันธ์ หรือ Tenant Service: 
  TS Efficacy Enhancement Training Course ซึ่งเป็น 
  หลักสูตรในการพัฒนาพนักงานร้านค้าสัมพันธ์ ให้ เ ป็น 
  ดั่งเพื่อนคู่คิดสําหรับร้านค้าในการบริหารธุรกิจ โดยเนื้อหา 
  หลักสูตรจะครอบคลุมมาตรฐานการให้บริการตามระบบบริหาร 
  คุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ ISO 9001 และเพ่ิมเติม 
  ในสว่นหลกัสตูรการเรียนรู้พฤตกิรรมผู้บรโิภค การสรา้งแบรนด ์ 
  การจัดร้าน การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดทํารายงานการขาย  
  การสร้างความสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ซึ่งอบรมและ 
  ใหค้วามรู้โดยวิทยากรภายในและทําการประเมนิความสําเรจ็ของ 
  หลักสูตร โดยประเมินความรู้และทักษะภายหลังการเรียนรู้โดย 
  การทําแบบทดสอบ และการประเมินความพึงพอใจของร้านค้า 
  ภายหลังจากการได้ปฏิบัติจริงของพนักงาน

  ผู้ว่าจ้างภายนอก เช่น พนักงานทําความสะอาดและเจ้าหน้าท่ี 
  รักษาความปลอดภัย

  CPN ดาํเนนิโครงการพัฒนาคู่ค้า อย่างต่อเนือ่ง โดยจัดอบรมให ้
  กบัคู่คา้ทราบถงึความคาดหวังและมาตรฐานการให้บรกิารของ 
  CPN ผ่านระบบ  e-Learning  และมรีะบบประเมนิ Staff Grading  
  Checklist ซึง่เปน็กลไกการประเมินระดบัความสามารถในการให ้
  บรกิารของพนกังานของคูค่า้ เพือ่ใหพ้นักงานของคูค่า้เกดิการ 
  พัฒนาและรักษามาตรฐานตามท่ี CPN กําหนดไว้

   การนําระบบการบริหารจัดการในระดับสากล 
     มาประยุกต์ใช้

ในปี 2560 CPN เริ่มดําเนินการนําระบบมาตรฐานการบริหาร 
จัดการศูนย์การค้าด้านการให้บริการร้านค้าและลูกค้า หรือ 
“ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ ISO 9001”  
ที่พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 มาใช้ 
ในการบริหารศูนย์การค้าและให้บริการลูกค้า โดยกระบวนการ 
ดําเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนการติดตามยังคงรูปแบบของ 
ISO 9001  ไวท้ัง้หมด มีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการ 
ทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะทํางาน 
คณุภาพประจาํสาขา ประกอบดว้ย หวัหนา้ทีม (Project Leader)  
ผูร้บัผดิชอบประสานงาน (ISO-Coordinator) และผูต้รวจสอบ 
ภายใน (ISO-Auditor) นอกจากนัน้ ยงัมกีารสุม่ตรวจคณุภาพ 
การให้บริการรายปี โดยหน่วยงานบริหารคุณภาพในอีก
ขั้นหนึ่ง ซ่ึงจะรายงานวิธีการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง  

  การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

CPN มุ่งมัน่ในการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการ 
ดําเนินงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด โดยกําหนดมุมมองด้านการเพิ่ม 
ประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานเปน็หนึง่ในมมุมอง 5 ด้าน
ในการติดตามแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยเน้นการ 
พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในทุกจดุ 
ของการให้บริการ ทั้งต่อลูกค้าและร้านค้า ควบคู่ไปกับ 
การนําระบบการบริหารจดัการในระดบัสากลมาประยกุต ์
ใช้และนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทํางาน และการให้บริการ 
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(CAR-Corrective Action Request) รายสาขา และรวบรวม 
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ตามระบบในภาพรวมรายงานต่อผู้บริหาร 
สูงสุดของสาขา และของสายงานปฏิบัติการได้รับทราบ เพื่อ 
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ได้ตามมาตรฐานท่ี 
กาํหนดไว้เปน็ประจําอยา่งตอ่เนือ่ง และในแต่ละสาขา ได้กาํหนด 
บัญชี ในการตรวจรายวันของแต่ละแผนก (Division  
Checklist) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แต่ละแผนกต้องยึดถือและ 
ทําการตรวจหน้างานทุกวัน อีกทั้งมีการสุ่มตรวจเฉพาะด้าน 
โดยทีมงานเฉพาะกิจ เช่น การตรวจภาพลักษณ์ ความสวยงาม 
และความปลอดภัย เป็นต้น

CPN ริเริ่มนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดง 
สินค้าและนิทรรศการอย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 Event 
Sustainability Management System ที่มุ่งเน้นการบริหาร 
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการจัดการ 
ขยะ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการพื้นที่ศูนย์ประชุม 
เอนกประสงค์ โดยในปี 2560 CPN ได้ขอรับรอง ISO 20121 
เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประชุมบีซีซีฮอลล์ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และศูนย์ประชุมหาดใหญ่ฮอลล์  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

   การนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ 
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 CPN ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความ 
คลอ่งตัวในการทาํงาน โดยการพฒันาระบบ CPN Workspace  
ซึ่งเป็นการต่อยอดระบบการทํางานภายในให้เป็น Web  
Application และใช้กระบวนการทํางานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Workflow) ซึ่งเช่ือมโยงกับระบบปฏิบัติงานหลักของ  
CPN (Enterprise Resource Planning System) ทําให้ 
พนกังานสามารถปฏบิตังิานนอกสถานทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยิ่งขึ้น และระบบยังช่วยในการควบคุมการขออนุมัติภายใน 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการที่ได้ 
กําหนดไว้

ในสว่นของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและข้อมลูสารสนเทศในการ
บริหารจัดการศูนย์การค้า CPN ได้ใช้ข้อมูลร้านค้าและลูกค้า
ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าในการวิเคราะห์ วางผังร้านค้า และ
การขายพ้ืนที่และสื่อในศูนย์การค้า รวมท้ังพัฒนาระบบสมาร์ท
เซล (Smart Sale) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการนําเสนอขาย
พื้นท่ีให้กับร้านค้า โดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตท่ีเชื่อมโยงกับระบบ
ปฏิบัติงานส่วนกลาง ซึ่งทําให้ข้อมูลต่าง ๆ มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันได้ทันที

นอกจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานดังที่กล่าว 
มาแล้ว CPN ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการร้านค้า ที่เป็น  
Web Application เพ่ือเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  
การแจ้งและติดตามงานของร้านค้า จากเดิมที่ร้านค้าจะแจ้ง 
ผ่านทางหน่วยงานท่ีดูแลร้านค้าเป็นหลักและหน่วยงานดูแล 
ร้านค้าจึงแจ้งเร่ืองต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงระบบ 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ร้านค้าจะสามารถกรอกข้อมูลแจ้งงาน 
เข้าระบบโดยระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งงานไปยังผู้ปฏิบัติงาน 
โดยตรงได้ทันที ในขณะที่ร้านค้าสามารถดูความคืบหน้าของ 
การให้บริการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ นอกจากน้ี ระบบจะช่วย 
รวบรวมผลประเมินความพึงพอในการให้บริการที่ประเมินโดย 
ร้านค้า เพ่ือให้หน่วยงานที่ดูแลร้านค้าสามารถนําไปใช้วิเคราะห์ 
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่อไป
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนเชิงผลิตภัณฑ์และบริการ

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

•

•

กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า  
(Shopper)” เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมาย 
อยู่ในช่วง ร้อยละ 82-84 
ในปี 2560 CPN ได้คะแนนความพึงพอใจของ 
ลูกค้า (Shopper) ท่ีระดับร้อยละ 83 (มากกว่า 
ปี 2559 อยู่ร้อยละ 2.5)

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า  
(Shopper)” เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร  
เป้าหมายท่ีระดับร้อยละ 85

การพัฒนา
ศูนย์การค้าท่ีตอบสนอง

ทุกไลฟ์สไตล์ 

•

•

ดําเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่ 4 โครงการ  
เปิดให้บริการแล้ว 2 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และ
ปรับปรุงศูนย์การค้า 2 โครงการ แล้วเสร็จ 
1  โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยติดตามความคืบหน้า
ผ่านแผนกลยุทธ์ในมุมมอง 5 ด้าน3 และได้พัฒนา
รูปแบบจุดหมายใหม่ตามแผนงานดังกล่าว จํานวน
27 จุดหมาย ใน 10 สาขา 

•

•

ดําเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่ 3 โครงการ 
และปรับปรุงศูนย์การค้า 5 โครงการ
ดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตาม 8 รูปแบบใหม่ให้
ได้ตามเป้าหมายจํานวน 20 จุดหมาย

การให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

•

•

•

ดําเนินงานตามแผนงานยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจัดการศูนย์การค้าด้านการให้บริการสู่  
“ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ 
ISO 9001” ท่ีพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานการ
ให้บริการ ISO 9001 มาใช้ในการบริหารศูนย์การค้า
จํานวน 30 สาขา 
ดําเนินงานตามแผนงานในการสร้างประสบการณ์
ให้กับลูกค้า โดยติดตามความคืบหน้าผ่านแผนกลยุทธ์
ในมุมมอง 5 ด้าน3 และได้บรรลุการดําเนินงานตาม 
แผนงานดังกล่าวในการพัฒนาบริการท่ีเป็นเลิศ
จํานวน 53 บริการใหม่ ใน 28 สาขา 
ในปี 2560 CPN ได้คะแนนความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Shopper) เฉพาะหมวดความสะดวก
ที่ระดับร้อยละ 81 (มากกว่าปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ
1.3) และความปลอดภัยที่ระดับร้อยละ 79 (มากกว่า
ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.3)

• ดําเนินงานตามแผนงานในการยกระดับคุณภาพ 
ในการให้บริการและการมอบประสบการณ์เหนือ 
ความคาดหมายให้กับลูกค้า แบ่งเป็นการพัฒนา 
กฎบัตรด้านการให้บริการ และการปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู่ให้ดียิ่งข้ึนโดย
ติดตามผ่านแผนกลยุทธ์ในมุมมอง 5 ด้าน 3

หมายเหตุ:  3 การติดตามแผนกลยุทธ์ในมุมมอง 5 ด้าน ได้แก่  1) มุมมองด้านการเติบโตขององค์กร  2) มุมมองด้านการสร้างคุณภาพแบรนด์  3) มุมมองด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     4) มุมมองด้านกระบวนการภายใน  5) มุมมองด้านบุคลากร
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

•

•

ดําเนินงานตามแผนการขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 40 โดยสามารถ 
เพ่ิมยอดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้เพ่ิมข้ึน  
1.5 เท่า เทียบกับปีที่แล้ว
ดําเนินการตามแผนงานมอบประสบการณ์พิเศษ
ผ่านเดอะวันการ์ด ส่งผลให้สามารถสร้างสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าได้เกินกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งในแง่
ยอดขายของร้านค้าท่ีร่วมรายการเพ่ิมข้ึน 
ยอดสมาชิกเพ่ิมข้ึนกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ
5.6 (มากกว่าปี 2559 ท่ีร้อยละ 30) และยอดการ
แลกรับของรางวัลผ่านโปรแกรมเดอะวันการ์ด 
แอปพลิเคชัน QR Code คิดเป็นร้อยละ 56 
ของการแลกรับรางวัลท้ังโปรแกรม

• พัฒนากลยุทธ์ทางดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยขยายผลสู่การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิม
ความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารอาคารระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
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    การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
CPN  ให้ความสําคญักับผูม้สีว่นได้เสยี โดยมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งคณุคา่และประโยชนร์ว่มกนัอยา่งย่ังยืน ทัง้ในการพฒันา 
นวัตกรรมร่วมกัน การแสดงความรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและส่ิงแวดล้อมให้ดี 
ภายใต้กรอบการดําเนินงานด้านความย่ังยืน ซึ่งมีการกําหนดแผนการดําเนินงานแบ่งตามสายงานตลอดห่วงโซ่ 
คณุค่า  ตลอดจนติดตามการดําเนนิงานตามแผนงานในหมวดหมู่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

แผนการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
2. การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
3.  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
4.  การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า

บริบทด้านความยั่งยืน

หนึ่งในผลกระทบอย่างรุนแรงจากนวัตกรรมทาง 
เทคโนโลยี (Digital Disruptive) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ 
อตุสาหกรรมคา้ปลีกและธุรกจิศูนยก์ารคา้ คอื พฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปล่ียนไปจับจ่ายใช้สอยและทาํธรุกรรมผา่นทาง 
ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เช่าบาง 
กลุ่มในศูนย์การค้า เช่น กลุ่มห้างสรรพสินค้า กลุ่มแฟช่ัน 
และกลุ่มธนาคาร ท่ีต้องปรับรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ 
ของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้น อีกทั้ง 
แนวโน้มของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ที่ดีขึ้นส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน 
ศูนย์การค้ามากข้ึน ล้วนเป็นความท้าทายและโอกาสของ  
CPN ในการพฒันาศนูยก์ารคา้ พรอ้มกนักับการพัฒนา 
ร้านค้าให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อพฤติกรรม
และเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคให้ทัน โดยการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจด้วยนวัตกรรม 
ใหม่ ๆ  จากประเดน็ความทา้ทายดงักลา่ว CPN ได้กาํหนด 
เป็นพันธกิจด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นในการพัฒนา 
ศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ 
ร้านค้าและคู่ค้า สร้างพันธมิตรทางการค้าให้เข้มแข็ง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงาน

CPN กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า 1 
ออกเป็น 

(1)  การสรรหาและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
(2) การจัดการและบริหารความสัมพันธ์กับร้านค้า 
(3)  การรับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของร้านค้า 

ตัง้แตเ่ร่ิมตน้ธรุกจิ  CPN  เปรยีบผูป้ระกอบการรา้นคา้เปน็ด่ังพนัธมิตร 
ทีช่ว่ยสง่เสรมิการเตบิโตซึง่กนัและกนั การรบัฟังความคดิเหน็และการ 
มสีว่นรว่มของผูป้ระกอบการร้านคา้ จึงเปน็สว่นสาํคญัในการพัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการบริการและผลิตภัณฑ์ของ CPN โดย 
ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการ 
ดําเนินธุรกิจร่วมกันกับ CPN ได้ ทั้งจากการประชุมหารือร้านค้า 
รายไตรมาสและรายปี การประชุมเชิงลึกด้านการพัฒนากลยุทธ์ใน 
การดําเนินธุรกิจร่วมกัน การเย่ียมเยียนร้านค้ารายวัน รวมไปถึงการ 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการประเมินความพึงพอใจรายปี 
ในรปูแบบการทําแบบประเมิน การสมัภาษณ ์และการสนทนากลุม่ ทัง้นี ้ 
CPN ได้กําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลในเรื่องการสร้างความ 
ผกูพนักบัรา้นคา้ในหลากหลายรปูแบบเพือ่สรา้งและรกัษาความผกูพนั 
ระหว่างกันให้เป็นไปด้วยดีและย่ังยืน

หมายเหตุ: 1 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/ การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า 
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ความท้าทายของร้านค้าในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตนั้น เป็นความ 
ทา้ทายของ CPN เชน่กนั CPN จึงมุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสรมิ 
การขายเชิงกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งรายย่อยและ 
รายใหญ ่ ในป ี2560  CPN  ไดดํ้าเนนิการพฒันารปูแบบการสนบัสนนุ 
การขายของผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ิมเติม อาทิ 

(1)  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ทดลองเปิดตลาดใหม่ในทําเลที่มี 
  ศักยภาพของ CPN ในระยะสั้น ในรูปแบบป็อปอัพสโตร์ เพื่อ 
  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ณ ทําเลที่แตกต่าง เพื่อช่วยใน 
  การปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการและประเมินศักยภาพ 
  ในการขยายธรุกจิของตนได้อยา่งเหมาะสม อกีทัง้ยงันาํรปูแบบ 
  ป็อปอัพคาราวาน มาปรับใช้กับผู้ประกอบการร้านค้าท่ีประสงค์ 
  จะประชาสัมพนัธ์แบรนดร์า้นค้าให้เปน็ทีรู่จ้กัและลกูค้าไดท้ดลอง 
  สัมผัสสินค้าจริง เช่น การจัดคาราวานไลฟ์สไตล์ซัมเมอร์ออน 
  เดอะมูฟ ที่รวบรวมแบรนด์แฟช่ันท้ังส้ิน 10 แบรนด์และแบรนด์ 
  เครื่องดื่ม 6 แบรนด์ จัดในรูปแบบคาราวานรถบรรทุกนํา 
  ประสบการณ์แปลกใหม่ในช่วงหน้าร้อนให้ลูกค้าทั่วประเทศได้ 
  สมัผัสจรงิ โดยเดนิทางจากกรงุเทพฯ ไปยงัต่างจังหวดัท้ังหมด  
  10 จังหวัดทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมในรูปแบบป็อปอัพสโตร์ 
  ทั้งส้ินจํานวน 17 คร้ัง มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม 22 ราย 
  สง่ผลใหร้า้นคา้ทีร่ว่มโครงการบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 
  และการสร้างแบรนด์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้
(2) เปิดพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อยได้ทดลอง 
  จําหน่ายสินค้า ในทําเลที่คัดสรรพิเศษให้ตรงกับลักษณะสินค้า 
  และผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบงานกิจกรรมอีเวนท์เฉพาะ เช่น  
  โครงการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  (สสว.) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และในรูปแบบพื้นท่ีในทําเล 
  พิเศษ เช่น งานเทศกาลอาหาร หน้าฟู้ดพาร์ค เป็นต้น 
(3)  ขยายผลการจัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษร่วมกับ CPN 
  เท่าน้ัน หรือ Exclusive campaign ONLY @ CPN ไปยัง 
  ผู้ประกอบการหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น แฟช่ัน อาหาร  
  หนังสือ สินค้าก๊ิฟช็อป คอร์สเรียนพิเศษสําหรับเด็ก เป็นต้น  
  โดยเฉพาะการร่วมแคมเปญกับบัตรเดอะวันการ์ด ซึ่ง 
  ประสบความสําเรจ็เปน็อย่างมากเนือ่งจากสามารถนาํฐานขอ้มลู 
  ของเดอะวันการ์ดมาวิเคราะห์เจาะกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย 
  ได้มากขึน้ ทาํใหส้ามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัร้านคา้ทีร่ว่มโครงการ 
  ได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
  การตลาดพิเศษร่วมกับ CPN (Exclusive campaign ONLY 
  @ CPN) จํานวน 30 กิจกรรม ส่งผลให้ยอดขายของ 
  ผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15-30 ในช่วงการจัด 
  กิจกรรม

(4)  ร่วมกบัผูป้ระกอบการรายใหญ ่เชน่ บรษิทัในกลุ่มเซน็ทรลัในการ 
  ระบายสินค้าคงคลังและโปรโมทสินค้าเฉพาะกิจ โดยจัดงาน 
  กิจกรรมลดราคาหรือโปรโมทสินค้าในพื้นที่ ศูนย์ประชุม 
  อเนกประสงค์ เพ่ือให้สะดวกในการบริหารจัดการและการ 
  เลือกสรรสินค้าของลูกค้า โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม 
  ดังกล่าวท้ังกับกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มอ่ืน จํานวน 21 คร้ัง ส่งผล 
  ให้ยอดขายของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ 50-200 ในช่วงท่ีจัดกิจกรรม

ในปี 2560 CPN ดําเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย 
เพื่อตอบสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการจัดสัมมนาให้ 
ความรูเ้พือ่พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัรา้นคา้อยา่ง 
ต่อเน่ือง ภายใต้ชื่อ กิจกรรม SME Think Big สัญจร โดยจัดให้กับ 
ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจในจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 
ผูเ้ข้าร่วมทัง้สิน้ 530 ราย และสามารถตอ่ยอดในการทาํธรุกจิร่วมกัน 
ได้จํานวน 151 ราย และได้ขยายหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ทั้งรายเก่าและรายใหม่ในเชิงลึก ให้มีช่องทางการจัดจําหน่ายและ 
โอกาสในการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างย่ังยืน ภายใต้ชื่อ โครงการ 
ซพีเีอน็ลดี-CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced  
Development Program) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง CPN 
และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รว่มกนัพฒันาหลกัสตูรเฉพาะสําหรบั 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ที่ประสงค์จะดําเนินธุรกิจภายใน 
ศนูย์การคา้ โดยผูเ้ขา้รว่มโครงการประกอบไปดว้ยรา้นค้าทีเ่ปน็ลกูค้า 
และยังไมเ่ปน็ลกูคา้ของ CPN ซึง่ลว้นแลว้แต่มศีกัยภาพและความคดิ 
สร้างสรรค์ในการดําเนินธุรกิจจํานวนท้ังส้ิน 34 ราย ประกอบไปด้วย 
ธรุกจิทีห่ลากหลาย เชน่ ธรุกจิดา้นอาหาร ธรุกจิดา้นแฟชัน่ และธรุกจิ 
อื่น ๆ (เครื่องนอน, บิวตี้และสปา, สบู่, เครื่องดนตรี) เน้นการอบรม 
ให้ความรู้และความเข้าใจรูปแบบและลักษณะของธุรกิจภายใน 
ศูนย์การค้าท่ีแตกต่างจากการเปิดร้านค้าหรือเปิดกิจการภายนอก 
ศูนย์การค้า โดยรูปแบบการอบรมเป็นการผสมผสานระหว่าง 
การอบรมในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะ 
ผู้ประกอบการและลงมือทําตลาดจริงในพ้ืนท่ีของ CPN อาทิ การ 
จัดทําป็อปอัพสโตร์ ภายในศูนย์การค้า จําลองสถานการณ์จริง เพ่ือ 
ให้ทราบผลตอบรับตามความเป็นจริงจากการปฏิบัติจริงมากที่สุด  
นอกเหนือจากการอบรมพร้อมได้ปฎิบัติจริงดังกล่าวแล้วนั้น  
ผูป้ระกอบการท่ีได้เข้ารว่มโครงการ CPNlead ยงัไดร้บัการสนบัสนนุ 
ในเรื่องการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาด และการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานอีเวนท์ของ CPN รวมทั้งได้ 
เรียนรู้หน้างานจริงในเรื่องเทคนิคการจัดแสดงสินค้า การตกแต่ง 
ร้านค้า และการจัดทําโปรโมช่ัน เป็นต้น
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า” 
เป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กรเป้าหมาย 
อยู่ที่ร้อยละ 80

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า”
เป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กรเป้าหมายท่ีระดับ
ร้อยละ 80

• ในปี 2560 CPN ได้คะแนนความพึงพอใจ
ของร้านค้าท่ีร้อยละ 78 (มากกว่าปี 2559 
ร้อยละ 1.3)

การบริหารจัดการ
และพัฒนาร้านค้า

•

•

ดําเนินงานตามแผนงานสนับสนุนการขาย 
เชิงกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนแบรนด์ร้านค้าให้ 
โดดเด่นเป็นท่ีรู้จัก โดยเฉพาะการทดลอง 
จําหน่ายสินค้าในรูปแบบป็อปอัพสโตร์ และ 
คาราวานไลฟ์สไตล์ โดยแบรนด์ร้านค้าท่ีร่วมใน 
โครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจและเช่ือม่ัน 
ที่จะขยายธุรกิจกับ CPN เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 
ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาผู้ประกอบการ 
ที่มีศักยภาพภายใต้ โครงการ CPNlead  
โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 34 ราย  
และขยายผลทางธุรกิจร่วมกับ CPN  
จํานวน 14 ราย

•

•

•

ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย
เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการทําแคมเปญ
ทั่วประเทศแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายหมวดหมู่
ที่ส่งเสริมคุณค่าระหว่างกัน
ดําเนินงานตามแผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลร่วมกับร้านค้าและกลุ่มธนาคารในการ
ผลักดันการซ้ือขายสินค้าและบริการแบบไร้
เงินสด
ปรับรูปแบบการวิจัยพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบ
พลวัตเชิงลึก (Dynamic Insignt)

ผลสําเร็จของโครงการ CPNlead คือ การที่ผู้ประกอบการได้เห็น 
โอกาสในการทําธุรกิจร่วมกันกับ CPN คิดเป็นร้อยละ 19 สําหรับ 
ลูกค้ารายใหม่ และร้อยละ 33 สําหรับลูกค้ารายเก่าท่ีขยายสาขา ท้ังน้ี  
CPN มีนโยบายทีจ่ะสนบัสนุนธรุกจิเอสเอ็มอีอยา่งจรงิจังและต่อเนือ่ง 
ทัง้ในรปูแบบการเปิดพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้เปน็ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยให ้
ผู้ประกอบการ และการพิจารณาปรับรูปแบบโครงการ CPNlead  
ใหเ้หมาะสมสําหรบัผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์และความตอ้งการ 
ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป

CPN ยังคงดําเนินกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพัน 
และรับฟังข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ประกอบการและ 
เจ้าของธุรกิจโดยตรงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 ได้ปรับ 
รปูแบบการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูป้ระกอบการ 
และเจ้าของธุรกิจมากข้ึน อาทิ จัดกิจกรรมกีฬากอล์ฟสําหรับกลุ่ม 
เจ้าของธุรกิจที่ชื่นชอบกีฬา จัดชมการแสดงคอนเสิร์ตสําหรับ 
กลุ่มเจ้าของธุรกิจที่ชื่นชอบในเสียงเพลง และร่วมกับร้านค้าประเภท 
สอนทําอาหารในการจัดอบรมสอนทําอาหารระยะส้ันให้กับเจ้าของ 
ธุรกิจและครอบครัวท่ีชื่นชอบการทําอาหารร่วมกัน เป็นต้น

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย:  ร้านค้า
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 การบริหารจัดการและสร้างความ 
    ผูกพันกับบุคลากร

บริบทด้านความยั่งยืน

ปัจจัยความเสี่ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มี 
ความรู้ความสามารถให้มีความสุขในการทํางาน และ 
พร้อมท่ีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับองค์กร 
นั้นเป็นประเด็นที่กระทบกับการดําเนินงานอย่างยั่งยืน 
อย่างมีนัยสําคัญ อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่  
หรือ “คนรุ่นมิลเลนเนียล” มีบทบาทสําคัญในตลาด 
แรงงาน ส่งผลใหแ้ตล่ะองคก์รตอ้งปรบัตวัและวางแผน 
เพื่อรับมือกับแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากร 
ในองค์กรท่ีประกอบด้วยคนหลากหลายรุ่น เพื่อตอบ 
โจทย์บริบทของแต่ละแผนกที่แตกต่างกันไป เน่ืองจาก 
คนในแต่ละรุ่นมีแนวคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันจึง 
ต้องทําการเข้าใจคนรุ่นต่าง ๆ และนําเทคโนโลยี หรือ 
“Internet of Things (IoTs)” มาประยุกต์ใช้ ทั้งการ 
สื่อสารในองค์กร การสรรหาพนักงาน รวมถึงวิธีการ 
ทาํงานและสถานทีท่าํงานใหเ้หมาะสม จากประเด็นความ 
ทา้ทายดงักลา่ว CPN ได้กาํหนดเปน็พนัธกจิดา้นความ 
ยั่งยืน มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ สร้างความผูกพัน 
และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ และความ 
มุ่งหวังเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ 
องค์กรมากย่ิงข้ึน 

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก
เฉียงเหนือ
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การสรรหาและว่าจ้าง

CPN กาํหนดแนวทางในการบรหิารจดัการบคุลากรในดา้นการจดัการ 
อตัรากาํลงั การสรรหาและว่าจา้งพนกังาน การประเมนิผลปฏิบตังิาน 
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล เปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก 
พืน้ฐานของแตล่ะปจัเจกบคุคล ใหค้วามเสมอภาคและความเทา่เทยีม 
ทั้งการว่าจ้าง และการประเมินผลงาน รวมไปถึงการเปิดกว้างรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
องค์กร เพื่อให้บุคลากรทํางานอย่างเต็มความสามารถอย่างมี 
ความสุข มีความผูกพัน และภูมิใจในองค์กร

ในปี 2560 CPN ได้ว่าจ้างพนักงานใหม่จํานวนท้ังส้ิน 988 คน โดย 
เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภูมิลําเนาตามภูมิภาค

หมายเหตุ: 2 รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/ การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร/ การบริหารจัดการและ 
     ผลการดาํเนินงาน  
    3 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.cpn.co.th/ การพัฒนาอย่างย่ังยืน/ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงาน

ในปี 2560 ถือเป็นปีที่ CPN นําค่านิยมองค์กรจากกลุ่มเซ็นทรัล 
I•CARE ซ่ึงประยุกต์และพัฒนาจากค่านิยมของ CPN เดิมมา 
ปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ท้ังในกระบวนการสรรหา การดูแลพนักงาน 
การประเมินผลการปฎิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯ  
มีการทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารภายในฝ่ายบริหารทุน 
มนุษย์และพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการ 
ดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน ตามกลยุทธ์ “การเป็น 
องค์กรในหัวใจพนักงาน หรือ Employer of Choice”2 โดย 
มุ่งเน้นด้าน การดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถ การดูแล รักษา 
และพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมการทํางานสู่การเป็น 
องคก์รทีเ่ปดิกวา้ง ทนัสมยัและคล่องตัว บนพืน้ฐานการดแูลผูม้สีว่น 
ได้เสียตามหลักบรรษัทภิบาล และนโยบายการเคารพกฎหมายและ 
หลักสิทธิมนุษยชน3 

แบ่งเป็นพนักงานในช่วงอายุต่ํากว่า 30 ปี หรือคนรุ่นมิลเลนเนียล  
จํานวน 598 คน ส่งผลให้สัดส่วนพนักงานอายุระหว่าง 18-30 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 34 ของพนักงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2559  
จํานวน 96 คน ซ่ึงเป็นไปตามแผนการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน 
ที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคมิลเลนเนียล โดยเน้นกระบวนการสรรหา 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์มการสรรหา เช่น LinkedIn 
Facebook รวมไปถึงช่องทางการสรรหาออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัล 
ซึง่เปน็ชอ่งทางการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหมไ่ดอ้ยา่งม ี
ประสทิธผิล สาํหรบัการสรรหาบคุลากรจากภายในองคก์รตามนโยบาย 
สนบัสนนุการหมนุเวยีนงานและการโอนยา้ยงานกลบัภมูลิาํเนาเดมินัน้  
พบว่ามีจํานวนพนักงานขอโอนย้ายท้ังส้ินจํานวน 76 คน เฉพาะการ 
ขอโอนย้ายไปยังโครงการใหม ่2 แหง่ คอื เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา 
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของจํานวน 
พนักงานท้ังหมดในโครงการ 

ทั้งนี้ จากการวางแผนจัดการอัตรากําลังคนรายสาขาและตาม 
ลักษณะงาน พบว่า CPN ยังมีความเสี่ยงในการเติมกําลังคน ใน 
งานชา่งระบบไฟฟ้า งานการตลาด และงานในระดบัจัดการและบรหิาร 
จึงได้กําหนดแผนงานสรรหาว่าจ้างและพัฒนาบุคลากรตาม 
ลักษณะงาน อาทิ
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(1)  โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL คือ  
  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทํางานจริง 
  โดย CPN รว่มกับสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัคร 
  นักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ข้ันสูง (ปวส.) เข้าปฏิบัติงานจริงกับ CPN ควบคู่กับการศึกษา 
  ตอ่ในระดบัปริญญาตรเีปน็เวลา 3 ป ีนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการ 
  จะได้รับประสบการณ์จากการทํางานจริง พร้อมประยุกต์ 
  ประสบการณ์ที่ได้ในการเรียนกับอาจารย์ประจํารายวิชาเพื่อ 
  พฒันาการเรยีนการสอนให้ตรงกับการไปใชจ้รงิในอตุสาหกรรม   
  ทั้งนี้ CPN ได้กําหนดเงินเดือนและสวัสดิการให้กับนักศึกษาที่ 
  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแตกต่างในบางรายละเอียดจาก 
  พนกังานทัว่ไป เชน่ ยกเวน้การเขา้เวรแบบกะ เน่ืองจากนกัศกึษา 
  ยังต้องไปเข้าเรียนบางรายวิชาในห้องเรียนและให้สวัสดิการ 
  การลาช่วงสอบ เป็นต้น ปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษาในโครงการ 
  ดังกล่าวแล้วท้ังส้ิน 14 คน 
(2) โครงการนักการตลาดรุน่ใหม ่หรือ Marketing Next GEN คอื  
  โครงการรบัสมคัรนกัศกึษาจบใหม ่อายุไมเ่กิน 27 ป ีทีม่ศีกัยภาพ 
  และรักในงานการตลาด เข้าทาํงานแบบฝกึอบรมและเรยีนรู้ในงาน 
  (On the Job Training: OJT) โดยการสังเกตการทํางาน 
  ของพนักงานที่มีความชํานาญและลงมือปฏิบัติจริงพร้อม 
  เรียนรู้วิชาการตลาดจากบุคลากร CPN รุ่นพี่ท่ีชํานาญงาน 
  ผ่านการอบรมวิชาการตลาดพื้นฐาน 8 วิชา มีกระบวนการ 
  ทดสอบศักยภาพเพื่อประเมินความสามารถและความคิด 
  สร้างสรรค์และเป็นระบบโดยการนําเสนอโครงการจริง รวมทั้ง 
  มีการหมุนเวียนงานไปประจําที่สาขา และสํานักงานใหญ่ ในปี  
  2560 CPN รับพนักงานจากโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 
  จํานวน 16 คน 
(3)  โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group 
  Management Associate (MA) คือ โครงการสร้างผูบ้รหิาร 
  รุ่นใหม่แบบเร่งรัด ให้ทดลองค้นหาจุดมุ่งหมายและความ 
  ต้องการในชีวิตการทํางาน โดยสามารถเลือกท่ีจะเติบโตใน 
  กลุ่มค้าปลีก กลุ่มบริหารอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มการบริหาร 
  แบรนด์ และสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการหมุนเวียน 
  งานไปบริษัทอ่ืนภายใต้สายธุรกิจเดียวกันได้ในกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึง 
  ตรงกับไลฟ์สไตล์ของบัณฑิตจบใหม่ หรือนักศึกษาปริญญาโท 
  ที่มีประสบการณ์การทํางานไม่เกิน 5 ปี ที่ต้องการค้นหาสิ่งที่ 
  ใช่สาํหรบัตัวเอง มคีวามทา้ทายทีอ่ยากจะเตบิโตในสายงานเฉพาะ 
  ที่ชอบ โดยในปี 2560 CPN รับบุคลากรจากโครงการดังกล่าว 
  รวมที่บรรจุเป็นพนักงาน CPN และอยู่ระหว่างการหมุนเวียน 
  งานในบริษัทแล้วท้ังส้ิน 7 คน

(4)  โครงการผู้จัดการท่ัวไปฝึกหัด หรือ General Manager  
  Trainee คือ โครงการรับสมัครและพัฒนาผู้บริหารในระดับ 
  ผูจ้ดัการศูนย์การคา้ เพ่ือรองรบัแผนการขยายธรุกิจของ CPN 
  โดยกระบวนการรบัสมคัรแบ่งออกเปน็ 3 ชอ่งทาง คอื รบัสมคัร 
  จากบุคลากรภายใน  รับสมัครจากบุคลากรในกลุ่มบรษิทัเซ็นทรลั 
  ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน และเปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจ 
  ในโครงการดงักล่าวจะตอ้งผา่นกระบวนการคดักรอง 3 รปูแบบ  
  คือ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการสอบประเมิน 
  ภาวะผูน้าํ ภายหลังผา่นการคัดเลอืกบคุลากรจะไดร้บัการพัฒนา 
  อบรมในรูปแบบห้องเรียนจํานวน 20 หลักสูตรท้ังในด้าน 
  ความรู้เรื่องงาน กระบวนการและการพัฒนาภาวะผู้นํา และ 
  รูปแบบการลงปฎิบัติหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จัดการทั่วไป 
  ประจําสาขาเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
(5) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ คือ โครงการต่ออายุ 
  การทํางานของบุคลากรที่ใกล้เกษียณเป็นรายปี หรือราย 2 ปี  
  ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกันทั้งฝ่าย 
  นายจา้งและลกูจา้ง โดยมีแนวทางการตอ่อายุการทาํงานออกไป 
  จนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรในโครงการดังกล่าว 
  จํานวน 9 คน

สวัสดิการและผลตอบแทน 

CPN กําหนดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 
กับตลาดแรงงานทั่วไป โดยทําการสํารวจและเทียบเคียงกับองค์กร 
ชั้นนําในตลาดแรงงาน รวมท้ังในธุรกิจเดียวกันและในกลุ่มเซ็นทรัล 
เปน็ประจาํทกุป ีเพือ่นาํมาทบทวนและปรบัปรงุหลักเกณฑค์า่ตอบแทน 
ให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้อง 
กับความคาดหวังของบุคลากรรุ่นใหม่และการกําหนดค่าตอบแทน 
แบบยืดหยุ่นให้กับพนักงานบางกลุ่มให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะ 
งานมากขึ้น ทั้งนี้ ความแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการกําหนด 
คา่ตอบแทนและการเลือ่นตาํแหนง่ของพนกังาน นอกจากนี ้CPN ยงั 
ไดก้าํหนดสวสัดกิารเพิม่เตมิใหเ้หมาะสมกบับคุลากร (ไม่รวมพนกังาน 
สัญญาจ้าง) ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน และ 
พนักงานท่ีมีความประสงค์จะศึกษาต่อ เงินช่วยเหลือการสมรส  
เงนิชว่ยเหลือกรณทํีาศพบคุคลในครอบครวั เงินกู้ฉุกเฉินกรณจีาํเปน็ 
เร่งด่วนสําหรับพนักงาน เป็นต้น
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CPN ยังคงดาํเนนิการประเมนิพนกังานตามเดมิ คอื แบง่การประเมิน 
ผลงานพนักงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
รายปี และประเมินผลพฤติกรรม รายครึ่งปี โดยในปี 2560 ได้มี 
การปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
การประเมินผลงานตามดัชนีช้ีวัดระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับ 
แผนกลดหลั่นตามลําดับช้ัน ควบคู่กับการพิจารณาผลการประเมิน 
พฤตกิรรม ทีส่อดคลอ้งกับค่านยิมองคก์ร I•CARE โดยนําผลประเมนิ 
ที่ได้มาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน

