


ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํป ี(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ 
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.cpn.co.th

รายงานประจําปี 2561

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 10, 30 -34 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์  +66 (0) 2667 5555
เว็บไซต์ของบริษัท   www.cpn.co.th

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002443

ปีที่ก่อตั้ง   ป ี2523

ประเภทธุรกิจ  พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่น
 ที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสาํนักงาน 
 โรงแรม ทีพ่กัอาศยั และศนูยอ์าหาร เปน็ตน้ รวมถงึการลงทนุในกองทนุรวม
 สิทธิการ เช่ าอสังหาริมทรัพย์  (CPNCG) และทรัสต์ เพื่อการ
 ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผู้บริหาร
 อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ 

ข้อมูลหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 เข้าจดทะเบียนและทาํการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ในป ี2538 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN” 

ทุนจดทะเบียน  2,244,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  2,244,000,000 บาท ประกอบด้วย
 หุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

สอบถามข้อมูล เลขานุการบริษัท
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1665, 1684, 1685, 1686 และ 1687
 อีเมล : co.secretary@cpn.co.th

 นักลงทุนสัมพันธ์ 
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632, และ 1689
 อีเมล : ir@cpn.co.th
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จากการเป็น “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ท่ีได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และ
ไมห่ยดุนิง่ในการสรา้งประสบการณแ์หง่ความสขุในระดบัโลก” ขบัเคลือ่นไปสูเ่ปา้หมายท่ียิง่ใหญ่
คือ “การเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านแนวคิดของการ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของการ
ใช้ชีวิตและชุมชน” ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
เติบโตของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขที่หลากหลาย
และหาไมไ่ดบ้นโลกออนไลน ์โดยผนวกเข้ากบัการพฒันาใน 3 มติิดา้นความยัง่ยนื คอื เศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ CPN สามารถตอบสนองผลประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคน
ชื่นชม โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่น
แตกต่างและเหนือความคาดหมาย
ของทุกคน”

“เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกมา
สัมผัสประสบการณ์ความสุขใน
การช้อปปิ้งที่ เหนือกว่าคู่แข่งใน
ทุกตลาดที่เปิดดําเนินการ”

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง
ในการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่
มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย 
ตอบสนองวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็ของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย”

“ เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่มี
ศักยภาพในการเป็นผู้นําในระดับ
ภูมิภาคและเป็นที่จับตามองใน
ตลาด”
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดธุรกิจโมเดลใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่ง CPN 
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างด ีและพร้อมมุ่งพัฒนาตัวเองเข้าสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ภายใต้การ
พฒันาทีย่ัง่ยนืใน 3 มติ ิไดแ้ก ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมเีปา้หมายในการพฒันาศนูยก์ารคา้รปูแบบ
ใหม่ที่ชัดเจนคือ “การนําความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” เพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นเดสติเนชันของการ 
Shop, Play, Learn, Work, Live ที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย

มองหาสิง่ใหม ่ ๆ   ทีด่กีวา่ เพือ่เตมิเตม็ทกุสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
ปัจจุบัน CPN ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 
ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน โรงแรม และอาคารท่ีพักอาศัย 
อกีทัง้ไดม้กีารกระจายการลงทนุในธรุกจิใหม ่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาเสริมศักยภาพ
ทางด้านกายภาพของศูนย์การค้าเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ปรับโฉมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็น
จุดหมายของการใช้ชีวิตระดับโลก  การพฒันา Destination 
Concepts เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในท้องถิ่น 
อาทิ Sport Destination ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
สําหรับคนรักสุขภาพและกีฬา Pet Destination สําหรับ
กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น “Aquaria” อควาเรียม
รูปแบบใหม่ และ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” ธีมปาร์ค 
3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลกที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
และร่วมมือกับบริษัท Common Ground Group พัฒนา
ธุรกิจ Co-working Space ในศูนย์การค้า

นําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคและร้านค้า โดยนําระบบการชําระเงินผ่าน QR 
Code ช่วยทําให้การซื้อขายสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยัง
เปิดช่องทางสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง LINE Official 
Account ภายใต้ช่ือ @central Life และพัฒนา “CPN 
Serve” Application เพื่อให้ผู้เช่าติดต่อรับการบริการกับ
บริษัทฯ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  ตลอดจนยกมาตรฐาน
บริการเดิม ๆ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น บริการที่จอดและ
ชาร์จรถไฟฟ้า   