CPN ให้ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของ 
พนักงานเป็นสําคัญ โดยกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย4 ให้พนักงาน รวมไปถึงคู่ค้ามีหน้าที่รับผิดชอบและ 
คํานึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้า 
ตามกฏหมายและตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย OHAS 18001 และวางระบบให้สอดคล้องกับร่าง 
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการทาํงาน ISO 45001 
และจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งในระดับองค์กรและในระดับสาขา 
ตามลํ าดับ  โดยในปี  2560 มี จํ านวนพนักงานที่ ร่ วม เป็น 
คณะกรรมการฯ ท้ังสิน้ 376 คน โดยแยกเป็นตัวแทนนายจ้างจํานวน  
188 คน และเป็นตัวแทนลูกจ้างจํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 8.07 
ของพนักงานท้ังหมด

ในป ี2560 CPN ไดน้าํระบบ Office 365 ซึง่เปน็ระบบท่ีรวมรวมระบบ 
ต่าง ๆ เอาไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) เพ่ือให้ใช้บริการสารสนเทศใน 
ที่เดียวกัน สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันออฟฟิศ (MS Office) และ 
เพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานผ่านบริการทางอินเทอร์เนต็ โดยลอ็กอนิ 
เข้าระบบเพียงครั้งเดียวทั้งผ่านการทํางานท่ีบ้าน และการทํางานใน 
ต่างสาขา อีกทั้งเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ได้มากขึ้น และแบ่งปัน 
ข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเพ่ิมระบบความ 
ปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง สามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหลและ 
เอกสารสูญหายได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์การทํางานของ 
บุคลากรปัจจุบันที่มีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าอยู่รวมกัน เนื่องจาก 
ผู้ใช้ไม่ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือเรียนรู้ใหม่มากนัก และเป็นการ 
รองรบัระบบการทํางานแบบโมบาย คือ เปลีย่นทกุสถานทีเ่ปน็ทีท่าํงาน 
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
การทํางานสู่ “การเป็นสมาร์ทออฟฟิศ” ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากรให้ทันสมัย คล่องตัว เข้ากับ 
ไลฟ์สไตลแ์ละชว่งอายทุีห่ลากหลายของพนกังาน โดยในป ี2560 เปน็ 
ชว่งการเกบ็ขอ้มลูและสํารวจความต้องการของพนักงานท่ีคาดหวัง 
ต่อสถานท่ีทํางาน และออกแบบสถานท่ีให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยเพิ่มพื้นท่ีการทํางานร่วมกัน (Co-working space) และ 
ปรบัเปล่ียนโต๊ะทาํงานเป็นแบบโมบาย รวมไปถึงการนาํระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแอปพลิเคชันมาปรับใช้ในการลงเวลางาน การจอง 
ห้องประชุม และการทําหนังสืออนุมัติภายในต่าง ๆ เป็นต้น

การสร้างความผูกพันองค์กร 

CPN จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
หลากหลายช่องทาง5 เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และประเมิน 
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในแต่ละปี โดยในปี 2560 

หมายเหตุ: 4 รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การกํากับดูแลกิจการที่ดี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย
    5 รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน/ การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ/ พนักงาน

อัตราการเลื่อนตำแหน่ง หญิงต่อชาย
(ร้อยละ)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หญิง (65)

ชาย (35)

หญิง (55)

ชาย (45)

หญิง (46)

ชาย (54)

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน
(หญิงต่อชาย)

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
จัดการ

ระดับ
บริหาร

หญิง (1)

ชาย (0.92)

หญิง (1)

ชาย (0.99)

หญิง (1)

ชาย (1.07)

CPN นําผลการสํารวจและเทียบเคียงในเรื่องผลตอบแทนและ 
สวัสดิการ พิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการมี 
ส่วนร่วมของพนักงานผ่านช่องทางการรับฟังเสียงต่าง ๆ มา 
วิเคราะห์และทําแผนปรับปรุงสวัสดิการและผลตอบแทนเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรเป็นประจําทุกปี  
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ตรงตาม 
ความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร และอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง  
เหมาะสม ไมล่ะเมดิต่อกฎระเบยีบและข้อกฎหมายดา้นแรงงาน โดยในป ี 
2560 ได้ดาํเนนิการปรบัเพิม่สวัสดกิารตา่ง ๆ   ใหท้ดัเทยีมและไม่ดอ้ย 
ไปกว่าบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลและธุรกิจใกล้เคียง อีกท้ังเพ่ิมสวัสดิการ 
บางรายการ เชน่ สวสัดกิารคา่โทรศัพทม์อืถอืใหต้รงตามความจาํเป็น 
แก่บุคลากรท่ีทํางานนอกสถานท่ี เป็นต้น
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ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นและความผูกพันของพนักงานผ่าน  
“โครงการพลงัแหง่เสยีง-Power of Voice” พรอ้มกันกบัทกุบรษัิทใน 
กลุ่มเซน็ทรัล ซึง่ดาํเนนิการประเมนิตามกรอบการประเมนิความผกูพนั 
ของพนกังานสู่การเป็นการเปน็องค์กรในหัวใจพนักงาน (Employer 
of Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) โดยแบ่งการ 
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยขั้นพื้นฐาน 4 หมวด และปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด โดยในปี 2560 มีพนักงานท่ี 
ร่วมทําแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวนพนักงานท้ังหมด

ผลการประเมินความผกูพนัและปจัจยัท่ีสง่ผลต่อคะแนนความผูกพัน 
จะถูกนําไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับความผูกพันของ 
บุคลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารสูงสุดของ 
แต่ละฝ่าย จากน้ันจะนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ระดับสายงานและระดับสาขา ซ่ึงทําหน้าที่กลั่นกรองทั้ง 
แผนงานยกระดับความผูกพันของบุคลากร และเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรต่อไป 

ในปี 2560 CPN ได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการสร้างวัฒนธรรมในการ 
ทํางานแบบร่วมมือกัน หรือ Power of Collaboration โดยแต่ละ 
หน่วยงานต่างดําเนินการปรับกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดการ 
ทํางานแบบร่วมมือกันให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ 
แผนการดําเนินงานในการสร้างบรรยากาศในที่ ทํางานให้เกิด 
ความรว่มไมร้ว่มมือเปน็นํ้าหนึง่ใจเดียวกนั ผา่นการจดักจิกรรมอบรม 
สร้างความร่วมมือนอกสถานท่ี การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การ 
จัดกิจกรรมสันทนาการนอกเวลาในช่วงเย็นที่หลากหลายเพื่อตอบ 
สนองไลฟ์สไตล์พนักงานที่มีความชอบแตกต่างกัน เช่น กิจกรรม 
โยคะ ทําขนมเค้ก ชกมวย นวดเพ่ือคลายอาการออฟฟิศซินโดรม  
เป็นต้น รวมไปถึงการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ 
สื่อสารภายในองค์กร ทั้งวารสารพนักงาน-Admired ส่ือ 
โปสเตอร์-Admired Plus ส่ือวิทยุเสียงตามสาย-CPN Radio และ 
สือ่โทรทศัน์ภายในองค์กร-CPN Channel และสือ่สังคมออนไลนแ์ละ 
แอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็นเจน-วี หรือ CPN GEN WE”

นอกเหนือจากการสร้างวัฒนธรรมในการทํางานแบบร่วมมือกัน  
CPN ไดมุ้ง่เน้นทีจ่ะปลูกฝงัพฤตกิรรมตามหลักบรรษัทภบิาลในเรือ่ง 
“ซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ” ผ่านผู้นําต้นแบบ หรือ SD Champion จํานวน 
11 ท่าน ในบทบาทผู้ผลักดันและสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจผ่าน 
เร่ืองราวและคติประจําใจในเร่ืองความซื่อสัตย์ และความมีนํ้าใจ 
หมุนเวียนกันทุกเดือน เป็นเวลา 11 เดือน และเปิดโอกาสให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการส่งคติประจําใจของตนเองในเรื่องซื่อสัตย์ และมี 
น้ําใจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการจัดอบรมเชิง 
ปฏบิตักิารในเรือ่งหลกับรรษทัภบิาล เนน้การตอ่ต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
และการตดิสนิบนหวัขอ้ “แฉหรอืเฉย” เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจหลกัการ 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการ 

สงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณท์ีเ่ขา้ขา่ยการประพฤตมิชิอบ ซึง่ 
ผลการประเมินคะแนนความเข้าใจในหลกับรรษัทภบิาลประจาํป ี2560 
พบว่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีร้อยละ 6

การพัฒนาบุคลากร

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ CPN จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training: OJT) และการให้ 
คําแนะนําของผู้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนา 
ทักษะและความสามารถในการทํางานของพนักงาน โดยแบ่งสัดส่วน 
เปน็การพฒันาแบบเรียนรูจ้ากหน้างานจรงิรอ้ยละ 70 เรยีนรูจ้ากการ 
สอนโดยหวัหนา้งานร้อยละ 20 และเรียนรูจ้ากในห้องเรียนรอ้ยละ 10  
หรือ 70:20:10 ตามลําดับ และกําหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็น 
4 ประเภทได้แก่ (1) ความรู้ด้านการบริหารและจัดการ (2) ความรู้ 
เฉพาะสายงาน (3) การพัฒนาความเป็นผู้นํา และ (4) อื่น ๆ โดยในปี 
2560 CPN ดําเนินการตามแผนการจัดการอบรมทั้งส้ิน 378  
หลักสูตร มีบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งการอบรมใน 
ห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 26  
จากปี 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม 
โดยรวมเท่ากับร้อยละ 92 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปี 2559 และจํานวน 
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉล่ียของบุคลากร CPN เท่ากับ 25.41 ชั่วโมงต่อ 
คนต่อปี

จำนวนช่ัวโมงการฝึกอบรม
(เฉล่ียต่อคนต่อปี)

ประเภทหลักสูตร
(ร้อยละ)

22

28

20 21

25

2556 2557 2558 2559 2560

55

23

10
12

ความรู้
เฉพาะสายงาน

อื่น ๆ เช่น การเตรียมความพร้อม
สำหรับพนักงานใหม่และ
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ

การพัฒนา
ภาวะผู้นำ
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CPN ยังเน้นพัฒนาบุคลากร โดยการรับฟังการถ่ายทอดโดยตรง 
จากผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ภายในองค์กรและภายในกลุ่ม 
เซ็นทรัล ดังนั้น ในปี 2560 จึงมีการจัดการบรรยายเชิงแบ่งปัน 
ประสบการณ์ดังกล่าวจํานวน 5 คร้ัง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง 
Thailand 4.0 จึงต้องมีเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการให้ 
บริการลูกค้า รวมถึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า อาทิ  
การบรรยายหัวข้อ Digital Disruption and The Next Revolution  
in Retail and E-Commerce เพ่ือต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ  อันจะเป็น 
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ CPN, Innovation Workshop 
Sharing โดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเภทธุรกิจ และเวทีอภิปราย 
โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จากแตล่ะกลุม่ธรุกจิในเครอืกลุ่มเซน็ทรลั  
หรือ CEO Sharing Forum เป็นต้น

ในปี 2560 CPN ได้ดําเนินการปรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน 
อาชีพและการเติบโตในสายงาน หรือแผนการพัฒนาผู้นําระดับกลาง  
โดยเริ่มนําร่องในกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความสามารถ 
โดดเด่นตั้งแต่ระดับหัวหน้างานถึงระดับผู้จัดการอาวุโส เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเกษียณอายุ 
ของพนักงานในระดับผู้จัดการข้ึนไป โดยมีการคัดเลือกและประเมิน 
สมรรถนะผู้นําแบบ 360 องศา และวางแผนแผนการพัฒนาความ 
ก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล (Individual Career Development  
Plan หรือ ICDP) ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการ 
พัฒนารายบุคคล ทุก ๆ 6 เดือน นอกจากน้ัน ยังรวมไปถึงการ 
เตรียมผู้บังคับบัญชาบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูงดังกล่าว ให้พร้อม 

ในการสอนงานและร่วมพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้บรรลุ 
เป้าหมายตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพท่ีได้วางไว้อีกด้วย 

การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร

CPN ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรของ  
CPN มีส่วนร่วมในการนําเสนอกระบวนการในการปรับปรุงและเกิด 
แนวคิดที่แปลกใหม่ในการทํางาน หน่ึงในโครงการด้านการพัฒนา 
นวัตกรรมทีด่าํเนินการตอ่เนือ่งตดิต่อกนัมาเปน็ระยะเวลา 8 ป ีตัง้แต่ 
ปี 2552 คือ “โครงการดรีมทีม” ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรม 
ภายในองค์กรที่โดดเด่น ทําได้จริงและเห็นผล ส่งเสริมกระบวนการ 
คิดร่วมกันระหว่างกลุ่มคนทํางาน ภายใต้กรอบแนวคิดแบบวงจร 
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งย่อมาจาก Plan-วางแผน,  
Do-ปฏบิตั,ิ Check-ตรวจสอบ และ Act-การดาํเนนิการให้เหมาะสม 
ในปี 2560 มีกลุ่มดรีมทีมทั้งสิ้นจํานวน 71 กลุ่ม สมาชิกทั้งสิ้น 
จาํนวน 611 คน กระจายอยูใ่นทกุสาขา คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของพนกังาน 
ทัง้หมด เน้นการพัฒนานวตักรรมในด้านลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ประหยดัพลงังาน และเพิม่ความพึงพอใจของลกูคา้และร้านคา้ มกีาร 
กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน ซึ่งผลจากการดําเนิน 
โครงการพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่า 
พลังงานไฟฟ้า นํ้าประปา และค่าบํารุงรักษา รวมไปถึงการลดต้นทุน 
วัตถุดิบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทต่อปี
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย: พนักงาน

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

•

•

•

กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร (PoV Score) เป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร  
เป้าหมายท่ีร้อยละ 60 
กําหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนพัฒนาผู้นํา
ระดับกลางเป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร
ในปี 2560 CPN ได้คะแนนความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรท่ีร้อยละ 77 (มากกว่าปี 
2559 ท่ีร้อยละ 5) และสามารถดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาผู้นําระดับกลางเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดร้อยละ 100

• กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร (PoV Score) เป็นตัวช้ีวัด
ระดับองค์กร เป้าหมายท่ีร้อยละ 80

การดูแลและ
สร้างความผูกพัน

พนักงาน

•

•

•

•

•

•

สถิติการบาดเจ็บของพนักงานจากการทํางาน
(Injury Rate) เท่ากับร้อยละ 0.12
สถิติการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานของพนักงาน
เนื่องมาจากการทํางาน (Lost Day Rate)
เท่ากับร้อยละ 0.0031
อัตราการขาดงานของพนักงาน (Absentee
Rate) เท่ากับร้อยละ 1.08
ดําเนินงานตามแผนงานสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร โดยลดอัตราการลาออก
ของพนักงานลงได้ร้อยละ 0.83 เม่ือเทียบกับ
ปี 2559 
ไม่มีการจัดต้ังสหภาพแรงงานภายในองค์กร
และไม่มีบุคลากรใดของบริษัทฯ ร่วมอยู่ใน
สหภาพแรงงานอ่ืน
ในรอบปี 2560 ไม่มีพนักงานบาดเจ็บรุนแรง
เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เน่ืองมาจากการทํางาน

•

•

•

ดําเนินงานเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา
และว่าจ้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพและตรงกับ
ความต้องการขององค์กร
ดําเนินงานตามแผนการปรับมาตรฐานค่างาน
และหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละงานเพ่ือ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานท่ีทํางานเป็น
สมาร์ทออฟฟิศ

การพัฒนาบุคลากร

• ดําเนินงานตามแผนพัฒนาผู้นําระดับกลาง 
โดยได้กลุ่มผู้บริหารท่ีตรงตามคุณสมบัติ
ในโครงการ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด

•

•

ศึกษาการพัฒนาสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะ
ดําเนินงานขยายผลแผนการพัฒนาผู้นําทั่วท้ัง
องค์กร
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จํานวนพนักงานแบ่งตามเพศ จํานวนพนักงานแบ่งตามตําแหน่งงาน

จํานวนพนักงานแบ่งตามภูมิภาค

4

2,
34

1

2,
31

7

9

26
6

23
9

43
8

36
9

1,6
09

1,7
23

ชาย หญิง กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง

กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง

กลุ่มผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติการ

กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ

ชาย หญิง

ชาย หญิงชาย หญิง

ชาย หญิง

13 505 807 3,332

1,5
89

3,029 782 438 409

1,4
40

34
5

43
7

20
7

23
1

17
6

23
3

ภาคกลาง
และปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้ ภาคเหนือ

93
2

66
6

1,1
64

1,4
05

21
9

26
3

2
7

18-30 ปี 31-45 ปี 46-60 ปี 60+ ปี

1,598 2,569 482 9

* ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่

จํานวนพนักงานแบ่งตามอายุ

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)
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 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริบทด้านความยั่งยืน

จากสถานการณข์องโลกท่ีตอ้งการเหน็การแสดงความ 
รับผิดชอบร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทานในมุมมองด้าน 
ความปลอดภัยในการผลิตและให้บริการ การเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อแรงงาน การรับมือกับ 
สถานการณ์สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ 
ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ และการ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ล้วนแต่เป็นประเด็นที่ CPN  
ไม่สามารถจะดําเนินการลดความเสี่ยงเหล่าน้ันเพียง 
ลําพังได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการบริหาร 
จัดการและพัฒนาร่วมกันกับคู่ค้าและผู้รับเหมา โดย 
CPN ได้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการและ 
พัฒนาคู่ค้าในการให้มุมมองสถานการณ์โลกท่ีกว้าง 
ขึ้น และร่วมกันพัฒนาโดยอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะ 
ทางท่ีแตกต่างกัน บนหลักบรรษัทภิบาลในการ 
ดําเนินงานท่ีดีระหว่างกัน 

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงาน

CPN กําหนดนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 6 เพ่ือเป็น 
แนวทางในการดําเนินธุรกิจระหว่างกันระหว่าง CPN และพันธมิตร 
คู่ค้าในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันตาม 
แนวทางความย่ังยืนและหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีบน 6 หลักการ ได้แก่

(1)  การกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม 
  ระหว่างกัน
(2) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และจัดการผลกระทบและความเส่ียงด้าน 
  สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนร่วมกัน
(3)  การคํานึงถึงสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของ 
  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
(4)  การคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
(5) การคาํนงึถึงสทิธมินษุยชน รวมไปถึงการดูแลพนกังานทีจ่ดัจา้ง 
  โดยคู่ค้า
(6) การพัฒนาคู่ค้าในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ข้อกําหนด และแนวทางในการดําเนินงานระหว่างกัน

การแบ่งกลุ่มคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ CPN ครอบคลุมกระบวนการ 
จดัซือ้จดัจา้งทีเ่กดิจาก CPN โดยตรง โดยมุ่งเนน้การบรหิารจัดการ 
กับคู่ค้าท่ีมีการดําเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี แบ่งออกเป็น (1) 
สว่นการพัฒนาและก่อสรา้ง (2) สว่นการบรหิารศนูย์การคา้และการ 
ตลาดและ (3) ส่วนองค์กร 

หมายเหตุ: 6 รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน/ การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน/ infographic
     www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การกํากับดูแลกิจการที่ดี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากการแบง่กลุม่คูค่า้ตามห่วงโซค่ณุคา่แลว้ CPN ยงัแบ่งกลุม่ 
คู่ค้าตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี

1)  แบ่งตามการวิเคราะห์รายจ่าย โดยพิจารณาจากมูลค่าการ 
  ว่าจา้งและจดัซ้ือในรอบป ีดงัแสดงในตาราง “การแบง่กลุม่คูค่า้ 
  ของ CPN ตามการวเิคราะหย์อดใช้จา่ย” และตามหมวดหมูก่าร 
  ให้บริการของคู่ค้า ดังแสดงในตาราง “การแบ่งกลุ่มคู่ค้าของ  
  CPN ตามหมวดหมู่การให้บริการของคู่ค้า”

2)  ความสําคัญของคู่ค้าต่อการดําเนินงานของ CPN 
3)  คุณสมบัติของคู่ค้าด้านความเชี่ยวชาญและผูกขาดในการให้ 
  บริการ 

ซึง่การแบ่งกลุม่คูค่า้นีจ้ะนาํไปใชใ้นการวางแผนและเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การดูแลและพัฒนาคู่ค้า รวมทั้ง 
การประเมนิความเสีย่งของคูค่า้รายปี และกาํหนดมาตรการในการลด 
ความเส่ียงดังกล่าวได้ตรงประเด็นมากข้ึน

Planning &
Funding

Land
Acquistion

Design &
Constuction

Sale &
Leasing

Asset
Management

Customer
Insight &
Improvement

3. CORPORATE

1. DEVELOPMENT & CONSTRUCTION 2. OPERATION & MARKETING
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จากผลการวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้ารายปี ทําให้ CPN สามารถ 
กาํหนดแผนการลดต้นทนุ รวมถงึการวเิคราะหแ์ละเปรียบเทยีบโอกาส 
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า ทั้งต่อการลงทุนและ 
เพ่ือส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย โดยในปี 2560 CPN ได้ทําการ 
วิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าที่มีการดําเนินธุรกรรมระหว่างกันใน 

กลุ่มคู่ค้า คํานิยาม: แยกตามมูลค่าการว่าจ้างในรอบปี 2560 จํานวนคู่ค้า
(ราย)

จํานวนยอดใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ยอดของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1 มากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป 120 10,750 85

กลุ่มที่ 2 มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 437 1,419 1 1

กลุ่มที่ 3 น้อยกว่า 1 ล้านบาท 2,517 427 4

รวม 3,074 12,596 100

การแบ่งกลุ่มคู่ค้าของ CPN ตามการวิเคราะห์ยอดใช้จ่าย

การแบ่งกลุ่มคู่ค้าของ CPN ตามหมวดหมู่การให้บริการของคู่ค้า

ที่ปรึกษาทางสถาปัตย์และวิศวกรรม
Building Consultants

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
Utility Providers

ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ
Information Technology

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
Legal

ผู้รับเหมาก่อสร้าง
Building Contractors

ผู้ให้บริการรับเหมาช่วง-Outsource
Service Providers (Cleaning, Security, Waste)

ผู้ผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง 
Administration

ผู้ให้บริการงานวิจัย
Research Firm

วิศวกรรมงานระบบ
System Engineering

ผู้ให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรมและสื่อสารการตลาด
Marketing and Organizers

บริษัทประกันภัย
Insurance

ที่ปรึกษาทั่วไป
Consultants

รอบปี จํานวน 3,074 ราย พบว่าคู่ค้าในกลุ่มที่ 1 จํานวน 120 ราย  
ครอบคลุมร้อยละ 85 ของการว่าจ้างและจัดซ้ือท้ังหมด โดยร้อยละ 
48 เปน็การว่าจา้งและจดัซือ้ในสว่นการพัฒนาและก่อสรา้งโครงการ  
และอีกรอ้ยละ 30 เป็นการจัดซือ้พลงังานเพ่ือใชใ้นการดําเนนิการและ 
บริหารศูนย์การค้าในแต่ละวัน

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การวางแผน
และเชิญคู่ค้า

เข้าร่วมกระบวนการ
คัดกรอง

การประมูล
และคัดเลือก

การดำเนินงาน
ส่งมอบผลิตภัณฑ์

และบริการ

1

2 3
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• CPN ดําเนินการเชิญคู่ค้าโดยแจ้งขอบเขตแผนงาน โครงการ 
 กิจกรรมวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิของโครงการให้ครบถ้วน 
 ชดัเจน รวมไปถึงความต้องการพเิศษ เชน่ สอดคล้องกบัแนวทาง 
 ความย่ังยืนด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม โดยยึด 
 การปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติต่อ 
 คู่ค้า และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน7 
• คู่ค้ารายใหม่ที่สนใจร่วมทําธุรกิจกับ CPN จะต้องทําแบบประเมิน 
 ตนเองตามแบบประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้น หรือ prequalification 
 โดยแยกแบบประเมินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการ 
 พัฒนาและก่อสร้าง และส่วนการบริหารศูนย์การค้าและองค์กร  
 ซึ่งแบบประเมินท้ัง 2 ส่วน มีเกณฑ์การประเมินใน 3 มิติ คือ (1) 
 ความน่าเชื่อถือของบริษัทและความสามารถทางด้านการบริหาร 
 การเงิน (2) เทคนิคและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (3) การบริหาร 
 จัดการคุณภาพของงาน และการคํานึงถึงผลกระทบด้านความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
• คู่ค้ารายเดิม จะได้รับการพิจารณาเรียนเชิญเมื่อคู่ค้าผ่านการ 
 ประเมินการปฏิบัติงานรายปีโดยหน่วยงานที่ว่าจ้างโดยตรงและ 
 ผ่านการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
 การพิจารณาการคงสภาพคู่ค้า 

2

• CPN จําแนกกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าออกเป็น 2 แบบ คือ (1) 
 การประมูล ทั้งการประมูลแบบเปิดซองสอบราคาพร้อมกัน และ 
 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-auction โดยท้ังสอง 
 ระบบน้ันจะแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ความสามารถ 
 และศักยภาพด้านเทคนิค และความคุ้มค่าของราคา (2) การ 
 เปรียบเทียบคู่ค้า 3 ราย ยกเว้นในกรณีพิเศษตามเง่ือนไขใน 
 ระเบยีบการจดัซือ้ จดัจา้ง ของบรษิทัฯ จงึจะสามารถวา่จ้างได้ตาม 
 ทะเบียนสนิค้าและบรกิาร e-catalog ทีผ่า่นการเปรยีบเทยีบราคา 
 และกระบวนการประเมินคู่ค้ารายปีเรียบร้อยแล้ว
• เกณฑ์ที่ CPN กําหนดในการคัดเลือกคู่ค้าประกอบด้วย (7  
 Rights) (1) คุณภาพดี Right Quality (2) ราคาดี Right Price 
 (3) บริการดี เงื่อนไขถูกต้อง Right Service & Condition (4)  
 ปรมิาณถกูตอ้ง Right Quantity (5) เวลาถกูตอ้ง Right Time 
 (6) แหล่งผลิตถูกต้อง Right Source (7) ส่งสถานที่ถูกต้อง 
 Right Place นอกจากนี้ ในแต่ละส่วนจะมีข้อกําหนดในเรื่อง 
 ปริมาณงานท่ีจัดจ้างต่อคู่ค้าหน่ึงราย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
 หลกีเลีย่งการผกูขาด และกระจายความเสีย่งในการดาํเนนิงานและ 
 ส่งมอบงานและบริการ เป็นต้น

3

• กําหนดให้การส่งมอบงาน สินค้าและบริการต้องปฏิบัติตาม 
 กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านแรงงาน  
 ความปลอดภัย และด้านส่ิงแวดล้อม
• กําหนดมาตรฐานในการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกําหนดราย 
 ละเอียดของงาน (Specification) ราคากลาง บัญชีแสดง 
 ปรมิาณงานและราคากลาง พร้อมแบบและขนาด (TOR: Term of  
 Reference) และเป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
 องคก์ร ตามขอ้กาํหนดของ ISO 9001 และมาตรฐาน ISO ตา่ง ๆ  
 ที่กําหนดไว้ นอกจากน้ัน ในแต่ละส่วนงานยังได้กําหนดระเบียบใน 
 การสง่มอบงานตามแนวทางความยัง่ยนื อาท ิ ในส่วนการพฒันา 
 และก่อสร้าง ได้กําหนดให้คู่ค้าปฏิบัติ ดังน้ี

 -  จดัทาํตารางแผนงานความปลอดภัยในการก่อสรา้งครอบคลมุ 
   การพัฒนาพนักงาน ให้การอบรม ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล  
   พร้อมตรวจสอบและปรับปรุง 
 -  จัดทําประกันชีวิตแรงงาน หากเกิดการเสียชีวิตระหว่าง 
   ปฏิบัติงาน ซ่ึงเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายไทยกําหนด
 -  ระบุในสัญญาจ้างอย่างชัดเจนในเรื่องการห้ามจ้างแรงงาน 
   เด็ก หากจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบขออนุญาตทํางาน 
   ทุกคน และการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน
 -  อํานวยความสะดวกกับแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การ 
   สร้างห้องน้ํา ห้องอาบนํ้า ที่ซักล้าง โรงอาหาร ร้านค้า 
   สวัสดิการ ห้องรับเล้ียงดูเด็ก และท่ีพักอาศัย 
 -  คํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน โดยระบุในสัญญาจ้างให้ 
   ผู้รับเหมาต้องทําการสํารวจดูแลสภาพความเป็นอยู่ของ 
   เพ่ือนบ้านโดยรอบระหว่างการก่อสร้างโครงการให้ได้รับ 
   ผลกระทบอันเกิดจากการก่อสร้างน้อยที่สุด และต้องดําเนิน 
   การแกไ้ขหากมกีารรอ้งเรยีน  และพิสจูน์แลว้วา่มสีาเหตุมาจาก 
   การก่อสร้างของโครงการ

• ประเมินด้านการปฏิบัติการของคู่ค้า โดยหน่วยงานที่ ดูแล 
 รบัผดิชอบจะสุม่ประเมนิการปฏบิตังิาน และใช้ผลประเมนิประกอบ 
 การข้ึนทะเบียนผู้ผลิต/ผู้รับจ้าง ตามเกณฑ์นโยบายการจัดซ้ือ 
 จัดจ้างและพิจารณาการคงสภาพผู้ผลิต/ผู้รับจ้างรายนั้น ๆ ใน 
 ปีถัดไป โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างที่ประเมินด้าน 
 การปฏิบัติการของผู้รับเหมารายสัปดาห์โดยผู้จัดการโครงการ  
 และสุ่มตรวจหน้างานโดยผู้บริหารระดับสูงของสายงานเป็นระยะ  
 ซึง่ประเมนิทัง้ในสว่นความคบืหนา้โครงการและการปฏบิตักิารของ 
 คู่ค้าต่อผู้รับเหมาช่วง ในด้านความเป็นธรรม ความปลอดภัย  
 สิทธิมนุษยชน และผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน

หมายเหตุ: 7  รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การกํากับดูแลกิจการที่ดี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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• ประเมินเฉพาะด้านโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก อาทิ  
 ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร ด้านผลกระทบเชิงลบต่อ 
 สิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงไดร้บัการรบัรอง 
 มาตรฐานตามทีก่าํหนด เชน่ ISO 9001 และ ISO 14000 เปน็ตน้
• กําหนดให้คู่ค้ามีการจัดทําแผนงานปฏิบัติการแก้ไข หากมีการ 
 ตรวจพบการละเลย ฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามแนวทางด้านความ 
 ย่ังยืนที่กําหนด โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างนั้น  
 ได้มีการกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนหากคู่ค้าละเลย หรือฝ่าฝืน 
 ตามแบบประเมินผลความปลอดภัยและกฎระเบียบ 
• มีการทบทวนทะเบียนและบัญชีคู่ค้าตามรอบท่ีกําหนดในแต่ละ 
 ส่วนงาน ตามนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการพิจารณาการคง 
 สภาพคู่ค้า

การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกับคู่ค้า

ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษบนเส้นทางสู่การเป็นผู้นําด้าน 
อสังหาริมทรัพย์ของ CPN น้ัน ผู้เป็นกําลังสําคัญและท่ีเดินเคียงคู่ 
กันมา คือ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนา 
จนประสบสําเร็จและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน เม่ือ CPN มุ่งมั่นที่จะ 
ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วม 
และรับฟังความคิดเห็นจากคู่ค้าจึงเป็นกระบวนการท่ี CPN ให้ความ 
สําคัญมาโดยตลอด ทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย 
ในปี 2560 CPN ได้จัดการประชุมคู่ค้าประจําปีอย่างเป็นทางการ 
(Supplier Information Meeting) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 โดยเชิญ 
คู่ค้าจํานวน 58 บริษัท ในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างเข้าร่วมการ 
ประชุม และ CPN ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการทํา 
แบบประเมนิความคดิเหน็ในการทาํงานร่วมกันรายป ีเพิม่เติมจากการ 
ทําแบบประเมินรายโครงการ รวมท้ังในปีที่ผ่านมา ยังได้ริเริ่มเชิญ 
คู่ค้าที่มีประวัติการดําเนินธุรกิจร่วมกันมายาวนานกว่า 10 ปีขึ้นไป  
พบปะผู้บรหิารระดบัสงูของ CPN อยา่งไมเ่ปน็ทางการแบบตวัตอ่ตวั  
(One-on-One meeting) เพือ่รบัฟงัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 
การพฒันานวตักรรมทางการกอ่สร้างรว่มกัน ซึง่ไดร้บัการตอบรับที ่
ดีมากจากคู่ค้าในการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
และพัฒนาการดําเนินงานระหว่างกันต่อไป

นอกจากนี้ การประชุมคู่ค้าประจําปียังเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสาร 
นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมการพัฒนาของ 
คูค่า้ โดยไดจ้ดัสมัมนาใหค้วามรูเ้ชงิลึกดา้นนวัตกรรมในการออกแบบ 
และก่อสร้าง และกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเน้นยํ้า 
ในเจตนารมณก์ารดาํเนนิธุรกจิบนหลักบรรษทัภบิาล การตอ่ต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CPN ตาม 
จรรยาบรรณในการทาํงานรว่มกนักบัคูค่า้ 8 และเชิญชวนคูค่า้เขา้รว่ม 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
โดยผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ที่ร้อยละ 80 และ 
ประสงค์อยากให้บริษัทฯ จัดงานเช่นน้ีอีกในปีถัดไป

ทั้งนี้ แนวทางในการสร้างความผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น 
CPN จะเน้นย้ําให้ดําเนินบนพ้ืนฐานความโปร่งใส และเป็นธรรม  
ในปี 2560 CPN ได้เน้นยํ้ากับคู่ค้าในนโยบายการงดรับของขวัญ  
ซึ่งมีการปรับกระบวนการภายในให้เป็นรูปธรรม รวมท้ังการสื่อสาร 
ตอกย้ําไปยังคู่ค้าให้ทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของ CPN ในเร่ือง 
ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเน่ือง รวมถึงการขอความร่วมมือคู่ค้า 
ในการดําเนินธุรกิจระหว่างกันตามจรรยาบรรณและแนวทางการ 
ปฏิบัติของคู่ค้าของ CPN รวมทั้งแจ้งช่องทางสําหรับแจ้งเบาะแส 
และร้องเรียน ผ่านการสื่อสารและบูรณาการในกระบวนการทํางาน 
ระหว่างกันในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนมากข้ึน 

หนึง่ในความภูมใิจของ CPN คือ การพัฒนาคู่คา้ทางธุรกจิใหส้ามารถ 
เติบโตและขยายผลการดําเนินงานทางธุรกิจได้ทั้งในระดับชาติและ 
ระดับภมูภิาค เคยีงบา่เคยีงไหลไ่ปพรอ้มกบัการเตบิโตของ CPN  โดย 
ในการพัฒนาคู่คา้น้ัน CPN จะมุ่งเนน้แนวทางการพัฒนาใน 2 มติ ิคอื 

(1)  ในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างและการปฏิบัติการรวมถึงการ 
  ตลาด จะมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน อาทิ 

  1) ด้านการก่อสร้าง โดยเน้นนวัตกรรมกระบวนการ
    - การก่อสรา้งดว้ยผนงัเบาและวัสดทุีค่งทนและเป็นมิตรตอ่ 
     ส่ิงแวดล้อม ทั้งยังสามารถนํามาโค้งงอ ดัดแปลงให้ 
     อ่อนช้อยตามการแบบตกแต่งภายในท่ีกําหนด 
    - นําเสาเข็มหมุดเหล็กแบบสกรูมาปรับใช้ในการเจาะเสาเข็ม 
     สําหรบังานปา้ยหรอืงานรัว้ชัว่คราว ซ่ึงสามารถถอนออก 
     ไปใช้ในงานอ่ืนต่อไปได้
    - นําเทคนิคการทํากระเบื้องแบบพิกเซลมาปรับใช้ในงาน 
     ปูกระเบือ้งดา้นนอกอาคาร หรอืงานฮารด์สเคป นอกจาก 
     จะเพ่ิมความสวยงามแลว้ยังเปน็การใชเ้ศษกระเบือ้งใหเ้กดิ 
     ประโยชน์สูงสุด โดยลดปริมาณกระเบ้ืองท่ีจะต้องท้ิงโดย 
     สูญเปล่า
    - การประยกุตน์าํไม ้ไวนลิ และสลงิมาใช้ในการทําฝา้ชัว่คราว 
     กรณีปรับปรุงพ้ืนท่ี แทนการใช้ผ้าดิบท่ัว ๆ ไป ซ่ึงสามารถ 
     ปลดนําไปใช้ในพื้นที่ปรับปรุงอื่นต่อไปได้ เป็นการลดวัสดุ 
     ส้ินเปลือง และไมท่าํใหค้วามรูส้กึของลกูคา้สะดดุในการเดนิ 
     ภายในโครงการท่ีมีทั้งพ้ืนที่ก่อสร้างและพ้ืนท่ีที่ยังเปิดให้ 
     บริการ
  2) ด้านงานระบบ เช่น การนําระบบบําบัดนํ้าเสีย Deep Shaft  
    มาประยุกต์ใช้ในโครงการขยายที่มีข้อจํากัดด้านการขยาย 
    พ้ืนท่ีในแนวราบ 

หมายเหตุ: 8 รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การกํากับดูแลกิจการที่ดี/ จรรยาบรรณ/ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า
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  3) ด้านการบริหารศูนย์การค้า CPN ได้ร่วมกับคู่ค้าในการ 
    พัฒนาธุรกิจด้านระบบน้ํารีไซเคิลในอาคารขนาดใหญ่ 
  4) ร่วมกับบริษัทด้านการจัดการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ระบบ 
    เครื่องอัตโนมัติ ในการนําระบบแนะนําท่ีจอดรถ หรือ  
    Parking Guidance System มาใช้ในการบริหารที่จอดรถ 
    และงานจราจร 
  5) ร่วมกับออร์กาไนเซอร์ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
    ทางการตลาดสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคท่ี 
    เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
  6) ร่วมกบัผูรั้บเหมาชว่ง (Sub-contractor) ในการพฒันาสร้าง 
    มาตรฐานในการให้บริการสู่ระดับสากล 9 

(2) ในส่วนการพัฒนาคู่ค้าระดับท้องถ่ินน้ัน จะเน้นการนําระบบและ 
  กระบวนการคิดเพ่ือประยุกต์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็น 
  เอกลักษณ์ของจังหวัดให้ทันสมัย นํามาตกแต่งทั้งภายนอก 

  อาคารและตัวอาคารอย่างมีดีไซน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ดงัเชน่การร่วมกบัคูค่า้ระดบัทอ้งถิน่ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการผลติ 
  เซรามคิ ประยุกตด์ไีซนก์ารออกแบบสมยัใหมใ่นการผลิตเซรามคิ 
  เฉพาะสําหรับการตกแต่งเสาอาคารในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
  พลาซา ลําปาง การร่วมกับคู่ค้าระดับท้องถ่ินในการจัดสรรการ 
  ใช้ทรัพยากรในช่วงการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ ในโครงการ 
  ก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ท่ีนําทรายมาบดอัด 
  เป็ นงาน ช้ันรอง พ้ืนลานจอดรถและงานรอง พ้ืนทาง  
  รอบโครงการ และนําเศษเสาเข็มที่เหลือจากการตัดกลับมาใช้ 
  งานใหม่ โดยนํามาทํากําแพงกันดิน ตอกรับป้ายโครงการ และ 
  ตอกรับโครงสร้างพื้นสํานักงานบางส่วน หรือในการออกแบบ 
  และตกแต่งด้านหน้าอาคารของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 
  ศาลายา ให้เป็นรูปดอกกล้วยไม้ โดยนําไม้ที่ฉลุออกนํากลับมา 
  ตกแต่งซ้ํา เป็นต้น 

หมายเหตุ: 9 ดังรายละเอียดใน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกจุดของการให้บริการผู้ว่าจ้างภายนอก หน้า 95”

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย: คู่ค้า

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

•

•

กําหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนดําเนินงาน
จัดการคู่ค้าตามแนวทางการบริหารความย่ังยืน
และความเส่ียงเป็นตัวช้ีวัดระดับแผนก
ในปี 2560 CPN ได้ดําเนินงานตามแผนจัดการ
คู่ค้าตามแนวทางการบริหารความย่ังยืนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย

• กําหนดสัดส่วนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 
เป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการคู่ค้า
และติดตามผลโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

•

•

•

•

คู่ค้าและผู้รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติ
ด้านความย่ังยืน ท้ังมิติเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
และสังคม จํานวน 136 ราย
ไม่มีอุบัติเหตุ (ข้ันรุนแรง) เกิดข้ึนระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ
ในปี 2560 
ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
หรือการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมในโครงการของ CPN ท่ีก่อสร้าง
และปรับปรุงในปี 2560 
มีจํานวนโครงการจัดซ้ือ จัดจ้างผ่านระบบ
ประมูลออนไลน์จํานวน 133 งาน คิดเป็นมูลค่า
กว่า 500 ล้านบาท และประสิทธิภาพในการ
บริหารต้นทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 31 
เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนก่อนการประมูล

•

•

•

ดําเนินการตามแผนทบทวนและประเมิน
ความเส่ียงของคู่ค้ารายปี และกําหนดมาตรการ
ในการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับคู่ค้า
รายสําคัญท่ีต้องพ่ึงพากันและกัน 
พัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงลึก 
โดยการพัฒนาช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียน และการส่ือสารนโยบายระหว่างกัน
เลื่อนการพัฒนาแผนการพัฒนาคู่ค้าจาก
ปี 2560 มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในปี 2561
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 การแสดงความรับผิดชอบ 
    และพัฒนาชุมชน

บริบทด้านความยั่งยืน

ในทุกพื้นที่ที่ CPN ดําเนินธุรกิจน้ัน ล้วนเป็นทําเลและ 
ชมุชนทีมี่ศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตในแบบสังคมเมอืง 
และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการดําเนิน 
ธุรกิจศูนย์การค้า มีความพร้อมทั้งในเศรษฐกิจระดับ 
ภมิูภาคศักยภาพในการจับจา่ยใช้สอย และในการดําเนนิ 
ธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถ่ิน ดังน้ัน CPN และกลุ่ม 
เซ็นทรัลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม ชุมชน และ 
ประเทศชาติให้มีความเป็นอยู่และผลักดันเศรษฐกิจใน 
ภาพรวมให้เติบโต ดังเป้าหมายในการเป็น “ศูนย์กลาง 
ของชุมชน” บนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่ลด 
ผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และพัฒนาชุมชนให้มีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมความภาคภูมิใจใน 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

1. การบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชน

 1) ด้านการจราจร

ช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ

ในทุกโครงการท่ีพัฒนา CPN มีการหารือและประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมไปถึงการหารือ 
กับตัวแทนภาคประชาสังคมในระดับท้องถ่ินและระดับจังหวัด ในการวางแผนการเดินรถทั้งระบบ 
ขนสง่สาธารณะ และยานพาหนะสว่นตัว รวมไปถึงบรหิารจัดการการจราจรดา้นหนา้โครงการ เพือ่ 
เตรียมรับมือกับการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเปิดดําเนินการ รวมถึงการสํารวจและหารือกับ 
ตัวแทนชุมชนท่ีอาศัยในบริเวณท่ีติดโครงการ เพ่ือหาแนวทางในการระบายการจราจรให้ชุมชนได้ 
รบัผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ และในบางโครงการเปน็การหารอืในการเปดิเส้นทางเปน็เสน้ทางสาธารณะ 
เพือ่อาํนวยความสะดวกให้กบัลกูคา้และชมุชนโดยตรงในการพ่ึงพาเสน้ทางการสญัจรระหว่างกนั

ช่วงเปิดดําเนินการแล้ว CPN กําหนดให้การอํานวยความสะดวกในการเดินทางของลูกค้าและชุมชนละแวกใกล้เคียง 
เปน็หนึง่ในแผนการดําเนนิงานประจาํของฝา่ยปฏิบตักิาร และกาํหนดให้มกีารพฒันาและปรบัปรงุ 
ทุกปี เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางสัญจรของผู้บริโภค โดยในปี 2560  
มีการดําเนินการดังท่ีนําเสนอในหน้า 92

ด้านการบริหารจัดการ

CPN กําหนดขอบเขตในการบริหารจัดการชุมชนออกเป็น 2 ระดับ 
คือ (1) ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 8-15 กิโลเมตร (2) ชุมชนใน 
ระดับจังหวัด โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น การลดผลกระทบ 
ต่อชุมชน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
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 2) ด้านส่ิงแวดล้อม

ช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ

นอกเหนือจากการจัดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ทําหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของชุมชนในละแวกใกล้เคียงโครงการตลอดการดําเนินงานก่อสร้างโครงการ 
แล้วน้ัน CPN ยังมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือ 
ศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาโครงการ และ 
ดําเนินการป้องกันและแก้ไข โดยในปี 2560 CPN ได้ดําเนินการร่วมกับกรมชลประทาน ในการ 
สาํรวจผลกระทบต่อการระบายน้ําของชุมชน ท่ีโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
เพ่ือลดผลกระทบด้านน้ําท่วมและน้ําเสียในภาพรวม อน่ึง ในปี 2560 CPN ไม่มีการดําเนินการใด 
ที่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ช่วงเปิดดําเนินการแล้ว CPN นํามาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในการดําเนินการดูแลส่ิงแวดล้อมของโครงการและชุมชน 
โดยรอบ โดยเฉพาะผลกระทบจากขยะและนํ้าเสีย โดยในปี 2560 CPN ได้ดําเนินโครงการเซ็นทรัล 
กรีน (Central Green Project) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนละแวก 
ใกลเ้คยีงในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มของชุมชนรว่มกัน โดยมุง่เนน้ในด้านการดแูลรกัษาคูคลอง 
การจัดการขยะ และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับชุมชน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหน้า 127)

2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

CPN แบ่งการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนออกเป็น 4 แนวทาง 
ได้แก่

1) การสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ อันมีวัตถุประสงค์ 
 เพือ่เสริมสรา้งความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ใหก้บัชมุชน อาทิ ดา้นคมนาคม  
 เช่น การก่อสร้างสะพานกลับรถ สะพานลอย สะพานทางเช่ือม 
 ขนส่งสาธารณะ และเกาะกลางถนน เป็นต้น ด้านสุขอนามัย เช่น 
 สถานีอนามัยชุมชน เป็นต้น โดยในปี 2560 CPN โดยศูนย์การค้า 
 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัล 
 มารีนา ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการเตรียมการก่อสร้างจุดพัก 
 สําหรับผู้ที่ปั่นจักรยานในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี  
 เพือ่อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร และ 
 เปน็การปลูกจติสาํนึกทีดี่ในการรกัษ์ผนืปา่ นอกจากนัน้ ยงัรว่มกบั 
 กลุ่มเซ็นทรัลในการก่อสร้างห้องน้ําต้นแบบที่สะอาด ปลอดภัย 
 และได้มาตรฐานตามหลักการอารยสถาปัตย์ (Universal  
 Design) สําหรับทุกเพศ ทุกวัย รวมท้ังผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ 
 แก่กรงุเทพมหานคร โดยติดตัง้ ณ สวนลุมพนิ ีเพือ่เปน็การพฒันา 
 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
2) การสนับสนุนในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตัวเงิน โดยการจัดสรรพ้ืนที่โดย 
 ไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือในราคาลดพิเศษกับหน่วยงานราชการ 
 สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ไม่หวัง 
 ผลกําไร ในการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดต้ังพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือให้ 
 บริการประชาชน รวมทั้งการตั้งกล่องรับบริจาค เป็นต้น โดย 
 โครงการที่ทําต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2557 คือ การร่วมกับกลุ่ม 
 เซน็ทรลั สภากาชาดไทยและกาชาดภาค/ จังหวัด เปิดพืน้ทีเ่พ่ือรบั 

 บริจาคโลหิต โดยในปี 2560 กําหนดการดําเนินงานรับบริจาค 
 ภายใต้โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชวน ทําความดี บริจาค 
 โลหิต น้อมจิตรําลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็น 
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  
 โดยเปิดรับบริจาคทั้งส้ินจํานวน 85 ครั้ง ได้โลหิตจํานวน 3.34  
 ล้าน ซี.ซี.      
3) การบรจิาคใหก้บัชมุชน องค์กรการกุศล หน่วยงานทีเ่หมาะสมและ 
 มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนท่ี CPN ดําเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึง 
 การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการบริจาคเพื่อ 
 การศึกษา โดยในปี 2560 CPN ได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ เช่น 
 มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จ 
 พระเทพฯ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กองทุนเงินช่วยเหลือ 
 ผูป้ระสบสาธารณภัย สํานกันายกรฐัมนตรี มลูนธิเิพ่ือสิง่แวดล้อม  
 มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เป็นต้น เป็นจํานวนเงิน 32.42 ล้านบาท 
 นอกจากนี้เน่ืองจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา CPN  
 รว่มกบักลุม่เซน็ทรลัมอบถุงยงัชพีเพ่ือชว่ยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 
 จํานวน 10,200 ครัวเรือน/ถุง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ได้แก่ สกลนคร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น 
 นครราชสีมา ภาคกลางและตะวันตก ได้แก่ สุพรรณบุรี อยุธยา  
 เพชรบุรี และภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี  
 สงขลา รวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 8.2 ล้านบาท 
4) การจัดกิจกรรม CPN อาสา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี CPN สนับสนุน 
 ค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้พนักงาน ใช้เวลาในชั่วโมงการทํางาน 
 ในการทํากิจกรรมอาสาเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วม 
 กับชุมชนในการส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยแบ่งกิจกรรม 
 ออกเปน็ (1) ด้านสขุภาพและความปลอดภยั เชน่ การสอนดบัเพลงิ  
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 การบริการลา้งเครือ่งปรบัอากาศให้กบัหนว่ยงานรฐั (2) ดา้นการ 
 พัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การทําความ 
 สะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) การขุดลอกคูคลอง และ (3) 
 ด้านการศึกษา เช่น โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย โดยในปี  
 2560 CPN มีการจัดกิจกรรมอาสาทั้งสิ้น 54 กิจกรรม โดยมี 
 จํานวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 1,774 คน (นับเฉพาะ 
 ข้อมูลที่ มีการรวบรวมและนับซํ้าคน) เพิ่มขึ้นจากปี 2559  
 ร้อยละ 200 เนื่องมาจากการปรับรูปแบบกิจกรรมให้พนักงาน 
 และชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้มากข้ึน 

ด้านการสร้างความผูกพัน

CPN มีเจตนารมณต์ัง้ม่ันทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนและสรา้งความ 
ภาคภูมิใจให้กับชุมชน อีกทั้งเห็นคุณค่าและยกย่องในเอกลักษณ์  
วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่ในทกุพืน้ทีท่ีไ่ดม้โีอกาสดาํเนนิธรุกจิ 
ดังนั้น จึงกําหนดให้การผสมผสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานในส่วนการพัฒนา 
โครงการ เช่น การตกแต่งด้านหน้าตัวอาคาร และการตกแต่งภายใน 
และในส่วนการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างความ 
ภาคภูมิใจให้กับคนท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในทางอ้อม

ในปี 2560 CPN ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านเรื่องตํานาน  
“กลีบดอกสะเลเต (ภาษาถ่ิน) หรือ ดอกมหาหงส์” จึงนํามาประยุกต์ 
ในการออกแบบตัวอาคารภายนอกของโครงการศนูยก์ารค้าเซน็ทรลั 
พลาซา นครราชสมีา โดยใช้โทนสขีาวตัดสีสม้เฉดชมพู  ส่วนการตกแตง่ 
ภายในโครงการจะแตกต่างกันในแต่ละช้ันตามแนวคิด สีสันแห่งชีวิต  
ในบรรยากาศสีสัน 5 ฤดูกาล โดยตกแต่งฤดูละชั้น ทั้งหมด 5 ชั้น 
รวมช้ันใต้ดิน ในส่วนโครงการเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี 
อาํเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสาคร ซ่ึงเป็นจงัหวัดชายทะเลคนในทอ้งถิน่ 
ประกอบอาชีพประมงทะเล CPN จึงได้นําแนวคิด “เรือมหานาวา”  
มาประยุกต์ ในการออกแบบตัวอาคารโดยให้ มีรูปทรงคล้าย 
เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ ่และสร้างสรรโซนของฝาก “สามสมุทร” เพือ่ 
ส่งเสริมการจําหน่ายของฝากของดีประจําจังหวัด 

ในส่วนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมคุณค่าและ 
เอกลักษณ์ของจังหวัดน้ัน ในปี 2560 CPN ได้วางเป้าหมายในการ 
จดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือมุง่สูก่ารพฒันาศนูยก์ารคา้ของ CPN 
ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชน โดยแบ่งกรอบ 
การจัดกิจกรรมทางการตลาดออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1) ศูนย์กลางของเมือง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับทางหน่วยงาน 
 ภาครัฐและประชาสังคม โดยเฉพาะโครงการสานพลังประชารัฐ  
 เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้คนใน 
 ท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจในเอกลัษณ์ของเมือง

2) จุดหมายของไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
 ในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถมอบประสบการณ์ 
 ท่ีแปลกใหม่ ล้ําและทันสมัย ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนใน 
 พ้ืนท่ีท่ีสุด เพื่อให้ชุมชนได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดี 
 ท่ีสุดในทุกภูมิภาคของประเทศ 
3) ศูนย์กลางธุรกิจท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 และสถาบันทางการค้าทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในการ 
 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ิน และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือ 
 ผลกัดนัและเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และขบัเคลือ่น 
 ประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างย่ังยืนอาทิ 

 -  งาน “SMEs Fest ชม ชิม ช้อป” งานแสดงและจัดจําหน่าย 
   สินค้าของดีเอสเอ็มอีท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคไทย ภายใต้ 
   โครงการประชารัฐผสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน  
   โดยความร่วมมือระหว่าง CPN สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าไทย ในการ 
   จัดหาโอกาสและชอ่งทางจดัจาํหนา่ย สนับสนนุผูป้ระกอบการ 
   เอสเอ็มอีท้องถ่ินหน้าใหม่กว่า 3,300 ราย ให้ได้มีโอกาสเข้าสู่ 
   ช่องทางค้าปลกีสมยัใหม่ พบปะผูบ้รโิภค และเพ่ิมโอกาสการขาย 
   โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปยังพ้ืนที่ในโครงการของ CPN  
   ทั่วประเทศ จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล 
   พลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา 
   พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  
   เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ 
   เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมีการจับคู่ทางธุรกิจกับทาง 
   บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลร่วม 777 ราย ภายหลังการจัดงาน 
   สามารถสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130 ล้านบาท

 -  งาน “สินค้าชุมชนของเรา” งานแสดงและจัดจําหน่ายสินค้า 
   คณุภาพดจีากเกษตรกรท่ัวทุกภมูภิาคไทย  ภายใต้ความร่วมมอื 
   ระหว่าง CPN กลุ่มเซ็นทรัล และกระทรวงพาณิชย์ ในการเปิด 
   พื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าของดี มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ  
   และเป็นสินค้าหายาก รวมไปถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
   จํานวนกว่า 100 รายการจาก 55 ชุมชน โดยจัดกิจกรรม 
   จําหน่ายสินค้าดังกล่าวหมุนเวียนไปยังพื้นที่ในโครงการของ 
   CPN ท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค จํานวน 4 แห่ง ได้แก่  
   เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา  
   บางนา และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
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ตัวอย่างกิจกรรม
จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ในปี 2560 (กิจกรรม)

ศูนย์กลางของเมือง • งานโครงการหลวง ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์
• ศิลปวัฒนธรรม เกาะเกร็ด วิถีชีวิตสายน้ํา ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
• คิงออฟทุเรียน ท่ีเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
• เดอะเบสออฟนนทบุรี ที่เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
• มหัศจรรย์สวนขวดแก้วขนาดใหญ่ ที่เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
• มิราเคิลออฟแคนเดิล-มหัศจรรย์นาคราช ท่ีเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
• ย้อนอดีตตลาดโบราณ 859 ปี นครศรีธรรมราช  
 (Nakorn Si Old Town) ท่ีเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

64

จุดหมายของไลฟ์สไตล์ • งานสงกรานต์เฟสติวัล
• ไทยแลนด์สมายแจ็ส 
• ไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป
• กรุงเทพธารา
• เพ็ทเอ็กซ์โปแชมเป้ียนชิฟ 
• แบดมินตันอคาเดมีแชมเป้ียนชิพ
• งานวิ่งและป่ันเพ่ือโครงการบ้านพิงพัก (Run&Ride for Pink Pak)

47

ศูนย์กลางธุรกิจท้องถ่ิน • SMEs Fest ชม ชิม ช้อป
• สินค้าชุมชนของเรา
• โอท็อปซิตี้
• เซ็นทรัลกรุ๊ปฟาร์มเมอร์มาร์เกต
• จีไอมาร์เก็ต “GI: Geographical Indication”

35
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ด้านการพัฒนา

นบัเปน็เวลากวา่ 3 ทศวรรษ ที ่CPN ร่วมกบักลุม่เซน็ทรลั มลูนธิเิตยีง  
จิราธิวัฒน์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันพัฒนาและสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน  
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ตรงกับความต้องการพ้ืนฐาน 
ความถนัด ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของชุมชน สอดคล้องกับ 
เป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลควบคู่กันไป ตามแนวทางการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยจําแนก 
กรอบในการพัฒนาชุมชนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

(1)  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โดยมุ่งหวังในการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพา 
ตนเองได้อย่างม่ันคง และเข้มแข็งภายใต้ “โครงการสินค้าชุมชน 
ของเรา” ซึ่งพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 โดย 
การนําองคค์วามรูด้้านค้าปลกีทีก่ลุม่เซน็ทรลัเชีย่วชาญมากวา่ 70 ป ี 
มาถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน จากกลุ่ม 
เกษตรกรให้เติบโตไปสู่ธุรกิจเอสเอ็มอี จวบจนสามารถจําหน่ายและ 
สง่ออกผลผลิตได้ตามลาํดบั  โดยกระบวนการดาํเนนิงานของโครงการ  
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิภาคของ 
ประชารัฐ ประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่

1) พฒันาคน - แนะนาํการคัดสรรสนิคา้สง่เสรมิการผลติสนิคา้ทีเ่ปน็ 
 มิตรกับส่ิงแวดล้อม การออกแบบสินค้า และการจัดทําบัญชี
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิ่ง 
 ปลูกสร้าง
3) พัฒนาชุมชน - เม่ือสินค้าชุมชนถูกนํามาจําหน่าย แปรรูป หรือ 
 จัดกิจกรรมทางการตลาด ผ่านบริษัทในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล 
 จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ที่ ได้รับไป 
 ช่วยเหลือชุมชนอื่น ๆ ผลักดันให้เศรษฐกิจท้องถ่ินเข็มแข็งใน 
 ภาพรวม 

โดยในปี 2560 การดําเนินงานภายใต้โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนา 
ชุมชน ได้สนับสนุนการสร้างอาคารคัดบรรจุผักสหกรณ์ผลิตผักนํ้า 
ดุกใต้จํากัด ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสร้างข้ึนตาม 
มาตรฐานของผักปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP ด้วยเงิน 
สนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท และเปิดช่องทางการจําหน่ายและ
การทําตลาดผ่านบริษัทในเครือ ส่งผลให้ยอดการขายผักของชุมชน 
เพิม่สูงขึน้จากก่อนเขา้รว่มโครงการกวา่รอ้ยละ 135 สรา้งรายได้ให้กบั 
ท้องถ่ินเป็นเงิน 25 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกจํานวน 156 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์  
อน่ึงนับถึงปัจจุบัน การดําเนินงานภายใต้โครงการ “สินค้าชุมชน 
ของเรา” ครอบคลุมชุมชนทั้งส้ิน 123 ชุมชน ใน 49 จังหวัด 
ทั่วประเทศไทย มีสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 1,508 รายการ 
ทั้งยังสร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 637 ล้านบาท 

นอกจากนี้ CPN และกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกันสนับสนุนเกษตรกร 
ผู้ผลิตสินค้าที่ตั้งชื่อตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical  
Indication: GI) หรอืเกษตรกรจีไอ GI ทีด่มีคีณุภาพจาํนวนกว่า 30  
รายการ อาท ิขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไห ้กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง 
ข้าวแต๋นลําปาง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นต้น โดยเพ่ิมมูลค่า 
ใหกั้บสนิคา้ เชน่ การแปรรปูผลติภณัฑ ์การจดักจิกรรมทางการตลาด 
และเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีก 
สมยัใหม ่ผา่นบรษิทัในเครือกลุ่มเซน็ทรลั ซึง่เปน็การผลกัดนัเกษตรกร 
โดยตรงอย่างต่อเน่ือง จริงจัง และเป็นรูปธรรม จน CPN และกลุ่ม 
เซ็นทรัลได้รับรางวัล “ทูตจีไอแห่งเอเซีย” จากกรมทรัพย์สินทาง 
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นการยืนยันความมุ่งม่ันและต้ังใจจริง 
ดังกล่าว

(2) การพัฒนาด้านการศึกษา 

โดยมุ่งหวังในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน และกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพที่ดีทั้งใน 
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้ รวมถึง 
การพัฒนาคุณภาพ ทักษะและแนวคิดของคุณครู และปลูกฝัง 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดยในปี  2560 CPN และกลุ่ม 
เซ็นทรัลได้ดําเนินการภายใต้ “โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการ 
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ศึกษา และ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย” ให้กับโรงเรียน 8 แห่ง  
ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปน้ี

1) โรงเรยีนชลประทานเขือ่นแม่กวง (จริาธวัิฒน์อปุถัมภ)์ อ.สนัทราย 
 จ.เชียงใหม่ 
2) โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
3) โรงเรียนบ้านนาทรายน้ํารอด อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 
4) โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เมือง 
 จ.นครราชสีมา 
5) โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
6) ศูนย์การเรียนตชด. บ้านจะนู อ.เมือง จ.เชียงราย (อยู่ระหว่าง 
 ดําเนินการก่อสร้าง) 
7) โรงเรียนบ้านนาสะอุ้ง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่าง 
 ดําเนินการก่อสร้าง) 
8) โรงเรยีนตชด.บา้นหนิจอก อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั (อยูร่ะหวา่งดาํเนนิ 
 การก่อสร้าง) 

กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย การปรับปรุงหรือ 
กอ่สรา้งโรงอาหาร ครวัอนามยั หอ้งสุขา สนามเด็กเล่น แปลงปลกูผกั 
เพื่อโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ 
ศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้กับ 
นักเรียน อาทิ การคัดแยกขยะ การปลูกผัก การเพิ่มมูลค่าจากขยะ 
การจัดกิจกรรมตลาดนัดศนูยบ์าท และการดับเพลงิเบือ้งตน้ เป็นตน้

นอกจากน้ี CPN โดยพนักงาน CPN อาสา และกลุ่มเซ็นทรัล ยังได้ 
เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนประชารัฐใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่  
จังหวัดระนอง พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช ซ่ึงมี 
โรงเรียนเข้ารว่มโครงการท้ังสิน้ 62 โรงเรียน ครอบคลุมพ้ืนทีจ่าํนวน  
209 หมู่บ้าน และมีครูและนักเรียนจํานวนกว่า 15,000 คน เข้าร่วม 
โครงการ โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ 
พัฒนาครูผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 2) การสร้างโครงการ 
ที่สอดคล้องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านงบประมาณสนับสนุน  
ตัวอย่างการดําเนินงานในช่วงปี 2560 ได้แก่ 

1) โครงการสร้างตัวแทนหุ้นส่วนโรงเรียน หรือ School Agent  
 Program โดยเปิดรับสมัคร “เซ็นทรัลอาสา” ทําหน้าที่ร่วมกับ 
 โรงเรียนประชารัฐ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความย่ังยืน  
 มกีารอบรมกอ่นการลงพ้ืนทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลู และทาํความเข้าใจกบั 
 ผูอํ้านวยการ ครแูละนกัเรยีน เพือ่ให้รูจั้กชมุชน รูจั้กอาชพีในชมุชน  
 และรับทราบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพ่ือนํามาพัฒนา 
 ต่อยอดร่วมกัน
2) โครงการอบรมและพัฒนาครู หรือ Teacher Development  
 Program เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน 5 ด้าน ได้แก่  
 (1) ภาษาอังกฤษ (2) การบูรณาการวิชา STEM (3) การทําส่ือ 
 การเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การอบรมครูเพือ่ 
 พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 
 (5) การอบรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
3) โครงการเปลีย่นแปลงหอ้งเรยีนสูก่ารเปน็ห้องเรยีนภาษาองักฤษ  
 ห้องเรียนพอเพียง และห้องเรียนคุณธรรมโดยมีนักเรียน ครู  
 และปราชญ์ชุมชน เป็นแกนนําในการเปล่ียนแปลง 

(3)  การมอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส

CPN ดาํเนนิธรุกจิโดยเคารพในหลกัสทิธมินษุยชน ใหโ้อกาสและความ 
เท่าเทียมทางสังคมกับผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ  อาทิ (1) การเข้าถึง 
การศึกษา โดยตดิตัง้ดาวเทียมเพือ่การเรียนรูท้างไกลภายใตโ้ครงการ 
CPN เพาะกล้าปัญญาไทย เพ่ือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนจาํนวน 87 แหง่ทัว่ประเทศ (2) การเปิดโอกาสในการประกอบ 
อาชพีโดยสจุรติแก่ผู้พิการ โดยการจดัสรรพืน้ทีพ่เิศษฟรีใหก้บัผูพิ้การ 
ได้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ 
ทีเ่หน็ชอบบนประโยชน์ของผูพ้กิารเป็นทีต่ัง้ โดยในปี 2560 มีผูพ้กิาร 
จํานวน 45 ราย เข้าร่วมโครงการจัดสรรพ้ืนท่ีพิเศษดังกล่าว ใน 
โครงการศูนย์การค้าของ CPN จํานวน 20 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1 ต่อพนักงานทั้งหมด นอกจากนั้น CPN และกลุ่มเซ็นทรัล 
ได้สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ หรือ Central  
C.A.R.E for Disability มอบเงินสนับสนุนแก่คนพิการให้สามารถ 
มีความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนทั้งหมด 8 โครงการ 
ใน 7 จังหวัด รวมคนพิการทั้งหมดภายใต้โครงการดังกล่าวจํานวน  
195 ราย
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ผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

•

•

กําหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนดําเนินงาน
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน 
เป็นตัวช้ีวัดระดับแผนกและติดตามผลโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน
ในปี 2560 CPN ดําเนินงานตามแผนการแสดง
ความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน ครบ
ร้อยละ 100 (ท้ังน้ีรวมโครงการเซ็นทรัลกรีน
ในหมวดส่ิงแวดล้อม) 

• กําหนดความสัมฤทธ์ิผลของแผนงานการสร้าง
คุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared 
Value) เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้ง
เป้าหมายช่ัวโมงอาสาของพนักงานจํานวน
5,000 ชั่วโมง

การแสดงความรับผิดชอบ
และพัฒนาชุมชน 

•

•

•

•

•

จัดกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชน รวมท้ังส้ิน
146 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทาง
ศูนย์กลางของเมืองร้อยละ 44 จุดหมายของ
ไลฟ์สไตล์ร้อยละ 32 และ ศูนย์กลางธุรกิจ
ท้องถ่ินร้อยละ 24
สนับสนุนพ้ืนท่ีให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณกว่า 
143 ล้านบาท
สนับสนุนกําลังคน และงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ CPN อาสา และโครงการสร้าง
คุณค่าร่วมกับชุมชนรวม 5 ล้านบาท 
(รวมยอดเงินสนับสนุนโครงการ CPN เพาะกล้า
ปัญญาไทย เพ่ือสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน) และนับจํานวนช่ัวโมงอาสาได้
ทั้งหมด 4,500 ช่ัวโมง (นับซ้ําคน)
สนับสนุนและร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการดําเนิน
โครงการเพ่ือสังคมในนาม “เซ็นทรัล ทํา” 
รวมเป็นเงิน 18.6 ล้านบาท และดําเนินงาน
ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ (นับเฉพาะ
ในด้านการศึกษา) เป็นงบประมาณ 15.8 
ล้านบาท (คํานวณยอดรวมของท้ังกลุ่ม
เซ็นทรัล) 
บริจาคเพ่ือการกุศลผ่านมูลนิธิต่าง ๆ
รวมเป็นเงิน 32.4 ล้านบาท

•

•

•

เพ่ิมจํานวนกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็น
ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตและศูนย์กลางของ
ชุมชนข้ึนร้อยละ 8 เทียบกับปีที่แล้ว
ดําเนินงานตามแผนงานสร้างวัฒนธรรมอาสา
ในองค์กรแบบสองทาง คือ กําหนดจากองค์กร
และนําเสนอโดยพนักงาน 
สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาผ่าน
โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย และ
โครงการสานพลังประชารัฐ โดยเน้นในชุมชน
ที่มีการดําเนินธุรกิจอยู่
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   การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริบทความยั่งยืน 

CPN ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อการ 
ดําเนินธุรกิจในการวางแผนก่อสร้างอาคารในทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ในกรณีภัยธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ทําให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการท่ีศูนย์การค้าได้  
ทั้งน้ี CPN ได้ระบุความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความย่ังยืนขององค์กร และ 
กําหนดแผนป้องกันความเส่ียง และแผนการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและนํ้า อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุด และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

ด้านการบริหารจัดการ

CPN ดําเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการ 
บริหารจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม 1 โดยมีการประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดําเนินงานและบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
การจัดการของเสยี เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสดุอยา่ง 
เป็นระบบและย่ังยืน โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังน้ี

1) นํามาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการ 
 สิง่แวดลอ้ม 1 (ISO 14001) มาตรฐานการจัดการกา๊ซเรอืนกระจก  
 (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO  
 50001) และหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award  
 ของกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในระดับ 
 อาเซียน เป็นต้น
2) ลดการใช้พลังงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ (ก) ใช้เทคนิค 
 และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ข) บริหารจัดการพลังงานด้วย 
 กระบวนการและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ (ค) จัดการองค์ 
 ความรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรให้ประหยัดพลังงาน 
 และสาธารณูปโภค ผ่านการอบรมและให้ความรู้ รวมไปถึงการ 
 ปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
3) ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยออ้ม (Scope 2) ผ่านมาตรการ 
 อนุรักษ์พลังงาน 
4) เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
5) เพิ่มแนวทางในการใช้น้ําทางเลือก เช่น นํ้าฝน และการนําน้ํากลับ 
 มาใช้ซ้ํา
6) ลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และความ 
 หลากหลายทางชีวภาพ
หมายเหตุ: 1  รายละเอียดใน www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    2  รายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวดค่าใช้จ่ายตามลักษณะ หน้า 133 (รายงานประจาํปี 2560 - รายงานทางการเงิน)

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2560 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้โดย CPN  
และร้านค้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคท้ังหมด 2  
หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของค่าใช้จ่ายองค์กรท้ังหมด โดยร้อยละ 53  
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการใช้โดยร้านค้าหรือผู้เช่า  
โดย CPN ได้นําเทคนิคและมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ 
ในศนูย์การคา้รวม 28 แหง่ คดิเป็นมลูคา่การลงทนุกวา่ 190 ล้านบาท 
ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนการใช้พลังงานของ 
CPN ไม่รวมร้านค้า) คํานวณจากค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ 
หนึ่งหน่วยพ้ืนที่ (Specific Energy Consumption: SEC) มี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 หรือร้อยละ  
3.6 เมื่อเทียบกับปี 2558 (ปีฐาน) โดยมาตรการหลัก รวมท้ัง 
กระบวนการและการพัฒนาท่ีนํามาใช้ ได้แก่

1) การปรับเปล่ียนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นระบบหลอดไฟแอลอีดี  
 โดยทําการปรับเปล่ียนในโครงการที่เปิดดําเนินการแล้ว จํานวน 
 24 แห่ง และใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดของโครงการ 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา 
 มหาชัย 
2) ดําเนินการประเมินความสําเร็จจากการติดตั้งระบบการผลิต 
 พลังงานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์) บนหลงัคา 
 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พบว่า ปริมาณ 
 พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 13 ของการ 
 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะของ CPN (ไม่รวมร้านค้า) จึงได้ดําเนิน 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบดังกล่าวเพิ่มเติม 
 จากผลการศึกษาจึงได้แบ่งแผนงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น  
 1-2 ปี ตดิตัง้ใน 6 โครงการ และระยะยาว 5-10 ปี ใหศ้กึษานวตักรรม 
 เทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางที่เหมาะกับโครงสร้าง 
 ทางกายภาพของอาคาร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
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 ที่ต้ังเพื่อติดต้ังเพิ่มเติม โดยในปี 2560 CPN สามารถผลิต 
 พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งระบบ 
 โซลาร์เซลล์บนหลังคาโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา  
 แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้เป็นจํานวน  
 899 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21 ของการใช้ 
 พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดเฉพาะของ CPN (ไม่รวมร้านค้า) 
3) นําเทคนิคการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติใช้ใน 
 เคร่ืองทําความเย็น มาใช้ในการดูดอัดสารทําความเย็นตาม 
 สภาวะแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประหยัดพลังงาน โดยติดต้ังใน 
 โครงการศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เวสตเ์กต ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั 
 เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
4) พัฒนาพนักงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อมในรูปแบบการอบรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 สื่อสารวันพลังงาน (Energy Day) เป็นประจําทุกปี ในทุก 
 โครงการและการประกวดด้านการอนรุักษ์พลังงานผ่านโครงการ 
 ดรีมทมี ทัง้นี ้ในปี 2560 มีการอบรมด้านการอนุรกัษพ์ลงังานและ 
 การจัดการส่ิงแวดล้อม โดยวิทยากรท้ังภายในและภายนอก 
 องค์กร รวมทั้งส้ิน 20 หลักสูตร จํานวน 38 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
 จํานวน 647 คน (นับซ้ําคน) และในส่วนโครงการดรีมทีมนั้น  
 มีจํานวนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมการประกวด 