SHARE
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ด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนไป เป้าหมายของ CPN จึง
ไม่ใช่แค่การทําให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น หากแต่ยัง
เป็น การสร้างคุณค่าร่วมกับ “สังคมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ” ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า 
ร้านค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน สังคม 
และชุมชน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจ
สําคัญของการสร้างองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืน CPN 
จึงให้ความสําคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การสือ่สารกบั “ผู้มสีว่นเกีย่วข้องกบัธรุกจิและสงัคม” 
อย่างครบถ้วนและทันท่วงที โดยเปิดช่องทางการ
สือ่สารผา่นส่ือสังคมออนไลน ์Facebook, Instagram, 
YouTube และ LINE นอกจากนี้ ยังเสริมกลยุทธ์
การบริหารจัดการด้วยการพัฒนาส่งเสริมคู่ค้า
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยการสานต่อโครงการ 
CPNlead เพื่อส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้ต่อยอดขยาย
ธุรกิจ และเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ ซึ่งนอกจาก
จะเปน็การสง่เสริมนโยบายประชารฐัและเศรษฐกจิแลว้ 
ยังเป็นการสร้างโอกาสในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ ๆ 

ที่มีศักยภาพ และก่อให้เกิดความหลากหลายของ
สินค้าและบริการในศูนย์การค้าของ CPN อีกทั้งยัง
สรา้งความผกูพนัอนัดกีบัชมุชนดว้ยการนาํเอกลกัษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชนท้องถิ่น 
หรือในจังหวัดมาประยุกต์ในการออกแบบโครงการ
ให้ทันสมัย โดดเด่น เช่น นําวัฒนธรรมพื้นถิ่นใน
การดําเนินชีวิตด้วยการทําประมงและการทอผ้ามา
ผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส ในการ
ออกแบบตกแต่งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เป็นต้น นอกจากนี้
ยังสนับสนุนหน่วยงานราชการ สถานศึกษาโดยมอบ
พื้นท่ีในการจัดแสดงนิทรรศการในวาระต่าง ๆ ทั้ง
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนจับมือกับคู่ค้า
ร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางการตลาด และ
พฒันาพืน้ทีเ่พือ่สนนัสนนุเศรษฐกจิชุมชนควบคูไ่ปกบั
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้
ก้าวทันสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรม” และกําหนด
เป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “องค์กรในหัวใจพนักงาน” 





S U S T A I N A B L E
R E S O U R C E S

CPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การดาํเนนิธรุกจิ จึงกาํหนดทศิทางในการดาํเนนิธุรกจิ
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้คุณค่าผ่านหลัก 4Rs ประกอบด้วย 
Reduce Reuse Recycle และ Responsible โดยนํามา
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกโครงการของ
บริษัทฯ ส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (UN SDGs) นําไปสู่การลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า และการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการ
ปลูกต้นไม้ในโครงการส่วนขยายของเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า เพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง และสร้างความ
ร่มรื่นให้กับอาคาร ถนน และชุมชน จากความมุ่งมั่นที่ 
CPN ผลักดันในการทําโครงการเหล่านี้มาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ CPN เป็นบริษัท
ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรก 
และรายเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี DJSI 
ประจําปี 2561 ในกลุ่ม DJSI World เป็นปีแรก และ 
DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน





วิสัยทัศน์
และ

พันธกิจ
“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับ
  การช่ืนชมสูงสุดจากทุกคนและไม่หยุดนิ่งในการสร้าง
  ประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”
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บทที่ 01 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม
 (Most Admired Retail Developer of  
 All Stakeholders)

3. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค
 (Regional Retail Developer)

4. เปน็ผูส้รา้งประสบการณค์วามสขุทีเ่หนอืกวา่  
 (World-Class Rewarding Experience)

2. เปน็ผูพั้ฒนาศนูย์การคา้ทีไ่ม่หยดุนิง่ 
 (Dynamic Retail Developer)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม โดยสร้างคุณค่าท่ี 
โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน”

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นําในระดับ
ภูมิภาคและเป็นที่จับตามองในตลาด”

“เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์ 
ความสุขในการช้อปปิ้งท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดที่เปิด
ดาํเนินการ”

“เปน็ผูพ้ฒันาศนูยก์ารคา้ทีไ่มห่ยดุนิง่ในการพฒันาศนูยก์ารคา้ 
รูปแบบใหม่ มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนอง
วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย”

• เปน็ศนูยก์ารคา้ทีน่กัลงทนุเลอืก โดยมอบผลตอบแทนทีดี่และ 
 ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร
• เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่ง 
 ความสุขให้กับลูกค้า
• เป็นศูนย์การค้าที่ผู้เช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความสําเร็จ 
 ทางธรุกจิรว่มกนั ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาว 
• เป็นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้  
 การพฒันาตนเอง และการเตบิโตทางหนา้ทีก่ารงาน ตลอดจน  
 สร้างสังคมการทาํงานที่มีความรักความผูกพันกัน
• เปน็ศนูยก์ารค้าทีส่งัคมและชมุชนเลอืก โดยพฒันาศนูยก์ารคา้  
 ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ภูมิใจของชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแล 
 สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