 ดว้ยท้ังหมด 7 โครงการ คิดเปน็รอ้ยละ 10 ของโครงการทีน่าํเสนอ 
 ท้ังหมด และประเมินผลการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้กว่า  
 2 ล้านบาทต่อปี (คํานวณเฉพาะโครงการท่ีเข้ารอบสุดท้าย) 

หน่ึงในเครื่องมือที่ CPN ใช้ในการประเมินประสิทธิผลจากการนํา 
มาตรการอนรุกัษพ์ลงังานมาปรบัใช ้คอื การเขา้รว่มประเมินเพือ่ขอรับ 
รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน  
หรอื Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลงังานเป็นประจาํ 
ทุกปี โดยในปี 2560 CPN ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 
การพัฒนาพลังงานทดแทนจํานวน 3 รางวัล ได้แก่รางวัลประเภท 
อาคารดีเด่น ให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และรางวัลประเภทผู้บริหารอาคาร 
ควบคุม ให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ส่งผลให้ 
ปัจจุบันมีโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN ที่ได้รับ 
รางวัลดังกล่าวจํานวนทั้งหมด 19 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 59  
ของจาํนวนโครงการทีเ่ปดิใหบ้รกิารทัง้หมด ณ ปปีจัจบุนั นอกจากนี ้ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อาคารอนุรักษ์พลงังานในระดับอาเซยีน (ASEAN Energy Awards) 
อีกด้วย

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ CPN ในปี 2560

2557
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รวม CPN (XX) จำนวนศูนย์การค้า [X] จำนวนอาคารสำนักงาน

ดัชนีการใช้พลังงานรวมต่อ 1 หน่วยพื้นที่
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร)
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รายงานประจําปี 2560
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หมายเหตุ: • การใช้พลังงานภายในศูนย์การค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ของ CPN และ (2) การใช้ไฟฟ้าของ CPN และร้านค้า ซึ่งหมาย 
     รวมถึงการซื้อพลังงาน และพลังงานทดแทน โดยในปี 2560 CPN ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้น 899 เมกะวัตต์-ชั่วโมง อน่ึง ปริมาณการใช้พลังงาน 
     ทั้งหมดที่แสดงในตารางข้างต้น แสดงเฉพาะปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
    • การรายงานปริมาณการใช้พลังงานมีค่าแตกต่างจากการรายงานในปี 2559 เนื่องจากเพิ่มเติมข้อมูลการรายงานของทุกโครงการที่ดําเนินการในปี 2560 และรวมข้อมูล 
     การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสาํนักงาน
    • การคํานวณดัชนีการใช้พลังงานต่อ 1 หน่วยพื้นที่ คํานวณเฉพาะโครงการที่เปิดบริการเต็มปีปฎิทินนั้น ๆ เท่านั้น และมีการเพ่ิมเติมข้อมูลสํานักงานในการคาํนวณ ส่งผล 
     ให้ข้อมูลการรายงานแตกต่างจากการรายงานเมื่อปี 2559
    • ตั้งแต่ปี 2559 CPN ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณดัชนีการใช้พลังงานต่อ 1 หน่วยพ้ืนที่ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตาม GRI Guideline for Real Estate Section  
     โดยใช้เฉพาะพื้นที่ให้เช่ารวมในการคาํนวณ (Net Leasable Area)
    • ดัชนีการใช้พลังงานต่อ 1 หน่วยพื้นท่ีในปี 2559 มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเปิดดําเนินการเต็มปีปฏิทินของ 4 โครงการใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 
     ปกติในช่วงเปิดทาํการ และการเปลี่ยนระบบทาํความเย็นในโครงการเซ็นทรัลมารีนา

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

CPN ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดทําคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate 
Carbon Footprint: CCF) มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กร  
อันนําไปสู่การบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) 
โดยในปี 2560 CPN ได้ขอรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
มหาชน) (www.tgo.or.th) จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์การค้า 

เซน็ทรลัเวลิด ์2) อาคารสาํนกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์  
และ 3) สาํนกังานใหญข่อง CPN สง่ผลใหป้จัจบุนั CPN ไดด้าํเนนิการ 
ขอรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้วทั้งสิ้น  
11 แห่ง นอกจากน้ัน CPN ได้ขยายผลแนวทางการจัดทํารายงาน 
ดงักลา่วไปยังโครงการท้ังหมดของ CPN จาํนวน 34 โครงการ (รวม  
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสํานักงานใหญ่) ตามแผนงาน 
ในการจัดทําข้อมูลปีฐานที่เหมาะสมเพื่อติดตามผลการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และเป็นการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือขอรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 
ในภาพรวม CPN ท้ังหมดในปี 2561

2557
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การใช้พลังงานท้ังหมด
(เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

(XX) จำนวนศูนย์การค้า [X] จำนวนอาคารสำนักงาน

เป้าหมายปี 2561 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เทียบกับปี 2560 (เฉพาะในส่วนการใช้พลังงานของ CPN) 

เป้าหมายปี 2568  ดัชนีการใช้พลังงานต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ี ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับปีฐานปี 2558 (เฉพาะส่วนการใช้พลังงานของ CPN)
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ทั้งน้ี จากการประเมินดังกล่าว พบว่าสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกโดยตรง (Scope 1) ตอ่ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
โดยอ้อม (Scope 2) คิดเป็น 0.02 ต่อ 1 ดังนั้นแนวทางการลดการ 
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจงึมุง่เนน้เกีย่วกับมาตรการลดการใชพ้ลังงาน 
ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยในปี 2560 CPN ได้ปรับปรุงแผนการซ่อมบํารุง 

หมายเหตุ: /1 การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และสํานักงานเช่าของ CPN ซึ่งประกอบด้วย การปล่อย 
     ก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยคํานวณตามแนวทางการรายงานและคาํนวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC)  
     และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยคาํนวณแบบ Operation Control
    /2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) โดยเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ของ CPN อาทิ น้ํามันเบนซิน น้าํมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติ 
    /3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) โดยเกิดจากการซ้ือพลังงานจากภายนอก เพื่อการปฏิบัติงานของ CPN เท่านั้น ไม่นับรวมการซื้อไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ
    /4 ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) โดยเกิดจากการใช้พลังงานในการเดินทางของพลังงาน และซื้อไฟฟ้าของร้านค่าเช่าต่าง ๆ
    • การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าแตกต่างจากการรายงานนปี 2559 เน่ืองจากเพิ่มเติมข้อมูลการรายงานของทุกโครงการที่ดําเนินการในปี 2560  
     และรวมข้อมูลการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักงานออฟฟิศ และปรับการคํานวณให้เป็นไปตามการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรขององค์การบริหารก๊าซ 
     เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

อุปกรณ์เครื่องทําความเย็น และปรับกระบวนการตรวจซ่อมระบบ 
ทําความเย็น ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1  
มีค่าลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2559 และปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) 
ต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ีมีค่าเท่ากับ 0.14 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 5

เป้าหมายปี 2568 ดัชนีการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ีลดลงร้อยละ 20 
      เทียบกับปีฐานปี 2558

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ํา

CPN ใช้น้ําจากการประปานครหลวง การประปาท้องถ่ิน รวมถึง 
การใช้น้ําซ้ํา (Reuse) ในกระบวนการบริหารศูนย์การค้า โดยในปี  
2560 CPN ใช้นํ้าในการบริหารศูนย์การค้าท้ัง 32 โครงการ จํานวน  
10.19 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณการใช้น้ําซ้ําอยู่ที่ 0.23 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร จากการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ําใน 7 โครงการ ได้แก่  
เซน็ทรลัพลาซา ขอนแกน่ เซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 เซ็นทรลั 
พลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา 
สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย  
(ระบบนํ้ารีไซเคิลในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัล 

พลาซา แจ้งวัฒนะอยู่ระหว่างการปรับปรุง) ส่งผลให้อัตราการใช้ 
เฉพาะน้ําประปาต่อ 1 หน่วยพื้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  
เม่ือเทียบกับปี 2559 (คํานวณเฉพาะโครงการท่ีเปิดเต็มปีปฏิทิน)  
สว่นหนึง่เปน็ผลจากแผนดําเนนิการจดัซือ้อปุกรณป์ระหยัดนํ้าตดิต้ัง 
เพิม่ในห้องนํ้า การพัฒนาร่วมกบัคูค่า้ในการปรบักระบวนการทาํงาน 
และใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดแบบประหยัดน้ําในการขัดพื้นโดย 
คงความเงางามเช่นเดิม ทั้งน้ี ปริมาณการใช้น้ําซ้ําคิดเป็นร้อยละ 2.3  
ของปริมาณการใช้น้ําทั้งหมด 

2559
(32)

[0.15]

2560
(34)

[0.14]

2559
(32)

[0.15]

2560
(34)

[0.14]

2559
(32)

[0.15]

2560
(34)

[0.14]

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก /1

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

4,
30

2.
52

3,
78

9,
15

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรง /2

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยอ้อม /3

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืน ๆ /4

25
4,

79
7.

05

24
9,

93
3.

86

27
0,

23
1.2

1

28
3,

57
6.

12

(XX) จำนวนศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และสำนักงานใหญ่ [X.XX] การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อ 1 หน่วยพ้ืนที่



บท
ที่ 
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รายงานประจําปี 2560
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หมายเหตุ: • การรายงานปริมาณการใช้นํ้ามีค่าแตกต่างจากการรายงานนปี 2559 เนื่องจากเพิ่มเติมข้อมูลการรายงานของทุกโครงการที่ดําเนินการในปี 2560 และรวมข้อมูลการใช้ 
     น้ําของอาคารสาํนักงาน
    • ปริมาณการใช้น้ําซ้ํามีค่าลดลงในปี 2558 และปี 2559 เนื่องมาจากระบบน้ํารีไซเคิลในโครงการที่ติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้เต็มประสิทธิภาพตามที่กําหนด  
     จึงต้องปิดระบบในบางโครงการ 

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย

CPN ดําเนินการบรหิารจดัการด้านการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
โดยนํามาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้ในการดําเนินงานโดยเฉพาะ 
การจัดการนํ้าเสียและขยะที่เกิดจากการบริโภคภายในโครงการก่อน 
ส่งทําลายหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ อีกทั้งมีการกําหนด 
นโยบายลดและคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบปิดและสนับสนุนให้ 
ร้านค้าคัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ โดยในปี 2560 CPN  
ไดข้อรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 เพ่ิม 
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัล 
พลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวัล  
เชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ส่งผลให้ปัจจุบัน CPN ได้ขอ 
รบัรองมาตรฐาน ISO 14001 ดังกล่าวแลว้ทัง้ส้ิน จาํนวน 24 แห่ง หรอื  
คิดเป็นร้อยละ 71 ของพ้ืนท่ีให้เช่าท้ังหมด (ไม่รวมอาคารสํานักงาน)  
โดยมีการจัดส่งขยะสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมท้ังสิ้น 107,323 
ตัน คํานวณจากการจัดเก็บขยะในศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการทั้ง 
32 โครงการ แบ่งสัดส่วนปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนดังน้ี ขยะเปียกร้อยละ 

62 ขยะท่ัวไปรอ้ยละ 30 ขยะเคมีและขยะติดเชือ้รอ้ยละ 8 โดยปริมาณ 
ขยะรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของปริมาณขยะท่ัวไป 

นอกจากนั้น CPN ยังกําหนดมาตรการงดใช้กล่องโฟมในส่วนโซน 
ฟู้ดพาร์ค และโซนซ้ืออาหารกลับ ในศูนย์อาหารทุกแห่งท่ีบริหารงาน 
โดย CPN และเข้ารว่มโครงการ  “ประชารฐัรว่มใจแยกทิง้ขยะอนัตราย” 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และ 
สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร กับภาคเอกชน ได้แก่องค์กร 
อาสาสมัคร จํานวน 11 องค์กร ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
จากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย  
CPN เปิดจุดรับขยะอันตรายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
แบตเตอรี่มือถือถ่านไฟฉาย และหลอดไฟ จํานวน 53 จุดใน 14  
โครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากท้ังหมด 109 จุด 
ใน 31 โครงการศูนย์การค้าท่ัวประเทศ 

เป้าหมายปี 2561 นําน้ํากลับมาใช้ซ้ําท่ีร้อยละ 5 ของปริมาณน้ําใช้ทั้งหมด

ปริมาณการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

ดัชนีการใช้น้ำต่อ 1 หน่วยพื้นที่
(ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร)
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น้ำประปา น้ำฝน 
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น้ำท่ีถูกนำ
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(XX) จำนวนศูนย์การค้า
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ในส่วนของการดําเนินการโดยสํานักงานใหญ่ ในปี 2560 CPN ได้ 
ผนวกโครงการ 5 ส.พลัส รวมในโครงการสมาร์ทออฟฟิศ เพื่อจัด 
สถานทีท่าํงานให้สะอาด สะดวก และปลอดภยั ในสาํนกังานใหญ่ อาคาร 
ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมไปถึงการจัดการกระบวนการ 
คัดแยกขยะ โดยนําร่องในบางสํานักงานของบางแผนก โดยเฉพาะ 
การแยกกระดาษเพื่อทําลายผ่านโครงการ Shred2Share ได้ทั้งส้ิน 

จํานวน 15.95 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 4.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ นับจาก 
ปี 2551 ที่ CPN ร่วมกับบริษัท อินโฟเซฟ จํากัด ในการรวบรวม 
เอกสารเพ่ือย่อยทําลายอย่างปลอดภัยนั้น สามารถนํากระดาษมา 
รีไซเคิลได้จํานวน 20.75 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 5,396.25 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณขยะท่ีส่งทำลาย ในปี 2560
(ตัน)

2557
(25)

[0.20]

2558
(29)

[0.21]

2559
(30)

[0.24]

2560
(32)

[0.27]

ขยะที่นำไปใช้กำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ขยะรีไซเคิล
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3
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(XX) จำนวนศูนย์การค้า [X.XX] ดัชนีการเกิดของเสียต่อคน (กิโลกรัมต่อคน)

เป้าหมายปี 2561 นําร่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลต้ังแต่ต้นทางใน 1 โครงการ

การดาํเนนิงานด้านการบรหิารทีเ่ก่ียวขอ้งกบัระบบนเิวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

CPN กําหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ  3 โดยกาํหนดแนวทางไม่พฒันาโครงการในพืน้ทีห่วงหา้ม 
หรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทําการสํารวจ 
และศึกษาระบบนิเวศวทิยาร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอกและดาํเนนิการ 
ดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้างใน 
ทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง

CPN มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยนําธรรมชาติเข้ามามีบทบาท 
ใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึ้น สร้างความตระหนักในคุณค่าของ 
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม 
โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศ 
เดมิใหม้ากท่ีสดุ เพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวดว้ยการปลกูตน้ไมจ้รงิทัง้ภายในและ 
ภายนอกโครงการ หากจําเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้จะทําการล้อมหรือ 
ย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน ทั้งนี้ มีการนําพันธุ์ไม้ 
พื้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพ่ือสร้างความกลมกลืนอีกด้วย

ในปี 2560 CPN ได้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านหน้า 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ในส่วนที่ติดกับคลองระบาย 
น้ําของเมือง ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวของเมือง โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ 
ขนาดใหญ่ตามแนวลู่วิ่งและลู่จักรยานตลอดแนวสวนรอบคลอง 
จํานวน 119 ต้น และยังมีสวนสาธารณะพร้อมเคร่ืองออกกําลังกาย  
เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถทํากิจกรรมร่วมและใช้ประโยชน์บริเวณ 
พื้นท่ีสีเขียวร่วมกัน 

ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จากการสํารวจพบว่า ดินใน 
พื้นท่ีเป็นดินเค็ม จึงทําการปลูกต้นไม้ที่ทนต่อสภาพดินเค็ม อาทิ ต้น 
ราชพฤกษ์ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นหนวดปลาหมึก ต้นชบา และเพ่ิม 
พื้นที่สีเขียวในบริเวณลานจอดรถ และส่วนหน้าโครงการโดยปลูกไม้ 
ยืนต้น ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ จํานวน 92 ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธร 
จํานวน 33 ต้น ซึ่งนอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวแล้วยังให้ดอกสวยงาม 
ตามฤดูกาล 

ในการปรบัปรุงโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 ได้เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีว 
โดยการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรเช่นกัน ตามแนวถนนหน้าโครงการ  
จํานวน 17 ต้น ในส่วนหน้าอาคารซึ่งมีพื้นที่จํากัด และเป็นส่วนที่ 
จําเป็นต้องมีถนนไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ จึงทําการปรับรูปแบบ 

หมายเหตุ: 3 รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ นโยบายการจัดการระบบนิเวศและความ 
     หลากหลายทางชีวภาพ



บท
ที่ 

20

รายงานประจําปี 2560

127

เปน็ลกัษณะกาํแพงเขียว-กรนีวอลล ์ โดยจดัสวนแนวต้ังและแนวแผง 
กระบะไม้เลื้อย ท้ังในส่วนเสาอาคารและตกแต่งด้านหน้าอาคาร 
(Facade) 

แนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ จะเน้นในส่วนการปลูกต้นไม้ใหญ่ 
มีดอกสวยงามตามฤดูกาลเพิ่มเติมในทุกโครงการที่สามารถ 
ดําเนินการได้ และกําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอีกทางหน่ึง ทั้งนี้ แผนดําเนินการในปี  
2561 จะเนน้ในการรวบรวมขอ้มูล และศึกษาความเปน็ไปไดข้องระบบ 
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละโครงการ เพ่ือกําหนด 
แผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมต่อไป 

การพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบปีที่ CPN ดําเนินธุรกิจเสมือนมิตรที่ดี 
ดั่งบ้านใกล้เรือนเคียงกับชุมชน CPN ได้ตั้งม่ันท่ีจะลดผลกระทบต่อ 
ชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ระยะเวลา 
กอ่สร้าง ไดแ้ก ่การลดผลกระทบทางดา้นฝุน่ เสยีง และขยะ จนกระท่ัง 
เปิดดําเนินการ ได้มีการพัฒนาสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการ 
มลภาวะทางนํ้าร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่งระบายนํ้าสาธารณะ 
ร่วมกัน เป็นต้น

ในปี 2560 CPN ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้กําหนดกรอบการดําเนิน 
งานด้านส่ิงแวดล้อมให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลกรีน” 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ดูแลแหล่งน้ําสาธารณะ (2) ลดขยะ (3) เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ทั้งน้ี  
CPN โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
และสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ้าและการเกษตร  (องคก์ารมหาชน)  
ได้นําแนวความคิดการจัดการน้ําตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
คือ การวางแผนสํารวจพื้นที่แหล่งนํ้า วิเคราะห์สภาพปัญหา และ 
บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนํ้าในระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
จนสามารถพึ่งพาตนเองได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหาร 
จัดการนํ้าร่วมกับชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ปีที่ 1 วางแผน 
สาํรวจพืน้ทีแ่หลง่น้าํชมุชน  ปีที ่2-3 วเิคราะห์สภาพปัญหาและพัฒนา 
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละชุมชน  
และ ปีที่ 4-5 บริหารจัดการโดยชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
โดยในปีแรกได้ดําเนินการอบรมพัฒนากลุ่มพนักงาน CPN อาสา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (รวมขยายผลไปยังบริษัทอื่นในกลุ่ม 
เซน็ทรลั) จาํนวน 36 คน ในการจัดทาํแผนทีน่้าํระดบัชมุชน ครอบคลมุ 
การดําเนินโครงการเซ็นทรัลกรีนทั้งส้ิน 12 โครงการ เกี่ยวข้องกับ 
แหลง่น้าํธรรมชาตจํิานวน 9 แหง่ คิดเป็นระยะทางท้ังหมด 7 กโิลเมตร  
(เฉพาะส่วนท่ี CPN ดําเนินการเท่าน้ัน) ได้แก่ 

1) คลองเลียบถนนวิภาวดี 
2) คลองพริกป่น

3) คลองแวะ
4) คลองแม่คาว
5) คลองบางกระสอ
6) คลองคต 
7) ลําเหมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8) คลองลํารางข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 
9) คลองลํารางข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  

ดาํเนนิการแกไ้ขปญัหาโดยการขดุลอกคูคลอง ปลกูพืชดดูซบัสารพษิ 
ริมคลอง ติดตั้งกังหันเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้นํ้า และเพิ่มพิ้นที่สีเขียว 
รมิคลอง เป็นต้น ท้ังนี ้ ไดร้บัการมีสว่นรว่มจากชุมชนและภาคีเครือขา่ย 
ในเขตพ้ืนท่ีจํานวน 43 หน่วยงาน และขยายผลในการให้ความรู้เรื่อง 
การดักไขมันจากขยะอินทรีย์ก่อนการปล่อยท้ิงลงท่อระบายน้ําให้กับ 
ชุมชน และร้านค้าในละแวกใกล้เคียงโครงการด้วยเช่นกัน เช่น ร้านค้า 
รถเข็นริมถนนวิภาวดี และชุมชนด้านหลังโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
ศาลายา เพ่ือเป็นการลดสาเหตุน้ําเน่าเสียต้ังแต่ต้นทาง 

อีกหนึ่งการพัฒนาร่วมกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลูกฝัง 
แนวความคิดเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และ 
ชุมชน ผ่านโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย โดยปลูกฝังแนวคิด 
การเห็นคุณค่าของการนําสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะเพ่ือ 
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้บริโภคใน 
โรงเรียน และติดต้ังถังขยะแบบคัดแยกประเภทเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ 
ฝึกปฎิบัติทุกวัน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 CPN ได้ติดตั้งถังขยะแบบ 
คัดแยกประเภทให้กับโรงเรียนแล้วท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน 
ตํารวจตระเวนชายแดน อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา จังหวัด 
เชยีงราย 2) โรงเรียนบา้นโปง่แมลงวัน (จิราธวิฒันอ์ปุถมัภ์) จงัหวดั 
นครราชสีมา 3) โรงเรียนบ้านบางเตย จังหวัดนครปฐม 4) โรงเรียน 
บ้านควนเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 5) โรงเรียนบ้านฉลอง  
จังหวัดภูเก็ต และชุมชนทั้งหมด 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนด้านหลัง 
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม และ 
ชุมชนในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 

นอกจากนั้น CPN ในบทบาทการเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน”  
มุ่งม่ันที่จะปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในบริบทท่ีพึงกระทําได้ เช่น การเปิดพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารภายในศูนย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น  
การติดสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวน 
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ CPN รณรงค์และเข้า 
รว่มเปน็ประจําทกุปอียา่งตอ่เนือ่งเปน็ปีที ่9 แล้ว คอื กจิกรรมรณรงค์  
“ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour) โดยร่วมกับ 
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน  
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทั่วประเทศเพ่ือลด 
ภาวะโลกร้อน
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

ตัวช้ีวัด
ด้านความย่ังยืน

•

•

•

กําหนด “ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์” เป็นหน่ึงใน
ตัวช้ีวัดระดับองค์กรโดยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
คิดเป็นร้อยละ 18 ของค่าใช้จ่ายองค์กรท้ังหมด
ที่มีผลต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
กําหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็น
ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย ต้ังเป้าหมายลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 3 (เทียบกับปี 2559)
และติดตามความคืบหน้าผ่านการประชุมแผน
กลยุทธ์ในมุมมอง 5 ด้าน
ในปี 2560 CPN สามารถดําเนินการลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า (ไม่รวมปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้
โดยร้านค้า) ลงได้ร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกับ
ปี 2559 

•

•

กําหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็น
ตัวช้ีวัดระดับองค์กร โดยต้ังเป้าหมายลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2560
ภายในปี 2568 ต้ังเป้าหมายในการลดดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ีลงร้อยละ 20
เม่ือเทียบกับปีฐาน (ปี 2558) 

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนปี 2561

การบริหารจัดการ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ดําเนินงานตามแผนขยายผลประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ครบร้อยละ 100
ของโครงการท่ีเปิดดําเนินงานในปี 2560  
ติดต้ังมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
34 มาตรการ ในศูนย์การค้าท้ังส้ิน 28 แห่ง 
ลดพลังงานเฉพาะท่ีใช้โดย CPN ลงได้ 22,032
เมกะวัตต์-ช่ัวโมง (คํานวณเฉพาะโครงการท่ีมี
การติดต้ังมาตรการ)
ดําเนินงานตามแผนติดต้ังระบบการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซลาร์เซลล์) บนหลังคาโครงการ โดยผ่าน
ข้ันตอนการประมูลแล้ว 6 โครงการ
ดําเนินงานตามแผนติดต้ังระบบน้ํารีไซเคิลแบบ
สัมปทาน ใน 7 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการใช้
น้ําซํ้าคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการใช้น้ํา
ทั้งหมดซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย
ประเมินผลการนําร่องคัดแยกขยะ พร้อมทํา
บัญชีคัดแยกในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต พบว่าลูกค้ายังไม่พร้อมและขาด
ความเข้าใจในการคัดแยก 
เตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 
Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED)  ในโครงการปรับปรุงโซน
ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพ่ิมอีก 
4 แห่ง ครบตามแผนงาน
ดําเนินงานประเมินด้านความย่ังยืน (ส่ิงแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล) กับคู่ค้าและผู้รับเหมา
จํานวน 136 ราย
ไม่มีการรุกล้ํา หรือละเมิดเข้าพ้ืนท่ีสงวนและ
พื้นท่ีหวงห้าม โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดย
ผิดกฎหมาย
ไม่พบการปฏิบัติการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการ
จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี หรือเกิดการร่ัวไหลท่ีมี
นัยสําคัญ

•

•

•

•

•
•

นํา CPN เข้ารับการรับรองการจัดทําคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์องค์กรจํานวน 34 โครงการ
รวมสํานักงานใหญ่
นําโครงการปรับปรุงเซ็นทรัลเวิลด์เข้ารับการ
รับรองมาตรฐาน LEED
ติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาอาคารใน 
6 โครงการ
ติดต้ังระบบน้ํารีไซเคิลใน 13 โครงการและปรับ
การต้ังเป้าหมายใช้น้ําซํ้าที่ร้อยละ 5 ของการ
ใช้น้ําท้ังหมดจากเดิมปี 2568 เป็นภายในปี 
2561
ขอรับรอง ISO 14001 เพ่ิมเติมอีก 3 แห่ง
จัดต้ังศูนย์ต้นแบบในการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน

• ดําเนินงานภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลกรีน”
จํานวน 17 โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน
944 คน นับเป็นจํานวนช่ัวโมงอาสาท้ังหมด
(รวมหน่วยงานอ่ืน) เท่ากับ 2,488 ช่ัวโมง

•

•

ขยายผลโครงการเซ็นทรัลกรีนไปอีก 8 โครงการ
ที่ใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ
นําแนวทางการจัดการน้ําตามศาสตร์พระราชา
มานําร่องทดลองในการจัดการน้ําในคลอง
ระบายน้ําด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา
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 การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ
CPN มกีารกําหนดนโยบายทางการเงนิและโครงสรา้งทนุทีร่ดักมุ และการจดัหาแหลง่เงนิทนุท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและเพิ่มความยืนหยุ่นในการบริหารต้นทุนทางการเงิน นอกเหนือจากแหล่งเงินทุน
ภายในจากการดําเนินธุรกิจแล้ว CPN ยังมีช่องทางจัดหาเงินทุนอ่ืน ๆ ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ และการ
ออกหุ้นเพิม่ทุนสําหรบัการขยายศนูยก์ารค้าภายในประเทศ ตลอดจนมีการจดัตัง้กองทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในสทิธกิาร
เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Fund) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายดังกล่าว ทําให้ CPN สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอัตราส่วนทางการเงินท่ีดี และมีความคล่องตัวในการจัดหาเงินลงทุน เพ่ือรองรับโอกาสการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ ๆ อันเป็นการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
ด้านการเงินที่รอบคอบและระมัดระวัง

ในขณะที่บริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการใช้ 
เครื่องมือบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านการซ้ือขาย 
เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึง่ชว่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารต้นทนุ 
เงินลงทุนให้มีความแน่นอนได้ ลดความผันผวนท่ีเกิดจากอัตรา 
แลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาด

เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2560 ทริสเรทต้ิงเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กร 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันของบริษัทฯ เป็นระดับ “AA”  
จากเดิม “AA-“ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรับตัว 
ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งและแหล่งท่ีมาของ 
รายได้ที่แน่นอน รวมถึงการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีวินัย 
และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ทาง CPN มีการบริหารสภาพคล่องโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด 
จากการดาํเนนิงาน ควบคู่ไปกับแผนการลงทนุ เพือ่กาํหนดแผนจัดหา 
เงินทุน ให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุน และแนวโน้มอัตรา 
ดอกเบ้ีย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนในรูปแบบของ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นส่วนใหญ่ เม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการแปลงสภาพ  
CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมกับการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่  
CPNREIT เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 
11,908 ล้านบาท กระแสเงินสดรับดังกล่าวถูกนํามาชําระหน้ีเงินกู้ยืม 
ระยะส้ันทีม่กีารเบกิใชร้ะหว่างป ีและยงัมีสภาพคลอ่งส่วนเกนิเพยีงพอ 
สําหรับการชําระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาว (บางส่วน) ก่อนกําหนด ทําให้ 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ 9,529 ล้านบาท  
จาก 17,904 ล้านบาท ในปีก่อน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถ 
ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 
ต่ําที่ 0.07 เท่า ส่งผลให้บริษัทยังคงมีความสามารถในการกู้ยืมเงิน 
เพ่ือขยายการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการลดความเส่ียงจากความ 
ผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ี 
ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนระยะยาว ประกอบกับทิศทาง 
ดอกเบ้ียอยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทฯ ยังคงเน้นการจัดหาเงินกู้ท่ีมี 
ดอกเบ้ียคงท่ี มากกว่าวงเงินกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในขณะ 
เดียวกันบริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับรูปแบบการกู้ยืมเงินที่มีความ 
ยืดหยุ่น มีการกระจายระยะเวลาครบกําหนดชําระหนี้ เพื่อให้บริษัทฯ  
มีความสามารถในการปรับพอร์ตเงินกู้ยืมให้เหมาะสมเมื่อสภาวะ 
ดอกเบ้ียในตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป
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CPN ผนวกรวมรายงานการพัฒนาความย่ังยืนในรายงานประจําปี  
เป็นปีที่ 5 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิง่แวดลอ้ม โดยประยกุต์ตามแนวทางการรายงานขององคก์รความ 
ร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน ฉบับมาตรฐานใน 
แบบหลัก (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-Core  
Option) รวมท้ังกรอบการจัดทํารายงานของ International  
Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทาง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000: Guidance on Social 
Responsibility) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และ 
เชื่อมโยงการดําเนินงานท่ีสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาความ 
ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมผลการดําเนนิงานของ CPN และบริษทัย่อย 
ในประเทศไทยไม่รวมผลการดําเนินงานในต่างประเทศ สอดคล้องกับ 
หลักรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยครอบคลุมระยะเวลาการ 
ดําเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดย 
รายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม  ตามกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนืโดยขอบเขต 
ของรายงานในส่วนผลการดําเนินงานด้านธุรกิจและด้านการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนครอบคลุมเฉพาะการบริหารศูนย์การค้าท้ัง 32 โครงการ  
โครงการอาคารสํานักงาน 7 โครงการ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและ 
ส่งเสริมกันภายใต้การบริหารงานของ CPN ท่ัวประเทศ ดังรายงาน 
ในลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 48 ยกเว้นการรายงานในด้าน 
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการโรงแรมและ 
โครงการท่ีพักอาศัย และการรายงานในด้านห่วงโซ่อุปทานไม่รวมผล 
การดําเนินงานของบริษัทย่อย คือ บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

การดําเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ CPN  ใหค้วามสาํคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า  
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม โดย 
เนื้อหาและรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ เป็นการเปิดเผยผลการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ที่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทท่ี CPN มีอํานาจใน 
การบริหาร รวมท้ังบริษัทท่ีต้องการเปิดเผยข้อมูล

การควบคุมคุณภาพของรายงาน

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นหน่วยงานกลาง ควบคุมคุณภาพการจัดทํา 
รายงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีคณะทํางานจัดทํารายงาน 
ประจําปี เป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล

การให้ความเช่ือม่ันต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) ท่ีมีความ 
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผล 
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความ 
น่าเชื่อถือและโปร่งใส ให้สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ  
GRI-Standards ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นใน 
หน้า 212-213

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงาน

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน 
ความย่ังยืนของ CPN สามารถติดต่อได้ที่

แผนกพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ  
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาท่ียั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 10 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2667 5555 ต่อ 6906-9
โทรสาร: +66 (0) 2264 5593 
อีเมล:  sd.ho@cpn.co.th

แนวทางการจัดทํารายงาน
ในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับน้ีครอบคลุมกิจกรรมที่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ และ 
เป็นข้อมูลท่ีมาจากกลุ่มบริษัทของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การบันทึกค่าจากเคร่ือง 
วัดหลักฐานทางบัญชี ข้อมูลจากกระบวนการดําเนินงาน และการประเมินค่าตัวเลขบน 
พื้นฐานที่มีหลักการ

พลังงาน

การใช้พลังงานรวม ประกอบด้วย พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า และ 
พลังงานทางเลือก (พลังงานแสงอาทิตย์)

ก๊าซเรือนกระจก

หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของบริษัทเซ็นทรัล 
พัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่คาํนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์องค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พิมพ์ครั้งท่ี 5  
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2559) โดยมีหลักการดังนี้

1. ขอบเขตการรายงาน

 1.1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) เกิดจากกระบวนการดําเนินงาน 
   และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่งกําเนิดอยู่ในความดูแลควบคุมบริหารจัดการของ 
   บริษัทฯ ในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเคร่ืองจักรยานพาหนะของ 
   องค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้าของเอง) การร่ัวซึม/รั่วไหลจากก๊าซมีเทนของระบบ  
   Septic Tank ระบบบําบัดน้ําเสีย สารทําความเย็น สารดับเพลิงประเภท CO2  

   และ SF6 จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
 1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนโดยอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซ้ือพลังงานจาก 
   ภายนอกเพื่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่นี้ 
   หมายถึงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
 1.3 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากกระบวนการ 
   ดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง  
   การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ อาทิ รถแท๊กซี่ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน  
   หรือรถรับจ้างไม่ประจําทาง การใช้นํ้าประปา และการใช้ไฟฟ้าของร้านค้า/ผู้เช่า 
   เป็นต้น

2. การรายงานปริมาณ

 2.1 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง  
   (Scope 1) จะรายงานจากการกระบวนการเผาไหม้จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
   (ตามน้ําหนักหรือปริมาตร) อาทิ ปริมาณน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติ x ค่าการ 
   ปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีอ่า้งองิจาก Intergovernment Panel on Climate 
   Change 2006 (IPCC)
 2.2 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม (Scope2) จะรายงาน 
   จากปริมาณการซื้อไฟฟ้า โดยจะอ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
   ผู้ผลิตหรือผู้ขาย

3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 จะครอบคลุมถึง ก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6 โดยคํานวณและแสดง 
 ผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลก 
 ร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กาํหนดโดย IPCC 

4. Emission Factor 

 อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน): Thailand  
 Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

5. วิธีการประเมิน 

 อ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and  
 Reporting Standard Revised Edition และแนวทางการประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ท ์
 องค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับ 
 ปรับปรุง ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2559)

นํ้า

การจัดการน้ํา ประกอบด้วย ปริมาณน้ําจากภายนอก น้ําที่ผ่านการบําบัด น้ําที่ปล่อย 
สู่ภายนอก และนํ้าที่นํากลับมาใช้ มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้นํ้า และความเสี่ยงที่ 
อาจมีผลกระทบจากการนาํน้ําจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ 

ปริมาณนํ้าจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการนํานํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ มาใช้ภายใน 
กิจกรรมของบริษัทฯ ซ่ึงได้ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์ 
น้ําประปา 

น้ําที่นํากลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใช้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุง 
คุณภาพแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบการจัดการนํ้าภายในศูนย์การค้า และอาคาร 
ของบริษัทฯ 

ของเสีย

การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมของ 
บริษัทฯ โดยปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการดาํเนินงาน 
และกจิกรรมของบรษิทัฯ ซึง่การรายงานปรมิาณของเสียทีเ่กดิขึน้ในรายงานฉบบันีไ้ดจ้าก 
การชั่ง หรือการประมาณค่า

ข้อมูลด้านสังคม 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ

พนกังานของบริษทัฯ คอื ผูท้ีป่ฏบิตังิานภายใต้สญัญาจ้างของบรษิทัเซน็ทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Top Management)  
กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการ (Middle Management และ Junior  
Management) และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer) ดังนี้

• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Top Managementor Executive Level) ได้แก่  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่
• กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการ (Middle Management และ Junior  
 Management) ได้แก่ ผู้บริหารฝ่าย (Department Head) และผู้บริหารงาน 
 (Functional Head)
• กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer) ได้แก่ พนักงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ (Officer) 
 และเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer/Supervisor)

โดยจําแนกพนักงานดังกล่าวข้างต้น ออกเป็น 2ประเภท ตามประเภทสัญญาจ้าง คือ 
สัญญาจ้างแบบไม่มีกาํหนดเวลา (Permanent) และสัญญาจ้างแบบมกีําหนดระยะเวลา  
(Contract)

การคาํนวณชั่วโมงการทาํงาน

1) เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึกข้อมูลจากหน่วยงาน 
 การบุุคคล หน่วยงานบัญชี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ในกรณีทีบ่รษิทัฯ  ไมม่รีะบบบนัทกึเวลา จะใชว้ธิกีารประมาณชัว่โมงการทํางานโดยใชส้ตูร 
 การคํานวณดังนี้

 จํานวนชั่วโมงการทาํงาน (ชั่วโมง-คน)
 = [จํานวนคน×จาํนวนวันทาํงาน×จาํนวนชั่วโมงการทาํงานปกติ (ต่อวัน)] + จํานวน 
  ชั่วโมงล่วงเวลารวม (เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัตกิาร)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) บันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการ 
ทํางานโดยคาํนวณและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยดังนี้ 

คํานิยาม

จํานวนวัน คือ จํานวนวันทาํงานตามที่บริษัทฯ กาํหนด

การบาดเจ็บ คือ การบาดเจ็บถึงขั้นรักษาพยาบาล อันได้แก่ อุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการ 
บาดเจ็บจนต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับการบาดเจ็บ 
หรอืโรค หรอืความผดิปกต ิได้แก ่การเยบ็บาดแผล การเขา้เฝือก การผา่ตัด (เลก็หรอืใหญ)่  
การล้างพิษ ล้างท้อง การให้นํ้าเกลือ การให้เลือด การให้ออกซิเจน การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน CPR การจ่ายยาเพื่อรักษาอาการ รวมทั้งการพักฟื้นสภาพร่างการผู้บาดเจ็บ 
ให้คืนสู่สภาพปกติ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการดาํเนิการดังนี้

คําจํากัดความ
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• กรณีไปพบแพทย์เพื่อดูอาการ หรือรับคาํปรึกษาจากแพทย์
• กรณีเป็นกระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ ได้แก่ การเอกซเรย์ตรวจอัลตราซาวด์ 
 ตรวจเลือด หรือการให้ยาเพื่อวินิจฉัย (เช่น ให้ยาขยายม่านตาเพื่อตรวจวินิจฉัย)

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ทําให้หยุดตั้งแต่ 1 วันหยุดงานขึ้นไป (เร่ิม 
นับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)

ความรุนแรงการบาดเจ็บ คือ นับจากวันทาํงานที่หยุดจริง

การเสียชีวิตจากการทํางาน คือ การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน หรือกิจกรรม 
ของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต

การคาํนวณ

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR)

=  (จํานวน (ครั้ง) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) × 200,000 (ชั่วโมงการปฎิบัติงาน))
   

 (จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))  

อัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการทาํงาน (Occupational Disease Rate: ODR) 

=  (จาํนวน (ราย) การเจ็บป่วยจากการทาํงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) × 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน))
   

(จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Rate: LDR)

=  (จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) × 100)
    

(จํานวนวันของการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจากการรายงานแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสญหาย และขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 (กท.16)

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)

=  (จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทาํงานรวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน x 100)
    

(จํานวนวันทาํงานทั้งหมดในรอบปีของพนักงานทั้งหมด)

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจากการบันทึกวันลาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) โดยพิจารณาจากจาํนวนวันของการลาป่วย และลาป่วยโดยไม่รับค่าจ้าง 



คณะกรรมการ
นโยบายความเส่ียง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรม
การก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายการตลาด

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายขาย

ฝ่ายพัฒนาและบริหาร
งานออกแบบโครงการ
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โครงสร้างองค์กร



สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน

แผนกกฎหมาย
และบริหารสัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
และพัฒนาองค์กร

สำนักกลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายพัฒนา
โครงการท่ีพักอาศัย

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจต่างประเทศ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน

คณะกรรมการ
บริษัท

สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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โครงสร้างระดับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และ 
ประสบการณ์ที่หลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน  
โดยมีองค์ประกอบดังน้ี

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวน 
 กรรมการท้ังหมด 
- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็น 
 บคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการใหญ ่เพือ่ใหมี้การแบง่แยก 
 บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการ 
 ดําเนินงาน
- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็น 
 ผู้บริหาร 1 คน

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ

1.  ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 1  

คณะกรรมการบริษัท

1.  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ 2   ประธานกรรมการ
2.  นายไพฑูรย์  ทวีผล   กรรมการอิสระ
3.  นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ
4.  นางโชติกา  สวนานนท์   กรรมการอิสระ
5.  นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์   กรรมการอิสระ
6.  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 2 กรรมการ
7.  นายสุทธิศักด์ิ  จิราธิวัฒน์ 2  กรรมการ
8.  นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ 2  กรรมการ
9.  นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ 2  กรรมการ
10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 2   กรรมการ
11.  นายปรีชา  เอกคุณากูล  กรรมการ

หมายเหตุ:
1  บริษทัฯ ไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.ศุภชยั พานิชภกัดิ ์เขา้ดาํรงตาํแหนง่เปน็ประธานกรรมการ 
 กิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนิน 
 ธุรกิจของบริษัทฯ
2  กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิธรรม  
จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์  
นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน 
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือกรณีที่ต้องยื่นแบบแสดง 
รายการภาษีต่าง ๆ หรือการย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ  
หรือหน่วยงานอ่ืนใด ให้กรรมการผู้มีอํานาจข้างต้นคนใดคนหน่ึงลง 
ลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1)  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ 
  จํานวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และกรรมการ 
  ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ต้องมีถิน่ทีอ่ยู ่
  ในราชอาณาจักร
2)  กรรมการต้องเปน็บคุคลทีมี่คณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลัีกษณะ 
  ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ 
  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎระเบียบของสํานักงาน 
  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานกังาน 
  ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกํากับดูแล 
  กิจการ และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะ 
  ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้ 
  บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  
3)  กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น 
  ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ และมี 
  เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
  อย่างเต็มท่ี
4)  กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ 
  ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ  
  โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
5)  กรรมการต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือ 
  จัดการในกจิการอืน่ อนัจะกอ่ใหเ้กดิการบัน่ทอนผลประโยชน์ของ 
  บริษัทฯ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทํา 
  เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

วาระการดํารงตําแหน่ง

1)  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 
  ตําแหนง่ 1  ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด ถา้จํานวนกรรมการ 
  ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเปน็สามสว่นไม่พอด ีใหอ้อกจํานวนใกลท้ีสุ่ด 
  กับส่วน 1 ใน 3

โครงสร้างการจัดการ
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2)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีทีส่องภายหลัง 
  จดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 
  ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก 
  ตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกําหนดวาระ อาจได้รับการ 
  พิจารณาเลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 

  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก 
  ตําแหน่งเม่ือ 

  2.1) ตาย
  2.2) ลาออก 
  2.3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายหรอื 
    ข้อบังคับของบริษัทฯ
  2.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตําแหน่ง ด้วยคะแนน 
    เสยีงไม่นอ้ยกว่า 3  ใน 4 ของจํานวนผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชมุ 
    และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
    กึ่งหน่ึงของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และ 
    มีสิทธิออกเสียง
  2.5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

3)  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ 
  บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
4)  กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ 
  ไมเ่กนิ 2 วาระ และสามารถตอ่วาระไดโ้ดยรวมระยะเวลาการดาํรง 
  ตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการ 
  ให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลา 
  การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร และ 
  ในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ  
  คณะกรรมการอาจเสนอ ช่ือกรรมการดังกล่าวใหท้ีป่ระชมุสามญั 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ 
  ต่อไปได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)  บริหารกิจการให้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น  
  (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการคือ
  1.1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of  
    Loyalty)
  1.2) การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty 
    of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี 
    จริยธรรม (Ethic)
  1.3) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
    ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ 
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

  1.4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
    อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทันเวลา และ 
    เท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2)  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะส้ัน และระยะยาวใน 
  การดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 
  เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือความย่ังยืน 
  ตลอดจนสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วน 
  ได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี 
3)  พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการ ตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ กําหนด  
  รวมถึงระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ
4)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ  
  อย่างตอ่เน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการดาํเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมาย 
  ท่ีกําหนดโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง 
  เหมาะสมปลอดภัย
5)  กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจํานวน 
  กรรมการ สัดส่วนกรรมการอสิระ รวมทัง้คณุสมบตัทิีห่ลากหลาย 
  เพ่ือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน 
  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยอยา่ง 
  เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ 
  กําหนดค่าตอบแทนเสนอ
6)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน 
  การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม 
  ความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนิน 
  งานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ําเสมอ
7)  จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสําคัญต่าง ๆ 
  ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  โปร่งใส เช่ือถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์  
  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8)  จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9)  จดัใหม้จีรรยาบรรณธรุกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
  เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย 
  กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของ 
  ตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ 
  บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
10) จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 
  สนับสนนุให้มีการสือ่สารไปสูท่กุคนในบรษิทัฯ  ให้ได้รบัทราบยึดถอื 
  ปฏิบัติอย่างจริงจัง  
11)  จัดให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทํารายการ 
  ระหว่างกัน
12) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับ 
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  รายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ 
  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ 
  ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบเห็นสมควร
13) จดัใหม้นีโยบายและกระบวนการบรหิารความเส่ียงทีเ่หมาะสมและ 
  มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  อย่างสมํ่าเสมอ
14) จัดให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
  ของบรษิทัฯ และกาํกับดแูลให้มกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของ 
  ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี
15) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้ 
  เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
16) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี  
  รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และ 
  คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ 
  บริษัท
17) พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าอบรมหรือ 
  เข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือ 
  กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง 
  ตอ่เน่ือง
18) กาํกบัดแูลใหม้กีารจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้น 
  ทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการ 
  ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
  ที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสาร 
  ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือใหเ้กดิการปฏิบตัอิยา่งแท้จรงิ
19) กํากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับ 
  ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
  ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล
20) กํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวม 
  ถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ  
  (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และ 
  ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ 
  ขอ้มูลทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive  
  Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ 
  พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
  ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
21) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้ 
  สอดคล้องกับภาวการณ์
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวชิาชีพเกีย่วกับการดาํเนนิธรุกจิ 
  ด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
23) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีผู้ถือหุ้น 
  มอบหมาย

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ

1)  กํากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2)  ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด 
  วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
3)  พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่โดยมมีาตรการดูแลใหเ้รือ่งท่ีสาํคญัและ 
  เป็นไปตามอํานาจดําเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4)  จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอ 
  เร่ืองและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสําคัญ 
  อย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมี 
  ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่าย 
  จัดการและสนบัสนนุการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
  และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6)  กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสใน 
  กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7)  กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 
  คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็น 
  ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กรรมการอิสระ

กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการทีม่คีวามเปน็อิสระจากการควบคมุ 
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมี 
ส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้กําหนด 
คุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต. รายละเอียดมีดังน้ี

1)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมด 
  ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น 
  ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย
2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
  ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ 
  เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของ 
  บริษัทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแล้วไมน้่อย 
  กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
  จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
  พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  
  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้ 
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  รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
  ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
  ของบริษัทฯ  ใน ลักษณะ ท่ีอาจเป็นการ ขัดขวางการ ใช้  
  วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
  ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ 
  ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
  รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 
  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ 
  การแต่งต้ัง

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการ 
  ทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให ้
  เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
  การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื 
  คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 
  พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ 
  คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 
  ของสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาท 
  ขึ้นไปแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ี 
  ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่ 
  เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ 
  พจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ในระหว่าง 
  1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5)  ไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บริษทัยอ่ย 
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ 
  บรษิทัฯ และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีมี่นัย ผู้มีอํานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น 
  ของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่ 
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
  ของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกลา่ว 
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง
6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้ 
  บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ 
  รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
  ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ 
  หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ 
  แต่งต้ัง
7)  ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ 
  ของบริษทัฯ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูเ้กีย่วขอ้งกบั 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ี 
  มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
  ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 
  ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน 
  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ 
  มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
  เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ 
ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
ของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้

กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่อง 
ต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ 
คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความ 
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ 
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากลั่นกรองการ 
ดําเนินงานท่ีสําคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอ 
ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจ 
เร่ืองสําคัญในบางเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้  
โครงสร้างกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังน้ี

- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  ตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
  ของบริษัทฯ 
- กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ 
  เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ ในการสอบทานความ 
  น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการ 
  สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบลําดับท่ี 1 จบการศึกษาด้านบัญชี  
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รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายไพฑูรย์  ทวีผล  ประธานกรรมการ
  ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
  2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
        บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
        จํากัด (มหาชน)
  2553 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน)
2.  นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ
  ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
  2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน)
  2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
3.  นางโชติกา  สวนานนท์  กรรมการ
  ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
  2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.  นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์  กรรมการ
  ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
  2555 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
        บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
        ธนาคารเกียรตินาคิน

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1)  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูใน 
  รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
  เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบ 
  บัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง 
  รายไตรมาสและประจําปี

2)  สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดข้ึนใน 
  รอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ 
  การทํารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ 
  ผลการดําเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
3)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน ์ให้เปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ 
  ตลาดหลักทรพัย์ฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล 
  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
4)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ 
  เกี่ยวโยงหรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
  มีประสทิธผิล รวมทัง้สอบทานรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ 
  รายงานทางการเงิน
6)  พจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้สอบบัญชแีละ 
  สํานักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และ 
  เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้ง 
  ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะน้ัน
7)  สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็น 
  อิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึง 
  การเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับงานตรวจสอบภายใน
8)  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายใน และ 
  อนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
9)  ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดี 
  ความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรอืเลกิจา้ง รวมทัง้ในการกําหนด 
  และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้าง 
  ความม่ันใจว่าหน่วยงานน้ีทําหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ
10) พจิารณาใหค้วามเหน็และใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและอตัรากาํลงั 
  ของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
11)  สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน 
  ประจําปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมิน 
  ความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk  
  Management) และแผนกลยุทธ์ของสํานักตรวจสอบภายใน
12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสํานักตรวจ 
  สอบภายใน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและ 
  กระบวนการจัดการทางการเงิน
13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของ 
  ผู้ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ใหม้คีวามสมัพนัธ ์
  ท่ีเกื้อกูลกัน ไม่ซ้ําซ้อน
14) สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในตาม 
  แผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบ 
  ความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
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15) พจิารณาการจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาปฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบ 
  ภายใน กรณีทีผู่ป้ฏิบตังิานตรวจสอบภายในขาดทักษะบางอยา่ง 
  ที่จําเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
16) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  (Quality Assurance Review) เป็นประจําทุกปี รวมท้ังการ 
  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมี 
  ความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality  
  Review) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ 
  บญัชี เพือ่ใหไ้ด้ผูส้อบบญัชีทีมี่ความเปน็อสิระ โดยคาํนงึถงึความ 
  นา่เชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ 
  ของสํานกังานตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบการณ์ของบคุลากร 
  ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผล 
  การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบ 
  บัญชี
18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี  
  รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบ  
  (กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
19) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ี 
  เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชี 
  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
20) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทํา เสนอให้ฝ่ายบริหาร 
  ปรบัปรุงแกไ้ข และติดตามผลการดาํเนนิการตามขอ้เสนอแนะนัน้
21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการ 
  ประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
22) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
  พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซ่ึง 
  รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตาม 
  มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310,  
  311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลกัทรพัย ์เมือ่ผูส้อบบญัชไีดพ้บและดาํเนนิการตรวจสอบ 
  ต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบใน 
  เบือ้งตน้ใหแ้กส่าํนกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชทีราบภายใน 30 
  วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ  
  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 
  กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ
24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการและติดตามกรณีของ 
  การไม่ปฏิบัติตาม
25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกํากับดูแลภายนอก 
  และข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
26) สอบทานกระบวนการส่ือสารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังาน 
  ภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม

27) ไดร้บัรายงานความคบืหนา้จากฝา่ยจดัการและทีป่รกึษากฎหมาย 
  ของบริษทัฯ เกีย่วกบัประเดน็สาํคญัในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
28) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อ 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบและพิจารณา อย่างนอ้ย 
  ไตรมาสละคร้ัง
29) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดทําโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
  กับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
30) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบโดยแสดงรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 
  และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผย 
  ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ
31) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ 
  มีขอ้สงสยัวา่ มรีายการหรือการกระทํา ซ่ึงอาจมผีลกระทบอยา่ง 
  มีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบเห็นสมควรรายการหรือการกระทําดังกล่าว ได้แก่

  31.1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  31.2) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคัญ 
    ในระบบการควบคุมภายใน
  31.3) การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
    ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
    กับธุรกิจของบริษัทฯ
32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการ 
  ปรับปรงุแกไ้ขรายการหรอืการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 31.1),  
  31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามี 
  รายการหรือการกระทําตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  
  หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
33) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ 
  ที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจําเป็น 
  เพ่ือการพัฒนา
34) ใหค้วามสาํคญัโดยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ กาํหนดเรือ่งการกาํกับดแูล 
  กิจการทีดี่ไวเ้ปน็วาระประจาํของการประชมุคณะกรรมการบริษทั 
  และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
35) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสําเนารายงาน 
  การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 
  วันทําการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน
36) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น 
  ระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
37) หารือรว่มกบัฝา่ยจดัการถงึนโยบายหลกัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  กับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน  
  รวมท้ังความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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38) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทํางานบริหาร 
  ความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นใน 
  รายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงของ 
  บริษัทฯ
39) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
40) สอบทานกฎบัตรเป็นประจําทุกปี เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบ 
  ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ และเสนอให้พิจารณา 
  ปรับเปล่ียนหากมีความจําเป็น
41) มีหน้าท่ีตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนดเพ่ิมเติม
42) กาํกับดแูลใหม้กีระบวนการรบัแจ้งเบาะแส ในกรณทีีพ่นักงานและ 
  ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําอัน 
  ควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
  ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือ 
  ใหค้วามม่ันใจแกผู่แ้จ้งเบาะแสว่าบรษิทัฯ มีกระบวนการสอบสวน 
  ที่เป็นอิสระ และมีการดําเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม
43) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมี 
องค์ประกอบดังน้ี

- กรรมการอิสระ 2 คน 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน

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

โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทนจํานวน 2 คน ดังน้ี

1.  นายสุทธิศักด์ิ  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา
2.  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม นอกจากนี้  
หากมีการพิจารณาวาระท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย ท่ีปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ 
ประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ 
คณะกรรมการและท่ีปรึกษาท่านอ่ืนหารือกันอย่างเต็มท่ี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสรรหา

1)  พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิทั 
  ให้มคีวามเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 
  ไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ 
  อิสระ
2)  ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย 
  ผู้ ท รงคุณวุฒิ ท่ีมี ความรู้ ความสามารถที่ หลากหลาย  
  มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
  ดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จํากัด 
  เพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติ 
  เฉพาะด้านอ่ืน ๆ 
3)  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและ 
  พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ 
  การแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท
4)  พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สรรหา 
  และพิจารณากล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร 
  ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือนําเสนอต่อ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่
5)  เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบัการสรรหา 
  เป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อน 
  การประชุมผู้ถือหุ้น
6)  จดัใหมี้แผนสบืทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญแ่ละผูบ้รหิาร 
  ระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ
7)  พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ 
  บริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของ 
  บริษัทฯ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดค่าตอบแทน

1)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ 
  กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผล 
  ประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
  พิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอืน่ทีอ่ยูใ่น 
  อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคํานึงถึง 
  การเพ่ิมมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
2)  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการ 
  ชุดย่อยเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
  และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
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3)  พจิารณาการกาํหนดเปา้หมายและประเมินผลการปฏบัิตงิานของ 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ 
  กําหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ

1)  สามารถแต่งต้ังท่ีปรึกษาประจํา และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะ 
  โครงการ เพ่ือให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจําเป็นและสมควร โดย 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณา 
  กําหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ 
  ตามความจําเป็นและสมควร
2)  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมัติ 
  ต่อคณะกรรมการบริษัท
3)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
ความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมอีงคป์ระกอบ 
ดังน้ี

- กรรมการบริษัท 4 คน 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
นโยบายความเส่ียง

1)  กํากับดแูลนโยบาย กลยทุธ ์โครงสรา้ง และกรอบการพฒันาการ 
  บริหารความเส่ียงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร
2)  ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงที่ฝ่ายบริหารจัด 
  ให้มีขึ้นในองค์กร

3)  พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเส่ียง 
  ท่ีองค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงที่ 
  องค์กรยอมรับได้
4)  สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และ 
  พิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
5)  รับทราบถึงความเส่ียงท่ีสําคัญ ๆ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ 
  ตอบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่
6)  มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหาร 
  ความเส่ียงประจําปีขององค์กร
7)  ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่าย 
  บริหารความเส่ียง
8)  กํากับดูแลการกําหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานและ 
  ดัชนีตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ
9)  รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและทําให้แน่ใจ 
  ว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเก่ียวกับ 
  ความเส่ียงที่ได้หยิบยกขึ้น
10) ทําให้ม่ันใจว่าการพิจารณาว่าเรื่องใดมีสาระสําคัญนั้น ควร 
  พิจารณาจากผลกระทบด้านการเงินและคุณภาพต่อผู้ถือหุ้น 
  ขององค์กร ท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในทันที และท่ีเกิดขึ้นในระยะ 
  ยาว 
11)  รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อ 
  คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง 
12) ปฏบิตังิานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

นอกจากน้ี ฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานหลัก  
ทําหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ได้รับมา 
จากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ควบคุมการพัฒนาระบบ 
การบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
แต่ละหน่วยธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดไว้ และ 
ผนวกการบริหารความเส่ียงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทานการวัดผล 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเส่ียงโดยเปรียบเทียบกับช่วง 
ความเบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ ส่ือสารและจัดการในเรื่องการจัดตั้งและ 
รักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์การบริหารความเส่ียงขององค์กร และรายงานความ 
ก้าวหน้าในการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองต่อคณะกรรมการ 
นโยบายความเส่ียง
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูม้คีวามรู้ ความสามารถ 
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ 
ทํางานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามกฎหมายและหลกัธรรมาภบิาล ซ่ึงคณะกรรมการบรษิทัได้แตง่ตัง้ 
นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด 
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”  
โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัทดังน้ี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงาน 
  ประจําปขีองบรษิทัฯ หนงัสือนัดประชมุคณะกรรมการบริษทั และ 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม 
  ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
  ผู้บริหาร
3)  จดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน 
  กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ  
  ได้รับรายงานน้ัน

4)  จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ 
  เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
5)  ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
  บริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ  
  พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญตั ิ
  บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
6)  เป็นศนูย์กลางการติดต่อส่ือสารขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ 
  ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7)  ประสานงานและตดิตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและ 
  ผู้ถือหุ้น
8)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ 
  รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลตามระเบียบและข้อกําหนด 
  ของหน่วยงานทางการ
9)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ 
  กําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการ 
  ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทัเปน็ผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบ 
ด้วยกรรมการ 5 คน ดังน้ี

สรุปการดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
นโยบายความเส่ียง

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. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ M - A -
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ M - M -
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ M - - M
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ M - A M
11. นายปรีชา เอกคุณากูล M - - M

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

1.  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์   ประธานกรรมการ
2.  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
3.  นายสุทธิศักด์ิ  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
4.  นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
5.  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1)  พิจารณากล่ันกรองในเรื่องดังต่อไปน้ี  เพื่อนํา เสนอให้  
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  1.1) แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน 
    และแผนงานของบริษัทฯ 
  1.2) งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซ่ึงเป็นไปตาม 
    แผนกลยุทธ์
  1.3) การลงทุนโครงการต่าง ๆ หรือรายการท่ีสําคัญภายใต้ 
    ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
  1.4) กจิกรรมและการปฏบัิตงิานท่ีเกีย่วกบัการควบรวมและซือ้ 
    กิจการ
  1.5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
2)  ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณ 
  และเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้
3)  กํากับและตดิตามผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินของบรษิทัฯ 
4)  พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและ 
  จาํหนา่ยทรัพยส์นิ และรายการอืน่ใดทีเ่กีย่วกับธุรกจิของบรษัิทฯ  
  ภายในขอบเขตอํานาจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5)  ประเมินโอกาสและความเส่ียงตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ 
  ดาํเนินธรุกจิ และใหค้วามเห็นหรอืขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการ 
  จัดการและคณะกรรมการบริษัท
6)  สนับสนุนให้มีการผนึกกําลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถ 
  ในการต่อรองและการแข่งขัน
7)  สรา้งเสรมิความสมัพนัธต์ลอดจนบรหิารจัดการเกีย่วกบัผูม้ส่ีวน 
  ได้เสียทุกฝ่าย
8)  จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ
9)  พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่าง 
  มีประสิทธิภาพ
10) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเห็น 
  หรือคําแนะนํา ตามความจําเป็น
11)  ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

โครงสร้างระดับจัดการ

คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ดังน้ี

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1.  นายปรีชา  เอกคุณากูล 1 ประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
2.  นายสุทธิภัค  จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.  นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ  
  และบริหารโครงการก่อสร้าง
4.  นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์ 1  กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
5.  นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ 1 กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี  
  และบริหารความเส่ียง
6.  นางปณิดา  สุขศรีดากุล กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7.  พันตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชัย  กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 
8.  นางนาถยา  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
9.  เรืออากาศเอกกรี  เดชชัย   กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัย
10. ดร.ณัฐกิตต์ิ  ต้ังพูลสินธนา กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
11.  นายชนวัฒน์  เอ้ือวัฒนะสกุล   กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
12. นายชาติ  จิราธิวัฒน์    กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย 
13.  นายบุนชาน  กุลวทัญญู    กรรมการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย

หมายเหตุ:
1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารลําดับที่ 1-5 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศ 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด 
 เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

1)  จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมาย 
  ทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 
2)  จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate)
3)  อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการดําเนินงานต่าง ๆ ของ 
  บริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการ 
  ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่น ๆ ท่ีสําคัญแก่ 
  คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
  พิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการหรือ 
  ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ 
4)  รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ 
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
5)  พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการ 
  ควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ
6)  พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และ 
  ส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง
7)  รายงานการแต่งต้ังผู้บริหารท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ 
  ใหญ่ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
  พิจารณา
8)  คณะกรรมการจัดการอาจมอบอํานาจช่วงให้ผู้บรหิารหรอืบคุคล 
  ใดบุคคลหน่ึงมีอํานาจในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ 
  หลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ 
  บริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้
9)  ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  อย่างต่อเน่ือง
10) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น 
  หรือคําแนะนําตามความจําเป็น
11)  ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

โครงสร้างการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1)  นํานโยบาย กรอบการควบคมุไปดาํเนนิการปฏบิตั ิและตดิตามผล 
  การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไป 
  ตามข้อกําหนด ทิศทางและนโยบายท่ีระบุไว้ 
2)  มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูง 
  จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
  นโยบายความเสี่ยง โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน  
  4 คร้ัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1)  กาํหนดเป้าหมายความย่ังยืนทางธรุกจิ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ ์ 
  แผนดําเนินงาน ข้อกําหนด ระบบมาตรฐาน แนวทางในการ 
  ดําเนนิงาน และติดตามผลการดําเนนิงาน เพ่ือใหเ้ปน็ไปในทิศทาง 
  เดียวกัน 
2)  มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงาน 
  เป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใน 
  ปี 2560 มีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 6 คร้ัง

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ 
และส่ิงแวดล้อม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1)  ถ่ายทอดและขับเคล่ือนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและ 
  ส่ิงแวดล้อม การดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิด 
  ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
2)  มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้ช่วย 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเป็นประธาน มี 
  ผู้บริหารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ 
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการ และรายงานต่อ 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใน 
  ปี 2560 มีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 3 คร้ัง

คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ทํางาน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1)  ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ 
  สุขอนามัยในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2)  มผีูบ้รหิารระดับสงูจากฝา่ยบรหิารทรพัย์สนิ ผูบ้รหิารจากสายงาน 
  สนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และรายงาน 
  ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และ/ 
  หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดย 
  ในปี 2560 มีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 12 คร้ัง
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บุคลากร
บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 4,658 คน ในปี 2560 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญ

ทีมประสานงาน
ความเส่ียงประจำสาขา ทีมทูตพลังงาน หัวหน้าและทีมรับผิดชอบประสานงาน

ระบบไอเอสโอ (ISO) สาขา
ทีมงานด้านทรัพยากรมนุษย์

และทีมงานซีเอสอาร์

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
นโยบายความเส่ียง

คณะกรรมการด้านสภาพ
ภูมิอากาศ และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน

คณะกรรมการซีเอสอาร์

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับสายงานและสาขา

คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ระดับกรรมการ ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ

คณะกรรมการซีเอสอาร์
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1)  พจิารณาเห็นชอบในการดาํเนนิงานด้านกจิกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบั 
  การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
  และส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  และแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
  รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติการดําเนินกิจกรรมและโครงการ 
  จิตอาสาของพนักงาน
2)  มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้บริหารจาก 
  สายงานสนับสนุน เป็นกรรมการพิจารณาหลัก รวมทั้งมี 
  กรรมการทา่นอืน่ ๆ  หมุนเวยีนตามประเภทกิจกรรม และรายงาน 
  ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดย 
  ในปี 2560 มีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 2 คร้ัง

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับองค์กร
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1)  กําหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 
  แผนงานดูแลพัฒนาและสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่าง 
  ใกล้ชิด พร้อมท้ังถ่ายทอดอย่างเป็นลําดับช้ัน 
2)  มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  เป็นกรรมการ มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และ 
  พัฒนาองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อ 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2560 
  มีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 13 คร้ัง
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการเสมอมา ด้วยเช่ือว่า 
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ี 
เติบโตอย่างย่ังยืนได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีใน 
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนได้มีการกําหนด 
และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และ 
แนวปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
ของบริษัทฯ  

หลักบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ กําหนดหลักบรรษัทภิบาลไว้ทั้งหมด 6 ประการ เพื่อให้การ 
ปฏบิตังิานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทางเดยีวกนัและสอดคลอ้ง 
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย

•  ซ่ือสัตย์ สุจริต 
•  เปิดกว้าง โปร่งใส 
•  ให้ความเสมอภาค 
•  ให้ความเป็นธรรม 
•  ยึดม่ันคําสัญญา 
•  ใส่ใจดูแลสังคม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกรายดังน้ี

•  มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการ 
  ถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าได้ 
  รับผลตอบแทนครบถ้วน 
•  ดแูลและสนับสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ 
  รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
  อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่ 
  จะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีถ่กูต้องชดัเจน สทิธใินการเขา้รว่มประชุม 
  และลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีสําคัญ สิทธิในการแต่งตั้ง 
  หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอัตรา 
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือ 
  ถอดถอนผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้ 
  รับส่วนแบ่งกําไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผล 

  การตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย 
  พ้ืนฐานของบริษัทฯ
•  เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่าน 
  ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความ 
  เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความ 
  สะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการ 
  จํากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการ 
  ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  
  (EquitableTreatment of Shareholders)

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี

•  มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคุมเก่ียวกับ 
  สารสนเทศภายในและเรื่องการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อ 
  ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การ 
  กํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”
•  นําเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจเกิดความ 
  ขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ 
  ความเห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  
  (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญ 
  อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด  
  รายละเอียดเปดิเผยไวใ้นหวัขอ้ “การกาํกับดแูลดา้นความขดัแยง้ 
  ทางผลประโยชน์”
•  ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
  เท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

บรษิทัฯ  ให้ความสําคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุ้นและการปฏบิติัตอ่ผูถ้อืหุน้ 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยนําหลักการท่ีเกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็น 
รูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม 
วันประชุม และหลังการประชุม 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จัดขึ้นในวันจันทร์ 
ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จํานวน 270 ราย และผู้รับมอบฉันทะจํานวน 1,352 ราย รวมเป็น 
ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 

การกํากับดูแลกิจการ
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ร้อยละ 83.64 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น มี 
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน จากกรรมการท้ังหมด 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประธาน 
กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม 
ประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้  รายละเอียดการ 
ดําเนินการประชุมมีดังน้ี

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
  และจัดใหม้กีระบวนการและช่องทางให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีว่นใน 
  การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ ระหวา่งวนัที ่23 กนัยายน 2559  
  ถึง 15 มกราคม 2560 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคําถาม 
  เก่ียวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึง 
  วันประชุม โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระ 
  การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
  เลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังนี้  
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 
  เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ 
  พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
•  จัดทาํจดหมายเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้ 
  เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
  ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 
  30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร 
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 
  อย่างเพียงพอ 
•  ในจดหมายเชิญประชมุ บรษิทัฯ มีการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 
  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการ 
  พิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระ 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
  1) วาระการแต่งต้ังกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอ 
    แต่งตัง้ ไดแ้ก่ ช่ือ อายุ ประเภทกรรมการ ตําแหนง่ในบริษทัฯ 
    การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ 
    ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่ 
    เ ก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ วันท่ีดํารงตําแหน่ง 
    กรรมการ จาํนวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่ และการเขา้รว่มประชมุใน 
    ฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นใน 
    บริษัทฯ และข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การทํารายการท่ีอาจเกิดความ 
    ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
  2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
    นโยบาย จาํนวนเงนิและรปูแบบค่าตอบแทนแยกตามตําแหนง่ 

    และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และ 
    วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 
  3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบ 
    บัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบ 
    บัญชี จํานวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
    การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดง 
    ค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอ่ืน 
  4) วาระการจ่ายเงนิปนัผล ได้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบันโยบายการจา่ย 
    เงินปนัผล จาํนวนเงินทีข่ออนมุตั ิเปรยีบเทยีบกบัจํานวนเงิน 
    ท่ีจ่ายในปีก่อน
•  ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง 
  กะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  ท่ีสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
•  อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย 
  ตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้น 
  สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธี 
  การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญ 
  ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะท้ัง แบบ ก. แบบ ข.และ 
  แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมรีายชือ่พรอ้มประวตัขิองกรรมการอิสระ  
  3 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยใน 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีผู้ถือหุ้นจํานวนรวม  
  1,732 ราย มอบอํานาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอํานาจใน 
  การออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
  -  มอบอํานาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการ 
    ตรวจสอบ จํานวน 1,253 ราย
  -  มอบอํานาจให้นายการุณ กติตสิถาพร กรรมการตรวจสอบ 
    จํานวน 280 ราย
  -  มอบอํานาจให้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ 
    ตรวจสอบ จํานวน 199 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

•  กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม  
  2 ช่ัวโมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลง 
  ทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และ 
  เช่ือถือได้ของข้อมูล
•  กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น 
  ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้น 
  ประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
•  ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน 
  และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
•  นําบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย 
  จัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
  สามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร
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•  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง 
  คะแนนเสยีงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลอืกตัง้ 
  กรรมการ
•  มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นในที่ 
  ประชุมรับทราบทุกวาระตามลําดับ 
•  ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ 
  เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามข้อกฎหมาย 
  และขอ้บงัคับของบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดเ้ชญิตัวแทนจาก บรษิทั 
  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ 
  เป็นพยานตรวจสอบการนับคะแนน
•  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการ 
  ประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ 
  พิจารณาลงมติได้
•  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่  
  โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 
  เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

•  นําสง่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ภายในวันประชุม  
  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า 
  ร่วมประชุมรับทราบในทันที 
•  ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน  
  Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับในรูปแบบ 
  แผ่น VCD ได้ที่สํานักเลขานุการบริษัท
•  ให้ความสําคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดย 
  บันทึกสาระสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย
  -  รายช่ือพร้อมตําแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ 
    กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  -  สทิธแิละวธิกีารในการออกเสยีงลงคะแนน และการใชบ้ตัรลง 
    คะแนน
  -  คําถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคําช้ีแจงของ 
    กรรมการหรือฝ่ายจัดการ 
  -  มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลง 
    คะแนนเสียงอย่างชัดเจน
•  จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 
  และนําสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลักทรพัย์ฯ  
  ภายในเวลาท่ีกําหนด
•  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บนเว็บไซต์ของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่  
  24 เมษายน 2560 ซึง่เปน็วนัเดยีวกบัการประชมุภายหลงัจากการ 
  ประชุมเสร็จส้ิน 

•  เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ 
  เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ 
  มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป

บริษทัฯ ปฏบิตัติามเกณฑภ์ายใต้โครงการประเมนิคณุภาพ AGM ซ่ึง 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ 
ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อน 
วันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

3.  การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผล 
ประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน มีการกําหนดเป็นนโยบายและบทบาท 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”  
สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

•  สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและม่ันคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 
  ผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมผีลประกอบการท่ีดแีละมปีระสิทธภิาพ 
•  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จําเป็นโดยเท่าเทียม 
  กัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
•  ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม  
  ซ่ึงรายละเอียดตา่ง ๆ  ไดก้ลา่วไวใ้นหวัข้อ “สทิธขิองผู้ถอืหุน้” และ 
  “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

พนักงาน

•  กําหนดนโยบายในการดแูลและปฏบิตัติอ่พนกังานอย่างเปน็ธรรม 
  และเหมาะสม ท้ังในด้านผลตอบแทน การแต่งต้ังโยกย้าย การ 
  พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมใน 
  การทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน 
•  กําหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยก 
  หรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ 
  ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา
•  ส่งเสริมความรู้พนักงาน จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่สําคัญและ 
  จําเป็นต่อการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อเก่ียวกับ 
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน 
  การฝกึอบรมด้านการกํากบัดแูลกจิการและการตอ่ตา้นการทุจรติ 
  แก่พนักงานและพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง
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•  เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการ 
  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือก 
  ปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษัทฯ สนับสนุนการหารือและความร่วมมือ 
  ระหว่างบรษิทัฯ กับพนักงานหรอืตัวแทนพนักงานในการนาํเสนอ 
  ข้อมูลแก่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ 
  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
•  กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่ปน็ธรรมแกบ่คุลากร 
  ของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน อาทิ  
  เงนิเดอืน และโบนัส ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ ผลการ 
  ปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทท้ังใน 
  ระยะสั้นและระยะยาว รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “การบริหาร 
  การจัดการเพ่ือความย่ังยืน”
•  จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน 
  เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสํารองในยามเกษียณหรือ 
  ลาออก
•  จัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมัครใจของ 
  พนักงานเพือ่ชว่ยเหลือครอบครวัเพือ่นพนักงานในพธิฌีาปนกิจ

ร้านค้าและลูกค้า

•  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ 
  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบัติ 
  ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีสํานักส่งเสริมและ 
  กํากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผู้ควบคุมดูแลการให้บริการ 
  รา้นค้าใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนัทกุสาขา โดยปรบัปรงุนโยบายและ 
  กระบวนการทํางานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับร้านค้าอย่างสม่ําเสมอ 
•  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ 
  บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมท้ังให้ความสําคัญกับการจัดทําสื่อ 
  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นําภาพหรือเน้ือหาท่ี 
  ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่ไม่ 
  เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใชใ้นการจดักจิกรรม 
  ส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
•  พฒันาบคุลากรทีท่าํหนา้ทีใ่หบ้รกิารและประเมินผลการใหบ้รกิาร 
  ของเจ้าหนา้ทีเ่ปน็ประจํา โดยเจ้าหน้าทีร่า้นคา้สัมพนัธจ์ะเดินเย่ียม 
  ร้านค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รับฟังปัญหาและข้อร้อง 
  เรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ละวัน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
  ลูกค้าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้ใช้ 
  บริการสามารถสอบถามหรือแนะนําผู้ใช้บริการได้ทันที  
•  ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานที่สําคัญ 
  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเมื่อบริษัทฯ จะเปิดศูนย์การค้าใหม่หรือ 
  ศนูยก์ารคา้ทีป่รบัปรงุ จะมีการประชุมร่วมกบัรา้นคา้เพือ่รบัทราบ 
  นโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอด 
  จนเปดิโอกาสให้ผูเ้ช่าได้แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ  
  เพือ่พฒันาคุณภาพการบรหิารศนูยก์ารค้าใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

  สําหรบัศนูยก์ารคา้ท่ีเปดิดําเนนิการแลว้จะมกีารจดัประชุมร้านคา้ 
  ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
•  สํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลูกค้าอย่าง 
  ต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือทราบความต้องการของร้านค้าและลูกค้า 
  อย่างแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลิศของ 
  บริษัทฯ 

คู่ค้า

•  ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
•  พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความ 
  เช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการ 
  จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่าง 
  ชัดเจน 
•  สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
•  กําหนดขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน 
  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการพัฒนาโครงการและ 
  บริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือก 
  คู่คา้ดว้ยวธิกีารสอบราคาหรือการประกวดราคา หรอืการจัดซือ้ 
  จัดจ้างด้วยวิธีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบ 
  การจัดซื้ อ จัดจ้ างของหน่วยงานจัดซื้ อกลาง  (Poo l  
  Procurement) ของบริษัทฯ เป็นต้นโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะ 
  ดําเนินการอย่างโปร่งใส ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ 
  ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยจะต้องผ่านการคัดกรอง 
  คุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นคู่ค้าโดยการประเมิน Pre-Qualification
•  จัดงานประชุมคู่ค้า (Supplier Information Meeting) เพื่อ 
  พบปะและสื่อสารแผนกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจของ 
  บริษทัใหคู่้คา้รบัทราบและดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งและเติบโตทาง 
  ธุรกิจไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

เจ้าหน้ี

•  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืม 
  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นําเงินไปใช้ในทางที่ 
  อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชําระคืน 
  เงินกู้และดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หนีเ้งินกูย้มืทกุประเภทอย่างครบถว้น 
  ตามกําหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อ 
  ตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพ่ือให้เจ้าหน้ีมั่นใจ 
  ในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหน้ีที่ดีของ 
  บริษัทฯ
•  บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุใน 
  สัญญาเงินกู้ และ/ หรือข้อกําหนดสิทธิ มีการรายงานผลการ 
  ปฏิบัติตามเง่ือนไขให้กับเจ้าหนี้รับทราบอย่างต่อเน่ืองเป็นปกติ 
  โดยบริษทัฯ ไม่เคยมปีระวตัผิดินดัชําระหนีแ้ละดอกเบีย้ตอ่เจา้หนี ้ 
  ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความสามารถใน 
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  การชําระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืม 
  แก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น มิได้ให้การ 
  ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

คู่แข่งทางการค้า

•  ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ 
  แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ 
  ทีไ่มสุ่จริตหรอืไมเ่หมาะสม และไม่กระทําการใด ๆ  ทีล่ะเมิดทรพัยสิ์น 
  ทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริมและ 
  สนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้าน 
  พฒันาและบรหิารศนูยก์ารค้าในภาพรวม เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ 
  ให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
  และประเทศชาติให้ยั่งยืน
•  การจัดต้ังสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็นหน่ึงในความร่วมมือระหว่าง 
  บริษัทฯ และบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละแนวทางการดาํเนนิธุรกจิทีเ่ปน็ 
  ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกและร่วมเป็นกรรมการ 
  ของสมาคมต้ังแต่ปี 2541 
•  เผยแพร่ข้อมูลของสมาคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
  เช่น การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน การจัดทํา 
  เอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคม เพื่อให้ 
  ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็น 
  ประโยชน์และทันเหตุการณ์ต่อสาธารณชน เป็นต้น
•  จัดตั้งคณะทํางานชุดย่อยเพ่ือติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับ 
  กฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้าและ 
  ธุรกิจค้าปลีกต้ังแต่ปี 2558
•  ดําเนนิมาตรการดา้นความปลอดภยั เชน่ การสรา้งความร่วมมอื 
  เพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญวิทยากร 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยใน 
  ศูนย์การค้า เป็นต้น
•  ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของ 
  นักท่องเที่ยว และการสนับสนุนการซ้ือสินค้าภายในประเทศของ 
  คนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ เช่น กระทรวงการ 
  ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  
  รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
•  เข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันและ 
  ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพิ่มขีดความสามารถใน 
  การแข่งขันของภาคธุรกิจศูนย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลัง 
  ประชารัฐ เช่น คณะทํางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 
  MICE1 ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจัด 
  ทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 
  ระยะท่ี 2 เป็นต้น

หมายเหต:ุ1) การท่องเทีย่วในรปูแบบ Meetings, Incentives, Conferences, and Events

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

•  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 
  พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย 
  กําหนด เช่น คิดค้นหรือนํานวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
  มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน ตลอดจนดูแล 
  ป้องกันมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและ 
  สร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ 
  ส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษา 
  ส่ิงแวดล้อม 
•  ใหค้วามสําคญักบัการสือ่สารและเผยแพรค่วามรู้ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแล 
  รักษาสิง่แวดลอ้มและถ่ายทอดความรูร้วมทัง้ประสบการณ์ไปยัง 
  ทุกภาคส่วนของสังคม

ภาครัฐ

•  ใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนนโยบายภาครฐัเพือ่ผลประโยชนข์อง 
  ประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอด 
  จนมุ่งม่ันดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะ 
  เป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่ 
  บริษัทฯ ริเริ่มข้ึนเอง
•  ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริต

องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม

•  ยกระดับความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์กรอิสระและ 
  องค์กรอ่ืน ๆ  ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยคาํนงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สังคม 
  และส่ิงแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ 
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงกําหนดเป็นนโยบายและ 
แนวปฏิบัติไว้ โดยกําหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความ 
ปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมภายในสํานักงานและสถานประกอบการ เพ่ือป้องกัน 
และควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมา 
จากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน  
ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความ 
ผิดพลาดอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กําหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และดําเนินธุรกิจ 
โดยสง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏิบตัหินา้ทีภ่ายใต้กฎหมายหรอืขอ้กาํหนดที ่
เกีย่วกบัสทิธใินทรพัยสิ์นทางปญัญา ไมว่า่จะเปน็เครือ่งหมายการค้า  
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านอื่นที่กฎหมายกําหนด โดยกํากับให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ทกุชนดิจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าน้ัน การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบ 
ผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย 
และหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนิน 
ธรุกจิของบริษทัฯ ซึง่รวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ 
ดําเนินงานโดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกําหนด 
ตามกฎหมายเช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน 
ช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจนกระท่ัง 
พัฒนาโครงการแล้วเสร็จและติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจ 
กระทบตอ่การดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่งสม่าํเสมอ อาท ิกฎหมาย 
ผังเมือง เพ่ือไม่ให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายใน 
ประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง 
ถูกต้องและโปร่งใส

บริษทัฯ สนับสนุนและเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมใิหธ้รุกจิ 
ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
เปน็ธรรม ตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเดก็ ใหค้วามเคารพนบัถอืและปฏบิตั ิ
ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สียทกุฝา่ยดว้ยความเปน็ธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ  
อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริม 
ให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน 
บริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด 
สิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย 
ค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต 
และทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เม่ือวันที่ 16  
มกราคม 2558 ซ่ึงเปน็ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รภาคธรุกจิ 8 แหง่ 
ประกอบดว้ยหอการคา้ไทย หอการคา้รว่มตา่งประเทศในประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (“IOD”) ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ โดยได้รับการต่ออายุ 
การรับรองเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ดําเนินการในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี

การอบรมและการส่ือสาร

•  การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบรรจุไว้ 
  เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
  ของบริษัทฯ และการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต 
  คอรร์ปัชัน่ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของภาครัฐในการปอ้งกนั 
  การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยนําจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับ 
  ดูแลกิจการของบริษทัฯ และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช่ัน 
  ไว้ในเวบ็ไซตแ์ละอนิทราเนต็ของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร  
  และพนักงานทุกคนศึกษาทําความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง 
  สมํ่าเสมอ  
•  การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศ การ 
  อบรมการอบรมผ่ านร ะบบ เ รียนรู้ ด้ วยตนเองผ่ าน ส่ือ 
  อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
  เช่น วารสาร ADMIRED และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การ 
  ดําเนินงานท่ีสําคัญในปี 2560 มีดังน้ี 
•  การปรับปรุงเน้ือหาและแบบทดสอบในการปฐมนิเทศ และ 
  บทเรียน E-Learning หลักสูตร “CPN Code of Conduct”  
  ให้สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ และนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ 
  และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีการปรับปรุงในปี  
  2560
•  การจัดอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในหัวข้อ  
  “แฉหรือเฉย” สําหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก 
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
  แพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต คดีความที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและ 
  ระดบัองคก์ร รวมถงึบทลงโทษจากคาํพิพากษา ซึง่เปน็หลกัสูตร 
  ท่ีจะจัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี
•  การรณรงค์ค่านิยมองค์กร “ซ่ือสัตย์ มีน้ําใจ” โดยสื่อสารแนว 
  ปฏิบตัทิีด่จีากผูบ้ริหารระดบัสูงเพือ่ปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รใน 
  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมีน้ําใจ
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•  การจัดทําแบบประเมินตนเองด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับ 
  ผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประเมินความรู้ 
  ความเข้าใจ และระดับการปฏิบัติตามของผู้บริหารและพนักงาน 
  ดังน้ี
  -  การประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภบิาล (CG Individual  
    Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับความรู้ 
    ความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบัตติามจรรยาบรรณและนโยบาย 
    การกํากับดูแลกิจการ เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการ 
    พัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการ 
    กํากับดูแลกิจการ    
  -  การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) โดย 
    มีวัตถุประสงค์ ในการวัดระดับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
    การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
    ค่านิยมองค์กร
•  การส่ือสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายงด 
  รับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์บริษัท 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ รายการ CPN Radio ซึ่งเป็น 
  รายการวทิยุภายในสาํนักงานใหญ ่เปน็ตน้ เพือ่สือ่สารถงึผูบ้รหิาร 
  และพนักงานทุกคนอย่างท่ัวถึง ตลอดจนส่งจดหมายแจ้งไปยัง 
  ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายให้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย    

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ 

•  การส่ือสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า  
  ในงานประชุมคู่ค้า (Supplier Information Meeting) และ 
  เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติ 
  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
  ความเสี่ยงและผลกระทบจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านแรงงาน 
  และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางให้ 
  ผู้ประกอบการทุกรายดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถ 
  เติบโตอย่างย่ังยืนร่วมกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและ 
นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ของบริษัทฯ รวมท้ังจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยหรือข้อ 
ร้องเรียนสามารถติดต่อมาตามช่องทางดังน้ี

•  กรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการ 
  กระทาํทีส่งสยัวา่มกีารฝ่าฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
  ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที่  
  สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่ง 
  รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ  ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดาํเนนิการสบืหาขอ้เทจ็จรงิและม ี
  การรายงานสรุปประเด็นสําคัญให้คณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม 
  พิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดยเป็นไปตาม 
  กฎระเบียบของบรษัิททีก่าํหนดไว ้สาํหรบัชอ่งทางในการตดิตอ่ม ี
  รายละเอียดดังน้ี

  คณะกรรมการตรวจสอบ

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

•  กรณผีูม้สีว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ  มขีอ้สงสัย หรอืตอ้งการร้องเรียน 
  เกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม  
  หรือร้องเรียนมายังฝ่ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังน้ี

  กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

สําหรับผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือ 
บุคคลท่ีรับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดย 
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ ตอ้งเกบ็ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึง 
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือ 
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กระบวนการ 
แจ้งเบาะแส กระบวนการในการจดัการขอ้ร้องเรยีน การคุม้ครองสทิธ ิ
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลอ่ืนทีร่บัจา้งทาํงานให้แกบ่รษิทัฯ เปดิเผย 
ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศ 
และตา่งประเทศมข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเพยีงพอตอ่การตัดสนิใจอยา่ง 
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สม่ําเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน  
และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาท่ียังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ 
มแีนวทางในการดแูลรกัษาขอ้มลูภายในใหจ้าํกัดเฉพาะบคุคลท่ีจาํเปน็ 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล 
กิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็น 
ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย  
ข้อกําหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และได้กําหนด 
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานท่ี 
เก่ียวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล 
ทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลท่ัวไป และผู้มีส่วน 
ได้เสีย ท้ังในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน 
สม่ําเสมอ และทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 
นอกจากน้ีสว่นงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดท้าํแบบสาํรวจความพงึพอใจ 
ของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัย ์ทีม่ตีอ่การดาํเนนิงานของสว่นนกัลงทนุสมัพนัธเ์ปน็ประจาํ 
ทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย  
การปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุด เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
การเงิน และทํางานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกําหนดนโยบาย 
และแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานและพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัท 
จดทะเบียนชั้นนําระดับภูมิภาค โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อ 
คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 คร้ัง

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุนโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งสารสนเทศตลาด 
หลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ส่วนนักลงทุน 
สัมพันธ์ (http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการ 
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจําปี (แบบ 
56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) รายงานงบการเงิน คําอธิบาย 

และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion &  
Analysis) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบ 
ธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่  
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับ 
ดแูลกิจการ ขา่วสารแจง้ตลาดหลักทรพัยฯ์ ปฏทินิทางการเงนิสาํหรบั 
นกัลงทนุ (IR’s Events and Calendar) เอกสารข่าวแจง้สือ่มวลชน 
(Press Release) รวมถึงเอกสารนําเสนอ (IR Presentation) ท่ีใช้ 
ในการพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น  ในปี 2560 มี 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 14,143 ครั้งต่อเดือน โดยเข้าเยี่ยมชมข้อมูล 
โดยเฉล่ีย 118,285 คร้ังต่อเดือน และมีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสาร 
อเิลก็ทรอนกิสจ์ากสว่นงานนกัลงทุนสัมพันธ ์ณ สิน้ป ี2560 จาํนวน  
4,142 คน

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้กําหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ รายไตรมาส (Silent Period) เปน็เวลา 14 วันกอ่นวันประกาศ 
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาด 
หลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสมํ่าเสมอทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน 
สถาบัน (CEO Forum) งานประชุมร่วมกับนักลงทุน งานประกาศ 
ผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ 
รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งในปี 2560  
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย 30-40 คนต่อไตรมาส โดยมีการ 
ถ่ายถอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity  
Day WebcastLive) และเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางเว็บไซต์สามารถส่ง 
คาํถามและผูบ้รหิารสามารถตอบขอ้ซกัถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ท้ังน้ี  
เอกสารและวีดิทัศน์ของงานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 
จะเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้นักลงทุนสามารถ 
ดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างท่ัวถึง 

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย 
รปูแบบเป็นประจาํอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและสว่นงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ 
ดังน้ี
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ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อส่วนงานนกัลงทนุ 
สมัพนัธเ์พือ่สอบถามข้อมลูของบริษทัฯ โดยจดหมาย หรือตดิตอ่ดว้ย 
ตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังน้ี

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614 1632 1633 และ 1689
อีเมล: ir@cpn.co.th

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์อนัเปน็ประโยชน์ตอ่บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีรรมการ 
อิสระ 4 คน ซ่ึงเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น 
สัดส่วนกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด 
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่าน 
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อ 
บริษัทฯ อย่างเต็มท่ี

ทั้งน้ี เพื่อให้การกํากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและ 
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มี 
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ 
จัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการ 
ปฏบิติัหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวขอ้ 
“โครงสร้างการจัดการ”

ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะ 
กรรมการบริษัท จึงกําหนดนโยบายเก่ียวกับความหลากหลายใน 
โครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกาํกบัดแูล 
กจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการ 
บริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่  
หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่ 
จํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติ 
เฉพาะด้านอ่ืน ๆ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นําองค์กรที่ต้อง 
กํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บงัคบั 
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวัง (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการกําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกลยุทธ์ 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีการทบทวนเป็นประจํา 
ทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการกํากับ 
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสําหรับ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นต้น โดยมีการติดตามและ 
กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํากลยุทธ์และนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ  

รูปแบบการเข้าพบ จํานวนคร้ัง จํานวนบริษัท จํานวนราย

1. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meetings) 66 80 160

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Calls) 10 1 1 12

3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
 (CEO Forum and Analyst Briefing)

5 54 213

4. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 4 - 108

5. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) 8 109 230

6. การเดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
 (Non-Deal Roadshows)

7 80 1 1 2

7.  การพานักลงทุนสถาบันเย่ียมชมศูนย์การค้า (Site Visits) 16 34 49

 รวม 144 368 884
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ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ 
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ส่งเสริมนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด 
มูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องโดยประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม กํากับดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กํากับดูแลระบบการรายงานทางการเงิน 
และการเปดิเผยขอ้มลูสาํคญัของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้ง เพยีงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง 
สําคัญของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งน้ี กลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได้รับการส่ือสารไปยัง 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนผา่นชอ่งทางต่าง ๆ  โดยในระดบัผูบ้รหิาร 
จะสือ่สารผา่นการประชุม Annual Management Committee และ 
การประชมุ Management Information Meeting เปน็ประจาํทกุป ี 
เป็นต้น สําหรับในระดับพนักงานทั้งในส่วนของสํานักงานใหญ่และ 
สาขา จะสือ่สารผา่นสายการบังคบับญัชาตามลําดบั และโดยส่ือต่าง ๆ  
ที่แผนกส่ือสารภายในองค์กร (Internal Communication) จัดทํา 
ขึ้นอย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้า 
แผนงานที่กําหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการ 
ดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น 
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการ 
ถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่กรรมการ 
อิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทนผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษัิท 
มีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การ 
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่าง 
ตอ่เน่ืองมาจนถงึปจัจบุนั เนือ่งจากประธานกรรมการเป็นผูม้คีวามรู ้ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตาม 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดม่ันในจรรยาบรรณและนโยบายการ 
กํากับดูแลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุม 
ดังกล่าวให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและ 
ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีในเชิง 
สร้างสรรค์และเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้าง 
การจัดการ” 

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร 
และจัดการให้บริษัทฯ มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่กําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย  
วัตถุประสงค์  และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการสามารถดํารง 
ตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ 
ปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการของบริษทัฯ โดยกาํหนดใหก้รรมการควรดํารง 
ตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน  
5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้  
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ 
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 
อื่น ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการใน CPN  
บริษัทเดียวเท่าน้ัน 

การจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง 
ของกรรมการอิสระ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดว่ากรรมการอิสระสามารถ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อ 
วาระได้โดยรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน  
9 ปี เพ่ือความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดาํรง 
ตาํแหนง่ของกรรมการอิสระไดต้ามท่ีเหน็สมควร และในปีทีก่รรมการ 
อิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอ 
ชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ัง 
กรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

•  ข้อบังคบัของบรษิทัฯ  กําหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
  อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกัน 
  กาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัลว่งหนา้ไว้ทัง้ป ีอย่างนอ้ย 
  ปีละ 6 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ 
  บรษิทัรวม 8 ครัง้ สดัสว่นการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
  บริษัทท้ังคณะคิดเป็นร้อยละ 89.77
•  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท 
  จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการประชุม 
  แต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปดิโอกาสใหก้รรมการทกุทา่นสามารถ 
  เสนอวาระการประชมุไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็น 
  ผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
•  เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ 
  สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
  บรษิทัฯ  ใหก้รรมการไดม้เีวลาพจิารณาลว่งหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  พรอ้มกับจดหมายเชิญประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานที ่และวาระ 
  การประชุมเว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ 
  ประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย 
  วิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้
•  ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจัดสรรเวลา 
  อย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สําคัญ อีกทั้งสนับสนุน 
  ให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ 
  เป็นอิสระ มกีารใชด้ลุยพนิจิอยา่งรอบคอบ ทัง้น้ี เลขานุการบรษิทั 
  และฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการ 
  ประชุมทุกคร้ัง
•  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีอาจมสีว่นไดส้ว่น 
  เสียจะไม่อยู่ในท่ีประชุม และงดออกเสียงในวาระน้ัน
•  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะที่  
  คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกคร้ัง ซึ่งท่ี 
  ผ่านมา การลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ใน 
  ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด
•  เม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
  และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสําคัญ ฝ่ายจัดการจะนํา 
  รายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและ 
  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความคืบหน้าโครงการ 
  ในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ  
  เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมที่เก่ียวข้องหรือมีโอกาสเกี่ยวข้อง 
  กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังแนวทางการกํากับดูแล 
  กิจการท่ีดี เป็นต้น
•  ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นสําคัญต่าง ๆ 
  เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีรองรับกับการ 
  ดาํเนินธรุกิจ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดงันี ้

  -  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การออกแบบ 
    ศูนย์การค้าเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การ 
    ติดป้ายหรือสัญลักษณ์ในจุดที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิด 
    อุบัติเหตุ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการก่อการร้าย การ 
    ป้องกันและดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
  -  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Smart Technology,  
    DisruptiveTechnology, Cyber Crime, Cyber Security  
    และ hIT Governance เป็นต้น
  -  ด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ ความ 
    เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ การออกแบบอาคาร รวมทัง้ 
    การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น    
  -  ด้านสังคม อาทิ โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ การออกแบบ 
    ศูนย์การค้าท่ีคํานึงถึงผู้สูงอายุ การอํานวยความสะดวกแก่ 
    ผู้พิการ การจัดการด้านจราจร การมีระบบขนส่งสาธารณะ 
    เพ่ือความสะดวกในการเดนิทางของลกูคา้และชว่ยลดปญัหา 
    การจราจรติดขัด และการจัดเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอ 
    เป็นต้น
  -  ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีกําลังเปล่ียนแปลง
•  เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูล 
  หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเกบ็ไวอ้ยา่งครบถ้วนในท่ีปลอดภัย 
  โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัด 
  เก็บเอกสารต้นฉบับ
•  ในกรณีท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอ 
  ข้อมูลจากฝ่ายงานท่ีเ ก่ียวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็น 
  ผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการช้ีแจงเพิ่มเติมของ 
  ฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วท่ีสุด
•  เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน 
  เปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
  อนุมัติไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอย่าง 
  ต่อเน่ืองทุกเดือน
•  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่าง 
  น้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่งในปี 2560 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง ในเดือน 
  สิงหาคมและตุลาคม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
  ประจําปี 2561 และประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยมีการ 
  สรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้ 
  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเ พ่ือนําไป 
  พัฒนาการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
•  คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือนําผลท่ี 
  ได้จากการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบติัหนา้ทีก่รรมการ 
  และการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลประเมินประสิทธิภาพการ 
  ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเฉลีย่ในป ี2560 เท่ากบัร้อยละ 98.47 
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•  คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
  ในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สําคัญ ตลอดจน 
  ข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง 
  สม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้อง 
  ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็น 
  ปัจจุบัน

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั

1.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

• หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนําแนวทางจาก 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้าง 
ของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการ 
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่ง 
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับ 
    การดําเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่ 
    1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    3) การประชุมและการทําหน้าท่ีของกรรมการ
    4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
    5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร

ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ 
    ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานของ 
    คณะกรรมการหรือการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

• กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน 
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็น 
ประจําทุกปี 

2.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

• หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือท่ี 
ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสิทธผิลย่ิงขึน้ โดยมหีวัขอ้ในการประเมนิที ่
สอดคลอ้งกับหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีส่าํคญัของคณะกรรมการตาม 
กฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี 
ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังน้ี

1)  จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
2)  การกําหนดกลยุทธ์ การกํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
3)  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน 
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็น 
ประจําทุกปี 

3.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซ่ึงประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ 3) 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็นประจํา 
ทุกปี เพ่ือนําผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน 
การทํางานของคณะกรรมการบรษิทัและการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

การประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมิน (%)

 คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท (ท้ังคณะ) 98.32

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 96.60

 คณะกรรมการชุดย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 97.66

4.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 99.43

5. คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 95.63
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ทั้งน้ี ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลิศ” สรุปได้ดังน้ี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO

• หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏบิตังิานของ CEO แบ่งเปน็ 2 หมวด ตามแนว 
ทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

หมวดท่ี 1 การวดัผลการปฏิบตังิาน ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมนิ 
    10 หัวข้อ ได้แก่ 
    1) ความเป็นผู้นํา
    2) การกําหนดกลยุทธ์
    3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
    4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
    5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
    6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
    7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
    8) การสืบทอดตําแหน่ง
    9) ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
    10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดท่ี 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่  
    CEO ควรได้รับการพฒันามากยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการ 
    บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมในหมวดน้ี

• กระบวนการในการประเมิน

CEO มสีว่นรว่มในการกาํหนดเป้าหมายในการปฏบิติังานของตนเอง 
และรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี หลังจากนั้นในทุก 
สิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน 
ประเมิน CEO รวมท้ังจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมิน 
ตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการ 
พัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป โดยผลการประเมินประจําปี 2560  
คิดเป็นร้อยละ 97.30 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 

ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัจะเปน็ผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามลําดับ

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนา 
ความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณใ์นการทําหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการ 
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์ 
และประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านใน 
การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยรายละเอียด 
เก่ียวกับการอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อ  
“รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และ 
เลขานุการบริษัท”
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2560

รายช่ือกรรมการ รายละเอียด

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ - สัมมนา Chairman Dinner คร้ังท่ี 2/2017 จัดโดยสถาบัน IOD 

นายไพฑูรย์ ทวีผล -
-
-
-
-
-

-

-

-

สัมมนา Chairman Dinner คร้ังท่ี 2/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา Independent Director Forum คร้ังที่ 1/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา Director Breakfast Talk คร้ังที่ 4/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา National Director Conference คร้ังที่ 1/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา CAC Conference คร้ังท่ี 1/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against Corruption  
จัดโดยสถาบัน IOD
สัมมนา Forum คร้ังท่ี 2/2017 ในหัวข้อ “Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business 
Growth” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหัวข้อ “Sustainable Development Goals”  
จัดโดย CPN  
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand & SEA Economic Outlook” จัดโดย CPN  
ร่วมกับ Credit Suisse AG ประเทศสิงคโปร์ 

นายการุณ กิตติสถาพร -
-
-

สัมมนา Independent Director Forum คร้ังที่ 1/2017 จดัโดยสถาบัน IOD
สัมมนา Director Breakfast Talk คร้ังที่ 4/2017 จัดโดยสถาบัน IOD
เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหัวข้อ “Sustainable Development Goals”  
จัดโดย CPN  

นางโชติกา  สวนานนท์ -

-

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นท่ี 18/2017 โดยสถาบัน IOD
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติสําหรับบอร์ด ในการกํากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์”  
จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ บีเอสเอ

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ - เข้าร่วมงานเสวนาสร้างความรู้ด้าน Cyber Resilience จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายปรีชา เอกคุณากูล -

-

เข้าร่วมงานเสวนา Executive Sharing ในหัวข้อ “Sustainable Development Goals”  
จัดโดย CPN
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand & SEA Economic Outlook”  
จัดโดย CPN ร่วมกับ Credit Suisse AG ประเทศสิงคโปร์
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   หลักสูตรการอบรม                    รายช่ือกรรมการ
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Advanced Audit Committee Program (AACP) • •
Audit Committee Program (ACP) • • •
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) • •
Chief Financial Officer (CFO) •
Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) • •
Director Accreditation Program (DAP) • • • • • • •
Director Certification Program (DCP) • • • • • • • •
Financial Institutions Governance Program (FGP) •
Financial Statements for Directors (FSD) •
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) • • •
Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management (MIR) • •
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) • •
Monitoring the Quality of Financial Reporting  
(MFR) • • •
Chartered Director Class (R-CDC) •
Role of the Compensation Committee (RCC) • •
Role of Chairman Program (RCP) • • •
Risk Management Committee Program (RMP) •

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

•  กลไกการกาํกบัดแูลบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม: บรษิทัฯ กาํหนด 
  ระบบการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการ 
  ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการดําเนินงาน 
  ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านกฎ ระเบียบ นโยบาย และ 
  ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น อํานาจดําเนินการ แนวปฏิบัติ และ 
  กระบวนการทํางานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีระบบการรายงานเป็น 
  ลําดับขั้นต่อผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องโดยมีการรายงานต่อ 
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเปน็ระยะ เพือ่ 
  ให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  สอดคล้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตาม 
  วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุ 
  เป้าหมายระยะยาวท่ีวางไว้และเติบโตอย่างย่ังยืน

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ 
  สําคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ ข้อมูลฐานะการเงิน 
  และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัท 
  ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
  และการทํารายการสําคัญ โดยรายการดังกล่าวจะต้องมีการ 
  เปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และวิธี 
  การตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•  ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษั ท กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น อื่ น  
  (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของ 
  ผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย 
  บริษัทฯ ร่วมกับผู้ร่วมทุนจัดทํา Shareholders’ Agreement  
  กําหนดรายละเอียดท่ีสําคัญเก่ียวกับการลงทุนไว้อย่างชัดเจน 
  และเปน็ธรรม เพ่ือสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนัทกุฝา่ย อาท ิ 
  สัดส่วนการลงทุน อํานาจการควบคุม ขอบเขตหน้าที่และความ 
  รับผิดชอบในการบริหารงาน การจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการกําหนดนโยบายที่ใช้ในการ 
ควบคุมเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซ้ือขายหลักทรัพย์ 
และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

•  การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และ 
  พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระ 
  สําคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือ 
  ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการ 
  เก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กําหนดไว้อย่าง 
  เคร่งครัด

•  การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และ 
  พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซ้ือขาย 
  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซ้ือขาย โอน หรือ 
  รับโอน หลักทรพัย์ของบรษิทัฯ  ในชว่งระยะเวลา 1 เดอืนกอ่นการ 
  เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผย 
  ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่ 
  น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
  รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซ้ือ ขาย โอน  
  หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทําและเปิดเผย 
  รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ 
  ครองหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ ตอ่หนว่ยงานกาํกับดแูลให้รบัทราบ 
  ตามเกณฑ์ที่กําหนด

  ท้ังนี ้หากผูบ้รหิารและพนกังานรายใดฝ่าฝนืไมป่ฏบิตัติามนโยบาย 
  ด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในท่ีกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นความ 
  ผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

•  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการและ 
  ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
  ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดํารงตําแหน่ง และรายงานการ 
  เปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ภายใน 3 วันทาํการนบัจาก 
  มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงาน 
  ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง 
  คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  
เปดิกว้าง โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยกําหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ 
พนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง 
การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองหรือบคุคล/นติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามท่ีกฎหมาย 
หรือหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้น 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ 
บริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํา 
รายการกับบุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
โดยผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตน 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง 
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กันที่สําคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่ 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ผู้ถือหุ้น

•  การรายงานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและ 
  ผูบ้ริหารต้องตอบแบบช้ีแจงรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ในรอบปบีญัช ี
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นประจําทุกปี เพื่อแสดงถึงความ 
  โปร่งใสและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการทําธุรกรรมที่ 
  เก่ียวโยงกนัในรอบป ีโดยมเีลขานกุารบรษิทัเปน็ผูจ้ดัสง่แบบชีแ้จง 
  รายการและรวบรวมข้อมูล
•  การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
  ผู้ท่ี่เกี่ยวข้อง: มีการรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วันนับจาก 
  วันเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 
  ธันวาคม ของทุกปี สําหรับกรณีที่ระหว่างปี กรรมการหรือ 
  ผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทํา 
  ธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
  โดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ  
  รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของ 
  สญัญา ชือ่ของคู่สญัญา และส่วนไดส้ว่นเสยีของกรรมการหรอื 
  ผู้บริหารในสัญญา เพ่ือความโปร่งใสในการเข้าทําธุรกรรมน้ัน
•  การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย: กรรมการและผู้บริหาร 
  บริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและ 
  ของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 
  กับการบริหารจัดการกิจการของบรษิทัฯ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
  และวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่ง 
  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสําเนารายงานการมี 
  ส่วนได้เสียส่วนให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการ 
กระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล 
ภายในในทางมิชอบ

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม 
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG 
Code) ทีก่าํหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต. ไปปรับใชต้ามบริบททางธรุกจิ 
ของบรษิทัฯ แล้ว และกําหนดให้มีการทบทวนเปน็ประจําทกุปอีย่างนอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง โดยการดําเนินการท่ีสําคัญในปี 2560 มีดังน้ี    

•  การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ : ท่ีประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560 และ 5/2560 มีมติอนุมัติ 
  การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรคณะกรรมการจดัการ 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินธุรกิจ 
  ในปัจจุบัน ตลอดจนหลัก CG Code
•  การทบทวนนโยบายท่ีสําคัญต่าง ๆ : ที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษทัครัง้ที ่6/2560 มมีติอนมุตักิารปรบัปรงุจรรยาบรรณและ 
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการทุจริต  
  ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีในการ 
  ต่อต้านการทุจริต  

  ท้ังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักปฏิบัติที่ยัง 
  ไม่สามารถหรือยังมิได้นําไปปรับใช้ โดยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่ง 
  ของมติคณะกรรมการแล้ว

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนแนวปฏิบัติ 
ที่ดีอ่ืน ๆ ท้ังที่เป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายในประเทศ  
เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code) โครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชน 
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับ 
สากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN  
Corporate Governance Scorecard และDJSI Sustainability 
Assessment เป็นต้น โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจําปี 
ภายใต้หัวข้อหลักดังน้ี

•  การบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน
•  ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
•  โครงสร้างการจัดการ
•  การกํากับดูแลกิจการ
•  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
•  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มี 
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

•  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมท้ัง 
  กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ 
  พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ 
  ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
  เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน 
  สิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียด 
  เก่ียวกบัวธิกีารเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา ท้ังนี ้ในปี 2560 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง 
  เป็นกรรมการ
•  พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ี 
  มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว
•  ช่องทางอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  พิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความ 
รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มี  
คณุสมบตัเิหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎบตัรคณะกรรมการ 
บริษัท กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี

•  พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบุคคลต้อง 
  โทษหรือบุคคลท่ีถูกข้ึนบัญชีดํา (Black List) จากองค์กรใด ๆ 
  (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ หรือ“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือเคยถูกตัดสิน 
  ในความผิดทางอาญา 
•  สําหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น 
  อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
•  พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ  
  ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม (Board Skill Matrix) เพ่ือให้ 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
•  พจิารณาความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการท้ังเพศ 
  และอายุ (Board Diversity)
•  พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นํา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความ 
  ซื่อสัตย์
•  พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม) 

จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะนาํเสนอเพือ่ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้เปน็ผูเ้ลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี้

การสรรหากรรมการ
และผู้บริหาร 

1.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ 
  ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
2.  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับ 
  การเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน
3.  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
  เลอืกตัง้เปน็กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืพงึจะ 
  เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในลําดับ 
  ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  
  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง 
  ชี้ขาด

กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบ 
วาระออกจากตาํแหนง่กรรมการ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้ 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น 
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ 
วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย 
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง 
เท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ี มติการแต่งต้ัง 
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย 
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี 2560  มกีรรมการทีค่รบกาํหนด 
ออกตามวาระท้ังส้ิน 4 ท่าน ได้แก่

1.  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2.  นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 
      ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการนโยบาย 
      ความเส่ียง
3.  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร/  
      กรรมการสรรหาและกําหนด 
      ค่าตอบแทน
4.  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร/ 
      กรรมการนโยบายความเส่ียง/ 
      ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
      และกําหนดค่าตอบแทน

ทัง้น้ี ถงึแม้วา่ นายไพฑรูย์ ทวผีล จะดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ 
นานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี สนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านาย
ไพฑูรย์ ทวีผล สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระของ นายไพฑูรย์ ทวีผล ต่อไปอีกวาระหน่ึง

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จงึมมีติแตง่ต้ัง นายสุทธิชยั จริาธวิฒัน ์นายไพฑูรย ์ 
ทวีผล นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กลับ 
เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกหน่ึงวาระ
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บรษิทัฯ จดัให้มกีารพบปะกนัระหวา่งกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการ 
บริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และมีการจัดปฐมนิเทศเพ่ือ 
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบาย 
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดย 
ประกอบด้วยการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. สรุปโครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. สรุปนโยบายการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6. สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและ 
 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้มี 
 พื้นฐานข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี สํานักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนําส่งเอกสารแก่ 
กรรมการใหม่ดังน้ี

1. คู่มือกรรมการ ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
 ค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
 ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และ 
 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
 ข้อแนะนําการให้สารสนเทศและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เอกสารแนะนําบริษัทฯ
3. ระเบียบบริษัทว่าด้วยเร่ืองการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศภายใน 
 ของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  
 และเอกสารเพ่ือจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย
6. รายงานประจําปี  3  ปยีอ้นหลัง ซึง่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนนิธรุกจิ 
 และผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกับ 
 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง  
 1 ปี
9. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
10. รายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
 ย้อนหลัง 1 ปี
11. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี

ทั้งน้ี ในปี 2560 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการ 
แต่งต้ังกรรมการรายใดท่ีเป็นกรรมการใหม่

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารเปน็ผูพ้จิารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหา 
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และ 
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนํา 
เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพ่ือ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผูจ้ดัการใหญฯ่  เปน็ผูพ้จิารณาสรรหาและแตง่ต้ังบคุคลทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวม
ถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการ 
สรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 
และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตําแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง 
ต่อเน่ืองและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานใน 
ตําแหน่งท่ีสําคัญ โดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ี

• คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ ร่วมกัน 
 วางแผนการสืบทอดตําแหน่งงานสําหรับผู้บริหารระดับสูงใน 
 ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกําหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ และ 
 ศักยภาพของบุคคลท่ีจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งงาน
• กรรมการผู้จดัการใหญฯ่ จะคอยกาํกบัดแูลการอบรมและพัฒนา 
 ความรูค้วามสามารถของผูส้บืทอดตาํแหนง่งานดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ  
 เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน 
 เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะท่ีจาํเปน็และเตรยีมความพร้อมใหแ้กผู่บ้รหิาร 
 สําหรับการสืบทอดตําแหน่งงาน 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอด 
 ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตามแผน 
 พัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 
 ผู้สืบทอดตําแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเมื่อมีการ 
 เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผล 
 การดําเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับ 
 สูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเมื่อ 
 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเป็น 
ธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสําเร็จใน 
การปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ 
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมกีารนาํผลสาํรวจ 
ค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการ 
พิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจําทุกปี

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ 
พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น ค่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ นํ า เ ส น อ ต่ อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  
2560 มีวงเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร  

ประเภทค่าตอบแทน จํานวนเงิน (บาท)

1 ค่าตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
-  ประธานกรรมการ
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการ

165,000
133,000
103,000
85,000

2 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คร้ัง)
-  ประธานกรรมการ
-  กรรมการ

60,000
42,000

3 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง)
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการตรวจสอบ

65,000
50,000

4 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และท่ีปรึกษา (บาท/คร้ัง)
-  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
-  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และท่ีปรึกษา

35,000
30,000

5 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการนโยบายความเส่ียง (บาท/คร้ัง)
-  ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง
-  กรรมการนโยบายความเส่ียง

35,000
30,000

วงเงินท่ีขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 14,000,000

หมายเหตุ:  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดาํรงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจําไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ต่าง ๆ รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 10,712,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน 
กรรมการมีดังนี้  



168

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง)

คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 8 คร้ัง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม 11 คร้ัง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กําหนด
ค่าตอบแทน

ประชุม 2 คร้ัง

คณะกรรมการ
นโยบาย

ความเส่ียง

ประชุม 3 คร้ัง

1.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 8/8 - -  - 

2.  นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง

8/8 11/11 - 3/3

3.  นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

8/8 11/11 2/2  - 

4.  นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

7/8 10/11 1/2  - 

5.  นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7/8 10/11 -  - 

6.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/8 - -  - 

7.  นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ กรรมการ ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

8/8 - 2/2  - 

8.  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

7/8 - 2/2  - 

9.  นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการนโยบายความเส่ียง 4/8 - - 3/3

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการนโยบายความเส่ียง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

6/8 - 1/2 3/3

11.  นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ กรรมการนโยบายความเส่ียง 8/8 - -  - 

     รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคํานึงถึงความ 
เป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณา 
เปรียบเทยีบกบัอัตราค่าตอบแทนของบริษทัอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
ตามเปา้หมายของงานท่ีรับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจและแผนกลยุทธ์ประจําปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดัน 
ให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรใน 
ระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของ CEO เปน็ประจาํทกุป ีเพือ่นาํผลประเมนิดงักล่าวมาประกอบ 
 การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของ 
 เงินเดือนและโบนัสสําหรับผลการดําเนินงานระยะสั้น นอกจากน้ี  
 สาํหรบัผลการดําเนนิงานระยะยาว บริษทัฯ ยังจัดใหม้คีา่ตอบแทน 
 ทีส่อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลาการ 
 ปฏิบัติงานเพ่ือจูงใจให้ CEO มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ  
 อย่างย่ังยืน
• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการ 
 ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดับสงูเปน็รายบคุคลเปน็ประจาํทกุป ีเพือ่ 
 นําผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากําหนด 
 คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบของเงินเดอืนและโบนสั 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
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                 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) รวม (บาท)

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสรรหา

และกําหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเส่ียง

647,000 480,000  - - - 1 ,127,000

532,000 336,000 715,000 - 95,000 1,678,000

412,000 336,000 550,000 95,000 - 1,393,000

412,000 294,000 500,000 30,000 - 1,236,000

412,000 294,000 500,000 - - 1,206,000

340,000 336,000  - - - 676,000

340,000 336,000  - 55,000 - 731,000

340,000 294,000  - 55,000 - 689,000

340,000 168,000  - - 85,000 593,000

340,000 252,000  - 30,000 85,000 707,000

340,000 336,000  - - - 676,000

4,455,000 3,462,000 2,265,000 265,000 265,000 10,7 12,000

สําหรับค่าตอบแทนท่ีให้แก่ผู้บริหารในปี 2560 มีดังน้ี

•  เงินเดือนและโบนัส

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส 
สําหรับผู้บริหารจํานวน 15 คน รวมท้ังส้ิน 160,146,064 บาท   

•  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 8,590,130 บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สําคัญดังต่อไปนี้

1.  โครงสร้างเงินทุน
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนเรียกชําระแล้ว 2,244,000,000 บาท
จํานวนหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาหุ้น 85.25 บาท

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ1 

โครงสร้างเงินทุน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ: 
1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 3.19 ต่อปี
2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกาํหนดชาํระดอกเบี้ยใด ๆ นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบกาํหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

การดํารงสถานะทางการเงินตามข้อกําหนดสิทธิ การดํารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2560

1. จํานวนรวมของหนี้สินต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เท่า 0.88 เท่า

2. จํานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น

 2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.15 เท่า

 2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.07 เท่า

3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ไม่ต่ํากว่า 1.50 เท่า 9.70 เท่า

ชื่อหุ้นกู้ อันดับเครดิต
ตราสารหน้ี

จํานวน
(ล้านบาท)

วันท่ีออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบ้ีย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
กําหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2560

CPN18OA AA 500 12/10/2554 7 ทุก ๆ 3 เดือน เม่ือครบกําหนด 12/10/2561 500

CPN21OA AA 300 12/10/2554 10 ทุก ๆ 3 เดือน เม่ือครบกําหนด 12/10/2564 300

CPN19NA n/a 1,000 07/11/2557 5 ทุก ๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 07/11/2562 1,000

CPN221A AA 1,000 02/06/2558 6.6 คร้ังเดียว เม่ือครบกําหนด 12/01/2565 1,000

CPN188A AA 1,000 06/08/2558 3 ทุก ๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 06/08/2561 1,400

CPN208A2 AA 1,400 06/08/2558 5 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 3 ปี

06/08/2563 1,400

CPN21DA2 AA 800 16/12/2558 6 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 4 ปี

16/12/2564 800

CPN22DA2 AA 600 16/12/2558 7 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 5 ปี

16/12/2565 600
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ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ดังน้ี *

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 4,488,000,000 100.00
ผู้ถือหุ้นในประเทศ
 -  นิติบุคคล 1 ,916,000, 3 1 4 42.69
 -  บุคคลธรรมดา 1,341 ,1 4 3 ,8 1 7 29.88
รวม 3,257,144,1 3 1 72.57
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
 -  นิติบุคคล 1,203, 1 7 1 ,7 1 9 26.81
 -  บุคคลธรรมดา 27,684,150 0.62
รวม 1,230,855,869 27.43

หมายเหตุ : 
*  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและการจัดการ 
 ของบริษัทฯ

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลด้ิง จํากัด 1,176,343,960 26.21

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 278,776,776 6.21

3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 1 1 5 ,426,500 2.57

4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 1 0 1 , 1 4 6,396 2.25

5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 92,490,020 2.06

6. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,344,160 1.72

7. สํานักงานประกันสังคม 70,229,300 1.57

8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC ** 63,846,9 1 1 1.42

9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ** 61,850,648 1.38

10.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ** 55,692,408 1.24

Total 2,093,1 47,079 46.63

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด 
นโยบายหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

บริษัท เซ็นทรัลโฮลด้ิง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้น 
ประมาณร้อยละ 53 เปน็กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณม์อีทิธพิล 
ตอ่การกาํหนดนโยบายหรอืการดาํเนนิงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
เน่ืองจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ท่าน จาก 
จํานวนกรรมการท้ังสิ้น 11 ท่าน

ข้อจํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บรษิทัฯ มีข้อจํากดัการถอืครองหลกัทรพัยข์องบุคคลต่างดา้ว (Foreign 
Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 27.43 ของทุน 
ชาํระแล้ว
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รายช่ือ ตําแหน่ง จํานวนหุ้นท่ีถือ
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560

ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800  22,293,200  25,606,000 

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 

7. นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  28,346,400  -  28,346,400 

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ  26,764,600  -  26,764,600 

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ  27,105,400  113,000  27,218,400 

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  42,145,895  192,000  42,337,895 

11. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 -  3,000  3,000 

12. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 25,589,600  -  25,589,600 

13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาธุรกิจ  
และบริหารโครงการก่อสร้าง

 17,199,200  -  17,199,200 

14. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  -  -  - 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเส่ียง

 54,000  24,000  78,000 

16. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  
และบริหารสํานักงาน

 20,000  48,000  68,000 

หมายเหตุ: 
1  ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560
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2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษิทัฯ มีนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอัตราไมต่่าํกวา่ประมาณรอ้ยละ 
40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มี 
เหตุจําเป็นอื่นใด ทั้งน้ี จํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไร 
สะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัย่อยมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลเมือ่บรษิทัยอ่ยมกํีาไรสทุธจิาก 
การดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอโดยอัตราการ 
จ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและ 
ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัยอ่ย ทัง้นี ้จาํนวนเงนิปนัผลจา่ยจะตอ้งไมเ่กนิกว่า 
กําไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

การเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุ้น
เพ่ิม/ลด ในปี 2560

จํานวนหุ้นท่ีถือ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม
 -  -  -  3,312,800  22,293,200  25,606,000  0.57 

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  22,645,900  -  22,645,900  0.50 

 -  -  -  28,346,400  -  28,346,400  0.63 

 -  -  -  26,764,600  -  26,764,600  0.60 

 -  -  -  27,105,400  113,000  27,218,400  0.61 

 -  -  -  42,145,895  192,000  42,337,895  0.94 

 -  -  -  -  3,000  3,000  0.00 

 -  -  -  25,589,600  -  25,589,600  0.57 

 -  -  -  17,199,200  -  17,199,200  0.38 

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  54,000  24,000  78,000  0.00 

 -  -  -  20,000  48,000  68,000  0.00 
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การควบคุมภายใน

บรษัิทฯ ดาํเนนิธุรกิจโดยคาํนงึถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ 
ดาํเนนิงาน ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ 
และการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีะบบ 
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคัญควบคู่ไปกับ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลไกดังกล่าวแก่ 
บคุลากรทกุระดบัของบรษิทัฯ ผา่นสายการบังคับบญัชาและชอ่งทาง 
ประชาสัมพนัธต์า่ง  ๆ   ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ให้สํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายในในเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบพิจารณา

สาํนกัตรวจสอบภายใน ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีขอบเขตงานเพื่อสอบทานให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกําหนด และ 
กฎหมาย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  
และมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยได้ 
ดําเนินการสอบทานหลักฐานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน 
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ 
สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม และรายงานตอ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานผลการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน ก่อนทีจ่ะรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาให้ความเห็นในลําดับต่อไป

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งหมด 11 คร้ัง ในแต่ละการประชุมจะมีวาระการประชุมเพ่ือสอบทาน 
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ผ่านกระบวนการสอบทาน 

รายงานผลการตรวจสอบของสาํนักตรวจสอบภายใน และของผูส้อบ 
บัญชี สอบทานการทํารายการระหว่างกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีการ 
บริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้ข้อเสนอแนะท่ี 
จําเป็นเพ่ือการพัฒนาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา 
กระบวนการภายในเกีย่วกับการรบัแจ้งเบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2561 วันท่ี 8 มกราคม  
2561 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ 
ควบคุมภายในซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ 
ควบคมุภายในของบรษิทัฯ  มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ  
ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญและติดตามการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ 
งบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงาน 
การสอบบัญชีว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายใน

ปัจจุบัน หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาว 
นงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักตรวจสอบ 
ภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ในธุรกิจมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 11 ปี และมีความเข้าใจ 
ในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ปรากฏ 
ในหวัขอ้ “รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ 
และเลขานุการบริษัท”
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการ 
ใหเ้ชา่พืน้ท่ีศนูย์การคา้ และประกอบธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วเน่ืองและส่งเสรมิ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะเวลาการ 
ดําเนินธุรกิจท่ีผ่านมาของ CPN ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ี CPN  
เป็นหน่ึงในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีก 
มายาวนาน โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจท่ีหลากหลาย ทั้งธุรกิจ 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก 
สินค้าหลากหลายยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็น 
ผู้เช่าพื้นท่ีใหญ่และผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของ CPN จึงอาจ 
กล่าวได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ  
CPN ทีช่ว่ยเพิม่อตัราการเชา่ และสรา้งความมัน่ใจแกล่กูค้ารายอืน่ ๆ   
ใหม้าเชา่พืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ของ CPN ซึง่มสีว่นชว่ยยนืยนัความ 
สําเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น 
ของ CPN จากความสัมพันธ์ทางการค้าดังกล่าวข้างต้นระหว่าง  
CPN และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยมีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวัฒน์ คณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางการค้า 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของ CPN จึงมี 
ความจําเป็นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแล 
ใหม้กีารทาํรายการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกันกับกิจการ 
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ใน 
งบการเงินประจําปี 2560 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทํารายการ 
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มจิราธิวัฒน์  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย รายได้จากการให้ เ ช่าพื้นที่ และการให้บริการ 
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน รายได้ 
ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ  จากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค้ําประกัน และค่าบริการ 
ต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันในปี 2560  
รวมจํานวน 4,991 ล้านบาท

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพื้นที่ค้าปลีก 
ภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน อาคารท่ีพักอาศัย ศูนย์อาหาร 

รายการระหว่างกัน

สวนนํ้าและสวนพักผ่อน ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า 
ตลอดจนเปน็ผูใ้หบ้รกิารสาธารณปูโภคภายในศนูยก์ารคา้ของบรษิทัฯ 
ในขณะเดียวกันบริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ 
ชั้นนําต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจของ 
บริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
และเง่ือนไขการค้าทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรท่ี 
มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากน้ี 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ 
ชั้นนําในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการใน 
ศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดอัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ดังน้ี 

•  อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการ 
  ให้ เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการ 
  ที่เก่ียวข้องกัน จะเป็นไปตามราคาตลาด ซ่ึงหากเทียบเคียงกับ 
  ร้านค้าอื่นที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือใกล้เคียงกัน และอยู่ใน 
  ชัน้เดยีวกนัจะมอีตัราคา่เชา่และคา่บรกิารใกล้เคยีงกนั ทัง้นี ้อตัรา 
  ค่าเช่าจะข้ึนอยู่กับทําเล ขนาดพ้ืนท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลาท่ี 
  เชา่ และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการ 
  ค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป

•  รายได้อื่น ที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี 
  โรงเรอืน ค่าใชจ้า่ยสง่เสริมการขาย คา่ธรรมเนียมค้าํประกนั และ 
  ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้า 
  นั้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
  ดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
  และลูกคา้ทัว่ไป โดยคดิจากต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิในการดําเนนิงาน 
  ของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพื้นที่ และ 
  หลกัการของรายการค้าทีเ่ปน็ปกตธิรุกจิทีม่เีง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

•  รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการ 
  มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการ 
  ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความ 
  ได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ 
  พัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลงเดียวกันนั้น จะดําเนินการ 
  โดยให้บริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นผู้ซ้ือหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจาก 
  เจ้าของที่ดิน และนําที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตาม 
  สัดส่วนพ้ืนที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจริง 
  หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตาม 
  กฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ  
  หน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรายได้ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับ 
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  การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็น 
  ประจําทุกปี

•  รายได้จากการใหเ้ช่าพืน้ทีข่นาดใหญใ่นโครงการศนูยก์ารคา้  
  จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตั้งแต่ขั้นตอนการ 

ลักษณะรายการ กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ  
 ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่น ๆ 
 จากการให้เช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้า
 และอาคารสํานักงาน ซ่ึงเป็นรายการปกติ
 ธุรกิจท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป
2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ 9

3. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงท่ีดินบริเวณโครงการ 
 เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 10

1. Central Department Store 
 Group (CDG) 1

กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

2,029

2. Central Food Retail Group  
 (CFG) 2

591

3. Central Hardlines Group (CHG) 3 332

4. Central Online Group (COL) 4 177

5. Central Marketing Group  
 (CMG) 5

440

6.  Centara Hotels and Resorts Group 
 (CHR) 6

104

7. Central Restaurants Group  
 (CRG) 7

432

8. กิจการอ่ืน ๆ 8 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ  
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม

825

หมายเหตุ: 
1 CDG ดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, ซูเปอร์สปอร์ต,  
 ห้างสรรพสินค้า La Rinascente และห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น
2 CFG ดาํเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย และเซ็นทรัล ไวน์ เซลลาร์
3 CHG ดาํเนินธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวัสดุ
4  COL ดําเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทูเอส
5 CMG ดาํเนินธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านาํเข้าทั้งที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย
 - กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler และ Topshop Topman เป็นต้น
 -  กลุ่มเครื่องสาํอาง เช่น CLARINS, Illamasqua และ H2O เป็นต้น
 - กลุ่มนาฬิกา เช่น Guess, Casio และ Nautica เป็นต้น
 - กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น
6 CHR ดาํเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
7 CRG ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร 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, เดอะ บอดี้ ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น
9 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด จํานวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 
 29 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เพ่ือพัฒนาโรงแรม ท่ีจอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลักการคํานวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และ 
 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่าเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าในปีที่ทาํสัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี
10 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด ได้ทําสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย แก่บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จํากัด เพ่ือพัฒนาธุรกิจโรงแรม จํานวน 2 ไร่ 73  
 ตารางวา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2586 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี 2 เดือน โดยบริษัทได้รับ 
 ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงรวม 62 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการให้เช่าช่วง ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

  ออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะคํานวณจากต้นทุน 
  ค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจริงและ 
  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซ่ึงรายได้จากค่าตอบแทนการเช่า 
  พื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและ 
  ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน
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2. ค่าใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหก้บักจิการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้า ค่าเช่าท่ีดิน และ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่จ่าย 
ให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 1,210 ล้านบาท

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

•  การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ 
  บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกัน 
  กับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการ 
  ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่ 
  เหมาะสม ซ่ึงการพัฒนาโครงการข้ึนมาบนที่ดินแปลงเดียวกัน 
  น้ันจะดาํเนินการโดยใหบ้รษิทัใดบรษิทัหนึง่เป็นผูซ้ื้อหรอืเชา่ทีด่นิ 
  ทั้งแปลงจากเจ้าของท่ีดิน และนําที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่าหรือ 
  เช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่ 
  เกิดข้ึนจริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดย 
  เปน็ไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของสํานักงานคณะกรรมการ 
  กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย และ/ หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงการจ่าย 
  ค่าตอบแทนการเช่าทีด่นิจะไดร้บัการสอบทานและตรวจสอบจาก 
  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

•  การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการ 
  ร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูกแบ่ง 
  เป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า 
  ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่จากส่วน 
  อาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ขาย โดยพิจารณา 
  จากผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัเป็นรายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร เทยีบกบั 
  ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้า 
  เป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพื้นที่ขนาด 
  ใหญ่ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการ 
  เดียวกันกับกรณีท่ีบริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่แก่กิจการ 
  ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพื้นท่ีใหญ่จะได้รับการ 
  สอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เปน็ประจาํ 
  ทุกปี

•  การว่าจ้างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ  
  โดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาจาก 
  ประสบการณ์ในการบรหิารงานดา้นการค้าปลกี และความเขา้ใจ 
  ในลักษณะการประกอบธุรกจิและกลยทุธข์องบรษิทัฯ  เปน็สาํคญั 
  โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซ่ึงเป็น 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกันน้ันเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของ 
  ผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

•  การทําประกันภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการกําหนด 
  ราคาและเงือ่นไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรยีบเทยีบจากการ 
  เสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่ เป็น 
  ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง 
  อย่างน้อย 2 ปี ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ  
  บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติทํารายการในราคาเทียบเคียงกับ 
  ปีท่ีผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาด 
  ด้านการประกันในขณะน้ัน

•  การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทที่ 
  เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดใน 
  ด้าน IT Infrastructure ท้ังในเชิงการลงทุน การบริหารงาน 
  ระบบ และการพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดการประหยัดเน่ืองจาก 
  ขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมีอํานาจในการต่อรอง 
  ทําธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งนี้ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายใน 
  การบริการคํานวณตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เทียบเคียงได้กับ 
  ราคาตลาด และไม่สูงกว่าค่าบริการที่บริหารโดย CPN โดย 
  กําหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการเฉล่ียเพ่ือกําหนดเป็น 
  Baseline และจะมีการทบทวนทุก 2 ปี 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

2.1  บรษิทัฯ เชา่ทีด่นิจาก บรษิทั หา้งเซ็นทรลัดพีาทเมนทส์โตร ์จาํกัด 
  (“HCDS”) ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่เซน็ทรัลทีม่กีลุม่จริาธวัิฒนเ์ปน็ 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัล 
  พลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
2.2 บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารบางส่วนของบริษัท สรรพสินค้า 
  เซ็นทรัล จํากัด (“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่ม 
  จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
  ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา  
  พระราม 3 เพ่ือนําพ้ืนที่มาพัฒนาเป็นพื้นที่ขายเพ่ิมเติมจาก 
  ส่วนท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าท่ีดิน 
2.3 บริษทัฯ เชา่ชว่งทีดิ่นและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
   ลาดพร้าว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด (“CID”)  
  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดยเช่าช่วง 
  เป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571  
  ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอด 
  ระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,178.32 ล้านบาท  
  ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้ 
  เสียในท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 
  มีนาคม 2552
2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่ม 
  จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาใน 
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  การบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึง 
  การให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้  
  กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้ 
  พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็น 
  ประโยชน์ในการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากประสบการณ ์
  อันยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดี 
  ของ HCDS ประกอบกับราคาและเง่ือนไขท่ี HCDS เสนอเรียก 
  เก็บค่าบรกิารมคีวามสมเหตสุมผล โดยรายละเอยีดของรายการ 
  เป็น ไปตามสารสนเทศ ท่ี เปิด เผยต่อตลาดหลักทรัพ ย์  
  แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559
2.5 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็น เตอร์  อุดรธานี  
  (เดิมชื่อ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อ 
  กิจการมาพร้อมกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
  อุดรธานี (เดิมช่ือ “ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เม่ือปี 2552 
  บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
  (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็น 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหาร 
  งานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ที่มีเงื่อนไข 
  การค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับบุคคลอ่ืน
2.6 บริษัทฯ เ ช่าที่ดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากัด  
  (“Vantage”) ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 
  กุมภาพันธ์ 2586 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
  เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ต้อง 
  จ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
  5,099 ล้านบาท ซ่ึงรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก 
  ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
  1/2556 เม่ือวันที่  18 มกราคม 2556 ทั้งนี้  ที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 
  4/2558 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิก 
  สญัญาเช่าท่ีดนิบางส่วนของโครงการเซ็นทรลัพลาซา เวสต์เกต 
  กับ Vantage เพ่ือให้ Vantage ขายท่ีดินดังกล่าวให้กลุ่ม 
  บริษทั IKANO เพ่ือกอ่สรา้ง IKEA Store โดย Vantage ตกลง 
  จะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในส่วนที่บริษัท 
  ได้จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินให้กับบริษัทฯ  
  จํานวนประมาณ 120 ล้านบาท
2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล 
  เฟสติวัล ภูเก็ต 1 กับ CDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่ม 
  จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วง 
  ที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ระยะ 
  เวลา 41 ปี สัญญาส้ินสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 การเช่า 
  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต บางส่วน (ไม่รวม 

  พื้นที่ส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธิ์ 
  งานระบบ และการรับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ 
  ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารับโอน 
  กรรมสิทธ์ิที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการ 
  เช่ารวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,166 ล้านบาท 
2.8 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล  
  ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  
  กลุ่ม CHR  เชน่ บริการหอ้งพัก อาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่ CRG  
  เชน่ อาหารและเคร่ืองดืม่ และกจิการอ่ืน ๆ  ท่ีมบีคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
  ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
  ผูม้อีาํนาจควบคมุ ซึง่การทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเปน็ไป 
  เพ่ือสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเงื่อนไขการค้า 
  ทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับบุคคลอื่น และมีการ 
  ปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซือ้จดัจา้งทีบ่รษัิทฯ กาํหนด โดยคาํนงึ 
  ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2.9 บริษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน เพื่อ 
  คุ้มครองความเส่ียงภัยอันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย  
  และภัยอื่น ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับ 
  บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.10 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จํากัด (“RIS”) ซ่ึงเป็นบริษัท 
  ในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็น 
  ผู้ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหาและ 
  ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ที่จําเป็น ได้แก่อุปกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ 
  การบํารุงรักษาและการควบคุมการใช้งานให้สามารถรองรับการใช้ 
  งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการ 
  แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ Hardware  
  แก่บริษัทฯ 

3.  การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่ 
  เกี่ยวข้องกัน

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ 
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการ 
กู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 99.99)
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  ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

1. เงินกู้ยืม 

 1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 1 33,818 งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2) เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 2 - งบการเงินรวม

2. เงินให้กู้ยืม 3

 1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 17,369 งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า - งบการเงินรวม

  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีี 
  ที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถให้ 
  เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจาก 
  เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินงานและบริษัทฯ มีความ 
  ต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพัด 
  ระหว่างกัน และจัดทําต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืม 
  ระหว่างกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กับอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ 
  ของตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทฯ โดยผู้อนุมัติรายการ 
  ระหว่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี  
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลําดับ 

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ  
  ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง  
  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้า 
  จะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติ 

   ประเภทภาระการค้ําประกัน จํานวนเงิน (ล้านบาท)

1. ภาระการคํ้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย
 - กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 40
2. ภาระการค้ําประกันวงเงินค้ําประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย 441

  รายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี  
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ  
  และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืม 
  ระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 
  ถัวเฉล่ียของตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทฯ

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้น 
  น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน)

  บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายท่ีจะใหบ้รษิทัรว่มซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วน 
  ทีต่่าํกวา่รอ้ยละ 50 หรอืกจิการและบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนักูย้มืเงิน  
  โดยบรษิทัฯ ไมม่กีารใหกู้ย้มืเงินแกบ่รษิทัทีม่กีารถือหุน้ในสดัส่วน 
  ทีตํ่่ากวา่รอ้ยละ 50 รวมถงึกจิการและบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนัตาม 
  ระเบยีบหากมกีารใหบ้รษิทัรว่มกู้ยมืเงิน ตอ้งผา่นการอนมุตัจิาก 
  คณะกรรมการบริษัทและมีการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น 
  หลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงกับ 
  อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าช้ันดีของธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

หมายเหตุ : 
1 เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ
2 เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกาํหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
3 เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกาํหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ 

4.  การค้ําประกันหน้ีสินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายคํ้าประกันให้แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพ่ือค้ําประกันหน้ีสินใด ๆ  
ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค้ําประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่าน้ัน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกันจากบริษัทน้ัน ๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันแก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปน้ี
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ขั้นตอนการอนุมัติทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

การทาํธรุกรรมกบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ นัน้ จะตอ้ง 
ผา่นขัน้ตอนการอนุมัตติามระเบียบวธิกีารปฏิบตังิานของบริษทัฯ เชน่ 
เดียวกับการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอํานาจ 
ตามสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องในเรื่องนั้น โดยผู้รับผิดชอบ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที่พิจารณาว่าการ 
ทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึง 
ถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทํากับ 
บคุคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
เพือ่ใหก้ารอนมุตักิารทาํธรุกรรมกบักิจการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
บริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทีเ่ก่ียวขอ้ง บรษัิทฯ กาํหนดให้รายการปกตธิรุกจิและรายการสนบัสนนุ 
ธรุกจิปกตทิีม่กีารดาํเนนิการตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไปทีค่ณะกรรมการ 
กําหนด อยู่ในอํานาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ  
โดยใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบข้ันตอนการอนุมตัขิองบรษิทัฯ สว่นรายการ 
ประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมี 
สํานักเลขานุการบริษัทช่วยกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุปรายการ 
ที่ เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ ๆ  
โดยบรษิทัฯ  ไดมี้การออกประกาศวา่ดว้ยเรือ่ง “นโยบายการทาํรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน” และมีการส่ือสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติ  
ทั้งน้ี กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุก ๆ ส้ินปีว่า  
ในปีที่ผ่านมาไม่มีการทํารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เรียบร้อยแล้ว โดยการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
และผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

เน่ืองจากการทาํธรุกรรมกบักิจการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 
เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทําธุรกรรมกับ 
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนอีกอย่าง 
ต่อเน่ืองในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกี่ยวกับการพัฒนา 
ศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีช่วย 
ส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จและเป็น 
ผู้นําในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้ม 
การทํารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ  
และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเง่ือนไข 
การค้าทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่งบรษิทัฯ และบรษัิทยอ่ยกบับคุคล 
ที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ 
และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.  การพฒันาโครงการศูนยก์ารค้ารว่มกบับรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั

*** เป็นหลักการท่ีเปิดเผยและถือปฏิบัติตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือปี 2538 ***

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จําเป็นต้องมี  
องคป์ระกอบทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิให้ธรุกจิของบรษิทัฯ มีความแข็งแกรง่ 
มากข้ึน ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
กับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ และ 
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ใน 
ธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ 
น่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
โดยรวม ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม 
เซ็นทรัล มีลักษณะดังน้ี

  1.1   การซ้ือ/ ขาย หรือ เช่า/ ให้เช่าท่ีดิน

  หลักการ: บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซื้อหรือเช่าที่ดิน 
  จากบุคคลภายนอก เพ่ือนํามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วม 
  กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหน่ึง 
  ซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของท่ีดิน เมื่อออกแบบ 
  โครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินจะขายหรือให้ 
  เช่าท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสัดส่วนพ้ืนที่ที่แต่ละบริษัทใช้ 
  พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าที่ดิน 
  ในส่วนของตนเอง)

  การกาํหนดราคาและเงือ่นไข: ราคาทุนบวกต้นทนุของเงินลงทุน 

  1.2  การกอ่สรา้งอาคารศนูยก์ารค้า กบัอาคารหา้งสรรพสนิคา้ 
     หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ

  หลักการ: แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคาร 
  ของตนตั้งอยู่ ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้าง 
  อาคารในส่วนของตนเองด้วย

  การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกร 
  ที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คํานวณค่าก่อสร้างและงานระบบ 
  ให้เป็นไปตามสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้งานจริงอย่างยุติธรรม 

  1.3  การก่อสรา้งพ้ืนทีร่ว่ม ได้แก ่อาคารจอดรถ และพืน้ท่ีรอบ 
     นอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)

  หลักการ: 
  • บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีรอบนอก 
   อาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทุนพื้นที่ 
   ส่วนร่วมทั้งหมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลูกค้าที่มาเช่า 
   พื้นท่ีศูนย์การค้า 
  • หา้งสรรพสนิคา้ หรอื BU ต่าง ๆ  จะชว่ยออกค่ากอ่สรา้งตาม 
   แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
   1) อาคารทีจ่อดรถ: ช่วยออกคา่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ 
    ของค่าก่อสร้างในส่วนท่ีห้างสรรพสินค้า และ BU ต่าง ๆ 
    ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 
   2) พ้ืนที่ร่วม: ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพื้นที่ 
    ท้ังหมด (Gross Area)
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   3) การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมี 
    วิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คํานวณค่าก่อสร้าง 
    ให้เป็นไปตามสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

  1.4  การเช่าหรือให้เช่าพ้ืนท่ีใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า

  หลกัการ: บรษิทัฯ อาจเช่าหรอืใหเ้ช่าพืน้ทีใ่หญก่บัหา้งสรรพสนิคา้ 
  หรือ BU ต่าง ๆ  ซ่ึงจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพ้ืนที่ 
  ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 

  การกําหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง  
  รวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

2.  การคิดค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค

  หลักการ: การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะส้ัน หรือค่าเช่าพื้นที่ 
  ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จาก 
  ร้านค้าที่เป็นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันที่มา 
  เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า หรือพื้นที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ  
  ของบริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการ 
  กําหนดราคาพื้นที่สําหรับลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึงทําเล 
  ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของ 
  การเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาค่าเช่า  
  ค่าบริการร่วมและค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการประกอบ 
  ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็จในการประกอบ 
  ธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  การกาํหนดราคาและเงือ่นไข : กาํหนดราคาโดยใชห้ลักการเทยีบ 
  เคียงกับการกําหนดราคาพ้ืนท่ีสําหรับลูกค้าช้ันดี 

“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพื้นที่ 
จาํนวนมาก หรอืมีการเช่าพืน้ทีใ่นหลายโครงการ และมีสว่นสนบัสนนุ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ 

เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ  
หลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งตลอด 
ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็น 
พันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความสําเร็จใน 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยังคง 
มีการทํารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง โดยในการพิจารณา 
เกี่ยวกับเร่ืองราคาและเง่ือนไข บริษัทฯ ยังคงคํานึงถึงประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นสําคัญ

3.  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน 
คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย คา่ธรรมเนยีมค้าํประกนั และคา่บรกิารตา่ง ๆ   
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพ้ืนท่ี

  หลักการ: ในการดําเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายใน 

  การดําเนินงานเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียกเก็บ 
  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยคํานวณจากต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในการ 
  ดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับ 
  ประเภทของการเชา่ และลกัษณะการเชา่พืน้ทีซ่ึง่อตัราทีเ่รยีกเก็บ 
  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป 

  การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

4.  การทําประกันภัย/ ประกันสุขภาพกลุ่ม

  หลกัการ: ให้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและจําเปน็ตอ่การเสนอราคาอย่าง 
  ครบถว้นและเทา่เทยีมกนัแกน่ายหนา้ประกนั โดยมคีณะกรรมการ 
  เปน็ผูพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทัประกนั ซึง่ในขัน้ตอนการพจิารณา 
  คัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมี 
  ส่วนได้เสียและเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

  การกาํหนดราคาและเงือ่นไข: ราคาตลาด หรอืราคาเปรยีบเทยีบ 
  จากการเสนอราคาของประกันที่มีราคาและเง่ือนไขที่ เป็น 
  ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง 
  อย่างน้อย 2 ปี ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ  
  บรษัิทฯ จะต้องพิจารณาอนุมตัทิาํรายการในราคาเทยีบเคยีงกบั 
  ปีท่ีผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาด 
  ด้านการประกันในขณะน้ัน

5.  การจัดซ้ือ-จัดจ้าง

“การจัดซ้ือ” หมายถึง การจัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสินค้า 
 รวมท้ังการเช่าและเช่าซ้ือ

“การจดัจา้ง” หมายถงึ การว่าจ้างผูข้าย ผูผ้ลติ ผูร้บัเหมาหรือผูจ้ดัทาํ 
ดาํเนนิการผลิต จดัทาํ จดัการ จดัประกอบหรือก่อสรา้ง ตัง้แตเ่ริม่ตน้ 
จนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ การจ้างเหมา 
บริการและการขนส่ง

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา 
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ สําหรับงานบริหาร 
โครงการก่อสร้างด้วย

  หลักการ: ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างของ 
  บริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา  
  จะดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและ 
  เป็นธรรม ตามนโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้างท่ีกําหนดไว้ โดยใน 
  ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือ 
  ผูบ้รหิารของบริษทัฯ ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีและเป็นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  เข้าร่วมพิจารณา 

  การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ราคาตลาด หรือราคาเปรียบ 
  เทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเง่ือนไข 
  ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากท่ีสุด
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

คดีความท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ 
ความคืบหน้าของคดีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี

(1)  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท 
  ประกันภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารศูนย์การค้า 
  เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ 
  ประกนัภยัความเสีย่งภยัทุกชนดิ (Industrial All Risks) จํานวน  
  2,848.4 ล้านบาท ใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัและ/ หรอืสาํนกังานทรพัย์สนิ 
  ส่วนพระมหากษัตริย์ และตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุด 
  ชะงัก (Business Interruption) จํานวน 989.8 ล้านบาท 
  ให้แก่กลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ศาลขั้นต้นได้มี 
  คําพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี โดยพิพากษาให้บริษัทประกันภัย 
  ดังกล่าวชําระเงินค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากทรัพย์สินเสียหาย  
  จํานวน 2,719.7 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการ 
  ขาดรายได้จํานวนเงิน 989.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  
  7.6 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัท 
  ประกันภัยดังกล่าวจะชําระเงินดังกล่าวครบถ้วน

  เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับคํา 
  พิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันที่  
  19 พฤษภาคม 2553 มีสาเหตมุาจากความขัดแย้งทางการเมอืง 
  และการก่อความไม่สงบของประชาชนถงึขนาดลกุฮอืขึน้ตอ่ตา้น 
  รัฐบาลซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  คุ้มครองความเส่ียงภยัทกุชนิด ทําใหบ้รษิทัประกนัภยัไมต่อ้งจ่าย 
  ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ

  เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาและคําร้องขอ 
  อนุญาตย่ืนฎีกาต่อศาลแพ่งแล้ว ศาลแพ่งได้ส่งต่อให้ศาลฎีกา 
  พิจารณาส่ังต่อไป  

  เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีคําวินิจฉัยว่า ปัญหา 
  ตามฎีกาของบริษัทฯ ไม่เป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์ 
  สาธารณะ และไม่เป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตาม 
  พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 มาตรา 52 
  (เดิม) และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดําเนิน 
  กระบวนพจิารณาและการปฏิบตัหินา้ทีข่องเจา้พนกังานคดีในคดี 
  ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ข้อ 40  จึงมีคําส่ังไม่อนุญาตให้ฎีกายก 
  คําร้องและไม่รับฎีกาของบริษัทฯ คดีนี้จึงเป็นอันส้ินสุดลงแล้ว

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism)  
  วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงิน 
  ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อการร้ายเป็นเงิน 
  จํานวน 3,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นรายได้จาก 
  เงินชดเชยจากประกันภัยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ 
  ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้ 
  ฟ้องร้องกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทย่อยเป็นจําเลย 
  ร่วมกันฐานผิดสัญญาเช่า จากเหตุน้ํารั่วอันเนื่องมาจากการ 
  ดับเพลิงไฟไหม้อาคารโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ 
  เรียกค่าเสียหายจํานวนทุนทรัพย์ 73.7 ล้านบาท

  ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง (กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และ 
  บริษัทย่อย ชนะคดี) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และศาล 
  อุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  
  2557 ซึ่งต่อมาโจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์  

  เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลฎีกามีคําส่ังว่าไม่อนุญาตให้ 
  โจทก์ยื่นฎีกา และไม่รับฎีกาไว้พิจารณา ด้วยปัญหาตามฎีกา 
  ของโจทก์ไม่เป็นปัญหาซึ่งเก่ียวพันกับสาธารณะ และไม่เป็น 
  ปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธี 
  พิจารณาความผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 52 คดีนี้จึงเป็น 
  อันส้ินสุดลงแล้ว
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

    อายุ 77 ปี
    ประธานกรรมการ

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
28 มีนาคม 2543

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น  
 (คิดเป็นร้อยละ 0.4967)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็นพ่ีของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ 
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  
 และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา  
 Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2552 - 2556 ประธานกรรมการกํากับการบริหาร 
     บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ  
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
 และกรรมการบริษัทย่อย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 54 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 55/2006
2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

หลักสูตรอบรมอ่ืน
- ไม่มี -

 นายไพฑูรย์ ทวีผล
    อายุ 67 ปี
    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง
     บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด  
     (มหาชน)
2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
     บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
 นโยบายความเส่ียง 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 2 บริษัท



บท
ที่ 

30

รายงานประจําปี 2560

185

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2555 - หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่นท่ี 1/2012
  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  
   (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control  
   and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 9/2010
  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function  
   (MIA) รุ่นท่ี 9/2010
  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
   (RCC) รุ่นที่ 10/2010
  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial  
   Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  
   (MFM) รุ่นท่ี 1/2009
2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)  
   รุ่นท่ี 3/2008
2548 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)  
   รุ่นท่ี 11/2005
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
   รุ่นท่ี 6/2005
2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 38/2003
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
   รุ่นท่ี 4/2003

หลักสูตรอบรมอ่ืน
- ไม่มี -

 นายการุณ กิตติสถาพร
    อายุ 70 ปี
    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 เมษายน 2552

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of  
 Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
 Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General  
 Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  
 นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา 
     และกําหนดค่าตอบแทน
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2552 - 2557 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 
2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร 
     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
     (องค์การมหาชน) 
2550 - 2557 กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 
     ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการ  
 บริษัท นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  
   (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 
   (MIA) รุ่นท่ี 15/2013
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2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial  
   Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
  - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program  
   (FGP) รุ่นท่ี 2/2011
2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
   รุ่นท่ี 27/2009
  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  
   รุ่นท่ี 4/2009
2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee  
   (RCC) รุ่นที่ 6/2008
2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 81/2006

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 8

 นางโชติกา สวนานนท์
    อายุ 57 ปี
    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
25 กันยายน 2558

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกจิศศนิทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2557 -  2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
     สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 
     ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557 - 2558 กรรมการ  
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2557 กรรมการผู้อํานวยการ ประธานอนุกรรมการ
     บริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเส่ียง
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
     ไทยพาณิชย์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 1 บริษัท
• จํานวน 4 องค์กร 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2560 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market  
   Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
2558  - หลักสูตร Risk Management Committee Program  
   (RMP) รุ่นท่ี 6/2015
  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
   (AACP) รุ่นที่ 18/2015
2549  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 73/2006

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 10 
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 5
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 20

 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
    อายุ 57 ปี
    กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
21 เมษายน 2559

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business,  
 New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2553 - 2559 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
2553 - 2559 กรรมการอิสระ  
     บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 กรรมการ  
     ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 2 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital  
   Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 40/2005

หลักสูตรอบรมอ่ืน
- ไม่มี -

 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
    อายุ 75 ปี
    กรรมการ

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  
 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex  
 Technical College ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2557 - 2559 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  
     สมาคมการค้าไทยไหหลํา
2557 - 2558 ที่ปรึกษา 
     ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเปน็บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
 และกรรมการบริษัทย่อย
• กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 41 บริษัท
• จํานวน 2 องค์กร

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 68/2008

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 1
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 รุ่นท่ี 1  
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นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
    อายุ 72 ปี
    กรรมการ  
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6316)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ  
 จิราธิวัฒน์
• เปน็พ่ีของนายสทุธธิรรม จิราธิวฒัน ์นายสุทธภิคั จิราธิวัฒน ์และ 
 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2545 -  ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ 
     กําหนดค่าตอบแทน
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
 และกรรมการบริษัทย่อย
• กรรมการ  
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 28 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 61/2007
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 89/2007

หลักสูตรอบรมอ่ืน
- ไม่มี -

 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
    อายุ 70 ปี
    กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)  
    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  
 และนายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์
• เป็นพ่ีของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)  
 University of Maryland (College Park)  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research)  
 Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
     และกําหนดค่าตอบแทน
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ  
 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ  
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
 และกรรมการบริษัทย่อย
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• กรรมการ  
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
• กรรมการ  
 บริษัท ทีวีธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 26 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 37/2003

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 13

 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
    อายุ 61 ปี
    กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)   
    กรรมการนโยบายความเส่ียง

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6040)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 113,000 หุ้น  
 (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสทุธชิยั จริาธวิฒัน ์นายสทุธเิกยีรต ิจิราธวิฒัน ์  
 นายสุทธิศกัด์ิ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค  
 จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพ่ีลูกน้องของนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, 
 Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเส่ียง
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2545 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2555 - 2559 กรรมการ 
     บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 3 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 7/2001

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 21

 

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
    อายุ 55 ปี
    กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
    กรรมการนโยบายความเส่ียง 
    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ  0.9391)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น 
 (คิดเป็นร้อยละ  0.0043)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสทุธชิยั จริาธวิฒัน ์นายสทุธเิกยีรติ จิราธวิฒัน ์  
 นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค  
 จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพ่ีลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาตร ีสาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกจิศศนิทร ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  
     ค่าตอบแทน  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเส่ียง
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559 กรรมการ 
     หอการค้าไทย
2547 - 2555 ท่ีปรึกษา 
     ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
2542 - 2555 กรรมการ  
     บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
• กรรมการ 
 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
• กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 90 บริษัท
• จํานวน 2 องค์กร 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2553 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
   (AACP)
2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  
   (MFM) รุ่นท่ี 1/2009
  - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial  
   Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function  
   (MIA) รุ่นท่ี 1/2007
  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal  
   Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

2549 - หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO)
2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 35/2005
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
   รุ่นท่ี 6/2005
  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)  
   รุ่นท่ี 11/2005
2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 2/2000

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ  
 รุ่นท่ี 73 สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 4 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 1 
• หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  
 รุ่นท่ี 13 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 22

 

 นายปรีชา เอกคุณากูล
    อายุ 59 ปี
    กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
    กรรมการนโยบายความเส่ียง

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
25 เมษายน 2557

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น 
 (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ  
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธาน 
     เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการนโยบายความเส่ียง 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 กรรมการ 
     บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร  
     กรรมการผู้จัดการใหญ่  
     บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด  
     (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 1 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 62/2005
2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 8/2004

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 7 
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คณะผู้บริหาร 
 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

    อายุ 56 ปี
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5702) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์   
 นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
• เป็นพ่ีของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
     สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2552 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สํานักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 1 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นท่ี 12/2011

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive  
 Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Real Estate Investment  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (ปรอ.) รุ่นท่ี 24
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 5
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมและโลก  
 (นมธล.) รุ่นท่ี 1

 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
    อายุ 56 ปี
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ  
    และบริหารโครงการก่อสร้าง

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3832) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
 นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  
 และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California,  
 Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
     สายงานพัฒนาธุรกิจ
     และบริหารโครงการก่อสร้าง  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 9 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตร Advanced Management Program,  
 Executive Course, Harvard Business School  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นท่ี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 25
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 10

 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
    อายุ 52 ปี
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

การถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานปฏิบตักิาร 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
     ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2555 - 2557 กรรมการ 
     บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด
2552 - 2556 กรรมการ 
     บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จํากัด

2551 - 2558 กรรมการ 
     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2551 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ 
     ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นท่ี 16
• หลักสูตร Good Governance for Medical Executives  
 (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

 

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
    อายุ 45 ปี
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
    สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเส่ียง

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0012)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุ้น  
 (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  
     บัญชีและบริหารความเส่ียง
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผูช้ว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงานการเงิน 
     บัญชีและบริหารความเส่ียง
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 1 บริษัท

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2545  - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 2/2002

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตร Finance for Executives Program,  
 INSEAD Business School ประเทศฝร่ังเศส

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี
2560 - หลักสูตร เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี 
   ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นท่ี 4 
   โดยสภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ จํานวน 6 ชัว่โมง
  - หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor รุ่นท่ี 3  
   โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 6 ช่ัวโมง
  - หลักสูตร หลักท่ัวไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการ 
   วินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ  
   โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
   จํานวน 6 ช่ัวโมง
  - หลักสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นท่ี 3  
   โดยบริษัทเซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด 
   จํานวน 6 ช่ัวโมง

 นางสุวดี สิงห์งาม
    อายุ 53 ปี
    ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสํานักงาน

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น  
 (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2552 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
     และบริหารสํานักงาน 
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ  
 โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจําประเทศไทย
• หลักสูตร Executive Financial Management  
 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Employee’s Choice Ambassadors  
 โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี
2560 - หลักสูตร หลักท่ัวไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการ 
   วินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ 
   โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด  
   จํานวน 6 ช่ัวโมง
  - หลักสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นท่ี 3 
   โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด  
   จํานวน 6 ช่ัวโมง

 นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
    อายุ 40 ปี
    ผูอ้าํนวยการ สาํนกัเลขานกุารบรษิทั และเลขานุการบรษิทั

วันท่ีดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 
1 พฤษภาคม 2559

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
2560 - Open House for Company Secretary:  
   บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกํากับดูแล
   กิจการท่ีดีให้กับองค์กร (IOH) รุ่นท่ี 1/2017
  - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
   รุ่นท่ี 38/2017
  - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate  
   Governance based on CGR Scorecard (R-CGW) 
   รุ่นท่ี 2/2017
  - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of 
   Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017
2556 - หลักสูตร Anti-corruption: The Practical Guide 
   (ACPG) รุ่นที่ 5/2013
2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)  
   รุ่นท่ี 4/2010
2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation 
   (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
2549 - หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy  
   (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS)  
 รุ่นท่ี 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุน่ท่ี 9  
 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน

 นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
    อายุ 43 ปี
    ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักตรวจสอบภายใน

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
     บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
     บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอ่ืน
• หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal  
 Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success  
 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้าง 
 มลูคา่เพ่ิมในภาวะเศรษฐกิจปจัจบุนั โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
 แห่งประเทศไทย
• หลักสตูร ธรรมาภบิาลเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื: บนความท้าทายท่ีรอ 
 อยู่ข้างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
 แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• หลักสูตร Fraud Examination  
 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge  
 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program  
 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing  
 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit  
 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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หมายเหตุ: 
1) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
2) บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
3) บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
4) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
5) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และ CPN ได้ร่วมทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
6) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และ CPN ได้ร่วมทุนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
7) บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั่น เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
8) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
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1 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
3 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
4 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
5 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
6 นายปรีชา เอกคุณากูล
7 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
8 นายไพฑูรย์ ทวีผล
9 นางโชติกา สวนานนท์
10 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
11 นายการุณ กิตติสถาพร
12 นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
13 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
14 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
15 นางนาถยา จิราธิวัฒน์
16 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์   
17 นายโยธิน บุญดีเจริญ
18 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
19 นายเปรมชัย กรรณสูต
20 นายทวีผล คงเสรี
21 นายเจริญ จิรวิศัลย์
22 นายพีระพล พัฒนพีระเดช
23 นายนพดล พัฒนพีระเดช
24 นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล     
25 นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
26 เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
27 นายคุณายุธ เดชอุดม
28 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
29 นายชาลี มาดาน
30 นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ
31 นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธ์ิ
32 นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์
33 นายสิทธิศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
34 นางพรทิพา พฤฒิศาสตร์
35 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
36 นายวิวัฒน์ เอื้อวงศ์วรานนท์
37 นายมิโรสลาฟ ฟริมอล
38 นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์
39 นายอิทธิชัย บรรณสารประสิทธ์ิ
40 Ms. Puan Sri Tey Siew Thuan  
41 Mr. Soon Thien Suan
42 Ms. Leong Wai Yin
43 Mr. Razali Bin Abdul Rashid

รายชื่อกรรมการ
ในบริษัทย่อย
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ข้ึนไป

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ่นเกล้า (บางส่วน) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา บางนา

5,000,000 99.99 

2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลต้ี จํากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555

ลงทุน และ/หรือถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
และให้บริการสาธารณูปโภค (บางส่วน) 
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

1,003,658,000 99.99 

3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร +66 (0) 2866 4300

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 1,500,000,000 99.99 

4. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
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 

5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร +66 (0) 2834 6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 800,000,000 99.99 

6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร +66 (0) 2649 6000

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 324,738,000  99.99 

7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  2,000,000,000  78.13 

8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  900,000,000  99.99 

9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร +66 (0) 2103 5999

ศูนย์การค้า/อาคารสํานักงาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
แกรนด์ พระราม 9 

 3,200,000,000  93.30 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

10. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กทม. 10260 
โทร +66 (0) 2763 6000

ศูนย์การค้า/ อาคารสํานักงาน/ 
ที่พักอาศัย/ สวนน้ํา 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

 1,160,563,400  99.99
(ถือผ่าน บจ.  

เซ็นทรัลพัฒนา  
เรียลต้ี)

11. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 2,500,000,000 99.99 

12. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2640 7000

โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
และศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

 2,511,938,100  99.99 
(ถือตรงร้อยละ 90

และถือผ่าน
บจ. บางนาเซ็นทรัล 

พร็อพเพอร์ตี้ 
ร้อยละ 10)

13. บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 
โทร +66 (0) 2947 5000

ศูนย์การค้าแฟช่ัน ไอส์แลนด์  500,000,000  15.00 
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัล 

พัฒนา เรียลต้ี และ  
บจ. สแควร์ ริทซ์ 

พลาซ่า)

14. บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด 
587 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230 
โทร +66 (0) 2947 5000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  125,000,000  12.00 
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัล

พัฒนา เรียลต้ี)

15. บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด 
3/10 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร +66 (0) 2399 4510

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  400,000,000 11.85 
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัล

พัฒนา เรียลต้ี)

16. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  
บริหารงานโดย 
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไดแก่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  
แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

29,653,382,715  26.69 



200

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

17. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7-8 
เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ 

 4,394,381,700  25.00 

18. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
บริหารงานโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 
โทร +66 (0) 2686 6100

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 5,443,793,159 1)  100.00 

19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 
บริหารงานโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 
โทร +66 (0) 2686 6100

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
* สิ้นสุดอายุโครงการตามสัญญาในวันที่
5 มีนาคม 2561 และดําเนินการยกเลิก
กองทุนในวันที่ 9 มีนาคม 2561

 58,520,000 1)  100.00 

20.บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย ESCENT  1,000,000,000  99.99 

21. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

 700,000,000  99.99 

22.บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุน และ/ หรือถือ
หุ้นในบริษัทอ่ืน 

 1,000,000  99.94 

23.บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2,863,485,000  99.99 
(ถือผ่าน 

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์)

24.บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด
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) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

25.บริษัท ซีพีเอ็น เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  1,000,000  99.99 

26.บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
999/9 ช้ัน 30 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง  1,000,000,000  99.99 

27. บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  1,000,000,000  99.99 

28.บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  200,000,000  99.99 

29.บริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  500,000,000  99.99 
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัล

พัฒนา เรียลต้ี)

30.บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,000,000  99.94 

31. บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอช่ัน จํากัด 2)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาโครงการธีมปาร์คภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลภูเก็ต

 400,000,000  50.99 
(ถือผ่าน 

บจ. บางนา เซ็นทรัล 
พร็อพเพอร์ต้ี)

32.บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 3)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

ให้บริการจัดการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

 10,000,000  100.00 

33.บริษัท วิมานสุริยา จํากัด 4)

946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม. 10500 
โทร +66 (0) 2200 9999

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,100,000,000  35.00 

34.บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 5)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  172,000,000  63.00 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

35.บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้  
แมนเนจเม้นท์ จํากัด6)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  400,000  75.00 

36.บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด 7)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,000,000  90.00 

37. บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด 8)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  400,000,000  65.00 

38.บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลอปเมนท์ จํากัด 9)

999/9 ช้ัน 31 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  465,000,000  50.00 

39.บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด 10)

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

เพ่ือเป็นผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ีอยู่ภายใต้ทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)

 200,000,000  100.00 

40.Global Retail Development & 
Investment Limited
30/F Jardine House One Connaught 
Place Central, Hong Kong

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HKD 10,000  99.94 
(ถือผ่าน 

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล)

41. Global Commercial Property Limited
30/F Jardine House One Connaught 
Place Central, Hong Kong

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  HKD 10,000  99.94 
(ถือผ่าน 

Global Retail  
Development  
& Investment 

 Limited)

42.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 

ให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

MYR 10,000,000  99.94 
(ถือผ่าน 

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล)

43.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/ หรือถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  MYR 400,000  99.94 
(ถือผ่าน CPN 

Venture Sdn. Bhd.)
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หมายเหตุ: 
1) แสดงเฉพาะทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยประเภทเจ้าของ
2) บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั่น เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บจ. ไรท์แมน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 
3) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
4) บจ. วิมานสุริยา เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65
5) บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN จนกระทั่ง CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 85 ในที่สุด 
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25
7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10
8) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทที่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ซื้อหุ้นจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
9) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ซีงเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50
10) บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ร้อยละ)

44.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/ หรือถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  MYR 400,000  99.94 
(ถือผ่าน CPN 

Venture Sdn. Bhd.)

45.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/ หรือถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  MYR 400,000  99.94 
(ถือผ่าน CPN 

Venture Sdn. Bhd.)

46.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/ หรือถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  MYR 400,000  99.94 
(ถือผ่าน CPN 

Venture Sdn. Bhd.)

47. 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 MYR 458,000,000  60.00 
(ถือผ่าน บจ. ซีพีเอ็น 

โกบอล และ 
บจ. เซ็นทรัล

พัฒนา เรียลต้ี)
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ศูนย์การค้าภายใต้
การบริหารงานของ CPN

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 ที่อยู่: 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์: +66 (0) 2793 6000  โทรสาร: +66 (0) 2541 1341

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
 ที่อยู่: 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 โทรศัพท์: +66 (0) 2790 3000  โทรสาร: +66 (0) 2552 5513

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 ที่อยู่: 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์: +66 (0) 2877 5000  โทรสาร: +66 (0) 2884 8446

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
 ที่อยู่: 78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 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 ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ 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 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 โทรศัพท์: +66 (0) 2866 4300  โทรสาร: +66 (0) 2872 4560

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ที่อยู่: เลขท่ี 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: +66 (0) 2640 7000  โทรสาร: +66 (0) 2255 9767

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
 ที่อยู่: 68/100, 68/919 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: +66 (0) 2103 5777  โทรสาร: +66 (0) 2526 6092

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 ที่อยู่: 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทรศัพท์: +66 (0) 2101 0000  โทรสาร: +66 (0) 2101 1343
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 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
 ที่อยู่: 333/99 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
 โทรศัพท์: +66 (0) 3300 3999  โทรสาร: +66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 ที่อยู่: 277/1-3, 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 โทรศัพท์: +66 (0) 4224 9192  โทรสาร: +66 (0) 4224 4639

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
 ที่อยู่: 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 โทรศัพท์: +66 (0) 3300 3333  โทรสาร: +66 (0) 3300 3179

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 ที่อยู่: 99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์: +66 (0) 4300 1000  โทรสาร: +66 (0) 4300 1209

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
 ที่อยู่: 99/9 หมู่ 13 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 โทรศัพท์: +66 (0) 5202 0999  โทรสาร: +66 (0) 5202 0900

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
 ที่อยู่: 9/99 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก 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 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์: +66 (0) 7796 3555  โทรสาร: +66 (0) 7796 3599

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาํปาง
 ที่อยู่: 319 ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
 โทรศัพท์: +66 (0) 5401 0555  โทรสาร: +66 (0) 5401 0599

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
 ที่อยู่: 311 หมู่ที่ 7 ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์: +66 (0) 4595 0699 โทรสาร: +66 (0) 4595 0600

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 ที่อยู่: 99, 99/1, 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์: +66 (0) 5399 8999 โทรสาร: +66 (0) 5200 1700
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 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 ที่อยู่: 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท์: +66 (0) 7480 1555  โทรสาร: +66 (0) 7480 1599

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
 ที่อยู่: 209, 209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
 โทรศัพท์: +66 (0) 7796 2777  โทรสาร: +66 (0) 7796 2799

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
 ที่อยู่: 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์: +66 (0) 3410 0888  โทรสาร: +66 (0) 3410 0899

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
 ที่อยู่: 99, 99/1 ถนน บางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 โทรศัพท์: +66 (0) 3301 3333  โทรสาร: +66 (0) 3301 3300   

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
 ที่อยู่: 74, 75 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์: +66 (0) 7629 1111  โทรสาร: +66 (0) 7629 4000

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
 ที่อยู่: 199, 199/1, 199/2 หมู่ที่ 6 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ 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
 โทร: +66 (0) 2102 5000  โทรสาร: +66 (0) 2102 5099  

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
 ที่อยู่: 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 โทร: +66 (0) 7580 3333  โทรสาร: +66 (0) 7580 3399  

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  
 ที่อยู่: 990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 โทร: +66 (0) 4400 1555  โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย   
 ที่อยู่: 98 หมู่ที่ 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
 โทร: +66 (0) 3411 2777  โทรสาร: +66 (0) 3411 2799  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว 2,244,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.5 บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

หุน้สามญัของ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกัด (มหาชน) เขา้จดทะเบยีน 
และทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ 
หลักทรัพย์ “CPN” 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม  
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์:+66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632, 1633, 1689 
อีเมล:  ir@cpn.co.th 
เว็บไชต์:  www.cpn.co.th

ข้อมูลสําหรับนักลงทุน
และบุคคลอ้างอิง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

CPN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของ 
กาํไรสทุธจิากการดาํเนนิงานประจาํป ี(กรณไีมม่เีหตผุลจําเปน็อืน่ใด)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล 
ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2556-2560)

หน่วย: บาทต่อหุ้น
ปี ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด เงินปันผลจ่าย

2556 57.25 36.00 0.55

2557 49.50 37.00 0.65

2558 49.25 39.75 0.70

2559 61.75 43.00 0.83

2560 87.00 53.75 1.40 /1

หมายเหตุ: /1 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN  
เปรียบเทียบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 3 ปี
ย้อนหลัง

1 ปี
ย้อนหลัง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN 92% 50%

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ 18% 14%

ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

15% 23%

เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีราคาหมวด 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี ย้อนหลัง (ราคาปี 2558 เป็นปีฐาน) 
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50

0
ม.ค. 58 ก.ค. 58 ม.ค. 59 ก.ค. 59 ม.ค. 60 ก.ค. 60 ธ.ค. 60

ดัชนีเปรียบเทียบ 100
(ม.ค. 2558 = 100)

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2560

วันท่ี กิจกรรม

6 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

10 มกราคม 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ  
จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

10 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ภัทร

19-20 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ

3 มีนาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ 
จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

22-23 มีนาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

16 พฤษภาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ  
ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

18-19 พฤษภาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ภัทร

26 พฤษภาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้

3 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุ่น จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ บล.กรุงศรี

20 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

24-27 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

15 สิงหาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ  
ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

29-30 สิงหาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2016 Conference ณ กรุงเทพฯ  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ภัทร และแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์

19-20 สิงหาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จัดโดย บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)

16-17 ตุลาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เมืองลอนดอน จัดโดย บล.ภัทร

18-19 ตุลาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เมืองปารีส จัดโดย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)

9 พฤศจิกายน 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ  
ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

20 พฤศจิกายน 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 8th Annual dbAccess Asia Conference ณ ออสเตรเลีย  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้

27 พฤศจิกายน 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุ่น จัดโดย บล.โนมูระ
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ปฏิทินทางการเงินท่ีสําคัญปี 2561

ปฏิทินทางการเงิน 2561 (คาดการณ์)

แจ้งงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปีก่อน ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปี 2560 (Opportunity Day)  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์

ปิดสมุดทะเบียนสําหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี มีนาคม

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เมษายน

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 1 พฤษภาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 1 ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา พฤษภาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม

แจ้งงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 2 สิงหาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 2 ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา สิงหาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงหาคม

แจ้งงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 3 พฤศจิกายน

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 3 ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา พฤศจิกายน

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน
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บุคคลอ้างอิงอ่ืน

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย
โทรศัพท์:  + 66 (0) 2009 9999
โทรสาร:  + 66 (0) 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ CPN19NA
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ประเทศไทย
โทรศัพท์:  + 66 (0) 2626 7503
โทรสาร:  + 66 (0) 2626 7542

หุ้นกู้ CPN18OA และ CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ประเทศไทย
โทรศัพท์:  + 66 (0) 2256 2323-8
โทรสาร:  + 66 (0) 2256 2406

หุน้กู ้ CPN221A, CPN188A, CPN208A, CPN228A, CPN20DA,  
CPN21DA และ CPN22DA
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2296 3582
โทรสาร: + 66 (0) 2296 2202

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
โดยนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์:  + 66 (0) 2677 2000
โทรสาร:  + 66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหน้ี

บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์:  + 66 (0) 2231 3011
โทรสาร:  + 66 (0) 2231 3012 
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หัวข้อ หน้า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 14/16/22-25/45

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 49-63

3. ปัจจัยความเส่ียง 30-31/72-78

4. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน ปกใน/207-210

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 171

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 173

7. โครงสร้างการจัดการ 134-147

8. การกํากับดูแลกิจการ 148-169

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 66-71/88-133

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 72-78/174

11. รายการระหว่างกัน 176-182

12. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 18-21

13. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 78-87

สรุปตําแหน่งรายการที่กําหนด
ตามแบบ 56-2

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cpn.co.th)
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GRI INDEX 
AND UNGC PRINCIPLES 

Discloser Number Disclosure Title Page

GRI 102: General disclosures 2016

102-1 Name of the organization Inside cover

102-2 Activities, brands, products, and services 48-63

102-3 Location of headquarters Inside cover

102-4 Location of operations 198-203

102-5 Ownership and legal form 48-59, 207

102-6 Markets served 54-59

102-7 Scale of the organization 20-21, 54-59, 108

102-8 Information on employees and other workers 108

102-9 Supply chain 109-110

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 22-23, 36-37, 109-110

102-11 Precautionary principle or approach 30-31, 72-77

102-12 External Initiatives 66-71, 220

102-13 Membership of associations 40-41, 152

102-14 Statement from senior decision-maker 32-33

102-15 Key impacts, risk, opportunities 72-77, 89

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 16, 148-151

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 150

102-18 Governance Structure 134-135, 147

102-19 Deligating authority 134-135, 147

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social  
topics

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความ 
ยั่งยืน/นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และ 

การบริการ การมีส่วนร่วมและการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีสําคัญ

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 67-69

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 134-147

102-23 Chair of the highest governance body 35, 134-135

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 165

102-25 Conflicts of interest 163-164

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 136-147

102-27 Collective knowledge of highest governance body 160-162, 184-196

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 159-160

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 146-147
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Discloser Number Disclosure Title Page

102-30 Effectiveness of risk management processes 72-77

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 66-69, 72-77

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 146-147

102-33 Communicating critical concerns 66-69

102-34 Nature and total number of critical concerns 69

102-35 Remuneration policies 167-169

102-36 Process for determining remuneration 142, 167-169

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 142

102-38 Annual total compensation ratio 167-169

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio 167

102-40 List of stakeholder groups 69

102-41 Collective bargaining agreements 107

102-42 Identifying and selecting stakeholders 69

102-43 Approach to stakeholder engagement 69, 150-156 
www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน/การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มี

ส่วนได้เสียหลักท่ีสําคัญ

102-44 Key topics and concerns raised 99-120

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 64 
Notes to Financial 

Statements p. 25-27

102-46 Defining report content and topic Boundaries 66-69, 131-133

102-47 List of material topics 69

102-48 Restatements of information 131

102-49 Changes in reporting 131

102-50 Reporting period 131

102-51 Date of most recent report 131

102-52 Reporting cycle 131

102-53 Contact point for questions regarding the report 131

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 131

102-55 GRI content index 214-219

102-56 External assurance 212-213
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GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 103
Management  
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66-69, 90, 99, 102,
109, 114, 121

103-2 The management approach and its components 70, 90-164
103-3 Evaluation of the management approach 97-98, 101, 107, 113, 

120, 122-129
GRI 201
Economic  
Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 78-87
201-2 Financial implications and other risks and opportuni-

ties due to climate change
76-77

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement 
plans

Notes to Financial
Statements p. 122-123

GRI 202
Market Presence

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community

102

GRI 203 Indirect 
Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported 115, 118-120
203-2 Significant indirect economic impacts 118-120

GRI 204
Procurement  
Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers 109-110

GRI 205
Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 75, 153
205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures
153-154

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 153-154
GRI 206
Anti-competitive
Behavior

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices

www.cpn.co.th/การพัฒนา 
สู่ความย่ังยืน/การกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ 
หัวข้อ นโยบายการแข่งขันทาง 

การค้า  

GRI 301 Materials 301-1 Materials used by weight or volume 122-125
301-2 Recycled input materials used 124-125
301-3 Reclaimed products and their packaging materials Not applicable

GRI 302 Energy 302-1 Energy consumption within the organization 122-123
302-2 Energy consumption outside of the organization 122-123
302-3 Energy intensity 122
302-4 Reduction of energy consumption 122, 128
302-5 Reductions in energy requirements of products  

and services
128

GRI 303 Water 303-1 Water withdrawal by source 124-125
303-2 Water sources significantly affected by  

withdrawal of water 
124-125

303-3 Water recycled and reused 124-125
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GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 304 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adja-
cent to, protected areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas

126-127, 129

Biodiversity 304-2 Significant impacts of activities, products, and services 
on biodiversity 

129

304-3 Habitats protected or restored 126-127
304-4 IUCN Red List species and national conservation list 

species with habitats in areas affected by operations
Not applicable

GRI 305
Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 123-124
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 123-124
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 123-124
305-4 GHG emissions intensity 123-124
305-5 Reduction of GHG emissions 123-124
305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) Not use
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 

significant air emissions
Calculated as CO2 equivalent 

in GHG emission Scope 1

GRI 306
Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination 125-126
306-2 Waste by type and disposal method 125-126
306-3 Significant spills 125-126
306-5 Water bodies affected by water discharges and/or 

runoff
No sites located nearby
identity, site, protected

status and biodiversity valve
of water bodies.

GRI 307
Environmental  
Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws  
and regulations

129

GRI 308
Supplier  
Environmental  
Assessment 

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

113, 129

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken

113

GRI 401
Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 102, 107
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees
103
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GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 403
Occupational 
Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint  
management-worker health and safety committees

104

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational  
diseases, lost days, and absenteeism, and number of  
work-related fatalities

107

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases  
related to their occupation

107

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements  
with trade unions

107

GRI 404
Training and 
Education

404-1 Average hours of training per year per employee 105
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 

assistance programs
105

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

100%
www.cpn.co.th/การพัฒนา 

สู่ความย่ังยืน/การดูแลผู้มีส่วนได้ 
เสีย/การบริหารจัดการและสร้าง 
ความผูกพันกับบุคลากร/การ 

ประเมินผลปฏิบัติงานและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร  

GRI 405
Diversity and Equal 
Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 104, 108
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to 

men
104

GRI 406
Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 113

GRI 408 Child 
Labor

408-1 Operations and suppliers at significant risk for  
incidents of child labor

113

GRI 409 Forced or 
Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for  
incidents of forced or compulsory labor

113

GRI 411 Rights of 
Indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples

113

GRI 413
Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

114-119

413-2 Operations with significant actual and potential nega-
tive impacts on local communities

113

GRI 414
Supplier Social 
Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 113
414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken
113
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GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 415
Public Policy

415-1 Political contributions None
www.cpn.co.th/การพัฒนาสู ่

ความย่ังยืน/การกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ 

หัวข้อนโยบายการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง

GRI 416 Customer 
Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of  
product and service categories

93

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services

None

GRI 417 Marketing 
and Labeling

417-1 Requirements for product and service information  
and labeling

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู ่
ความย่ังยืน/การกํากับดูแล 

กิจการท่ีดี/นโยบายและแนวทาง 
ปฏิบัติ/หัวข้อ นโยบายด้านการ 

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and  
service information and labeling

93

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing  
communications

None

GRI 418 Customer 
Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of  
customer privacy and losses of customer data

None

GRI 419 
Socioeconmic
Compliance

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the  
social and economic area

None



220

Principles Page 

Human rights Principle 1: Businesses should support and 
respect the protection of internationally  
proclaimed human rights 

153

Principle 2: Business should make sure  
that they are not complicit in human rights  
abuses 

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ 
หัวข้อ นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ 
มนุษยชน 

Labor Principle 3: Businesses should uphold the  
freedom of association and the effective  
recognition of the right to collective  
bargaining

107

Principle 4: The elimination of all forms of  
forced and compulsory labor

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี/จรรยาบรรณ/จรรยาบรรณ 
และแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า/หัวข้อการไม่บังคับใช้ 
แรงงาน 

Principle 5: The effective abolition of child  
labor

Same as principle 4

Principle 6: The elimination of discrimination 
in respect of employment and occupation

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/ 
หัวข้อ นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน  

Environment Principle 7: Businesses should support a  
precautionary approach to environmental  
challenges

115

Principle 8: Undertake initiatives to promote  
greater environmental responsibility

125-126

Principle 9: Encourage the development  
and diffusion of environmentally friendly  
technologies

121-122, 124, 129

Anti-corruption Principle 10: Businesses should work against 
corruption in all its forms, including extortion 
and bribery

www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติ/
หัวข้อ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  