CPN มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็น
องค์กรระดับภูมิภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่ง
มัน่ทีจ่ะเปน็ผูพ้ฒันาศนูยก์ารคา้ทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัและมโีครงการทีป่ระสบ
ความสาํเรจ็อยา่งรวดเรว็ในภมูภิาคนี ้CPN ไดร้ะบตุลาดท่ีจะขยาย
ธุรกิจไปอย่างชัดเจน บนพื้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ 
แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับ
โอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงาน 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพ และความพร้อม 
ที่จะสามารถดําเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย

CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนา
ศนูยก์ารคา้เทา่นัน้ แตย่งัเปน็ผูส้รา้งประสบการณแ์หง่ความสขุให้
กับทุกคน ดังนั้น ทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคํานึง
ถงึผูใ้ชบ้รกิารเสมอ ไมว่า่จะเปน็การคดัสรรร้านคา้ใหม้คีวามหลาก
หลายและแปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่ง
อาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ  อยา่งครบครนั  CPN เชือ่วา่มาตรฐาน
ที่สูงและเป็นสากลจะเป็นส่ิงที่ทําให้องค์กรเป็นผู้นําในตลาดได้ 
ความเป็นระดับสากลและระดับโลก (World–Class) จึงเป็นสิ่งที ่
CPN มุ่งมั่นมาตลอดและเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์แห่ง
ความสุขในระดับสากล จะเป็นสิ่งที่ทําให้ CPN ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน
ผู้นําด้านการพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

CPN ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทาย 
ทีส่าํคัญ ลกูคา้มคีวามคาดหวงัทีส่งูขึน้ มคีวามตอ้งการทีซ่บัซอ้น
มากขึน้ เขา้ถงึสารสนเทศไดง้า่ยขึน้ ความไม่หยดุนิง่ของ CPN จะ
เป็นส่ิงที่ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN 
มคีวามทันสมยัทีส่ดุ และสามารถตอบสนองวถิชีวีติทีเ่ปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบ
ใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง การนํา
เทคโนโลยทีีทั่นสมยัมาใชใ้นการอาํนวยความสะดวกแกผู่ใ้ช้บรกิาร 
การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น  แตกต่าง  และสร้าง
ประสบการณใ์หม ่ๆ  ใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนการผสานพลงักบับรษิทั
ในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการ
สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

CPN มีพันธกิจ 4 ประการที่ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร



ค่านิยมองค์กร
“เพราะเราใส่ใจ.. I•CARE”
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บทที่ 02 ค่านิยมองค์กร

I-INNOVATION R-RELATIONSHIP

E-ETHICC-CUSTOMER

A-ALLIANCE

สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เปิดกว้างสําหรับทุกโอกาส
และความท้าทายเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จิตผูกพันพึ่งพากับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้า
และสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

มุ่งรักษาจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ

ด้วยองค์ประกอบที่สําคัญเหล่านี้
จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของ CPN

“เพราะเราใส่ใจ.. I•CARE”

ใส่ใจในลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ
โดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเป็นสําคัญ 

ทํางานร่วมกันเป็นทีม 
เพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

CPN เปิดกว้างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพร้อมเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตัดสินล่วงหน้า เอาชนะทุกข้อจํากัด 
สู่ความเป็นไปได้ หม่ันศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ กล้า
คิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิด 
สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

CPN ตระหนักถึงการให้คุณค่าและเคารพความแตกต่าง ความ
หลากหลาย ทัง้อาย ุวฒันธรรม เพศ เพือ่สง่เสริมให้เกดิบรรยากาศ
ในการทาํงานทีเ่อาใจใส ่จรงิใจ ทาํงานดว้ยความยดืหยุน่และหว่งใย
ผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้า และสังคม โดยให้ความ
สําคัญกับการรักษาคํามั่นสัญญาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้
วางใจในการทํางาน รวมไปถึงการมีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

CPN มุง่รกัษาจรยิธรรมในการดาํเนนิธุรกจิ การกาํกบัดแูลกจิการ
ที่ ดี เสริมสร้างให้บุคลากรทํางานอย่างมีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือทั้งต่อตนเองและ 
ผู้อื่น ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบการกระทําผิดในบริษัทฯ ทํางานด้วย 
ความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ตลอดจนปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

CPN ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีความพร้อมบริการลูกค้าอยู่เสมอ ต้องรู้จักลูกค้าและ
สินค้าอย่างเช่ียวชาญ เพื่อการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย 
โดยคาํนงึถงึมมุมองของลูกคา้อยูเ่สมอแมจ้ะอยูใ่นชว่งเวลาท่ียาก
ลาํบาก พรอ้มยอมรบัขอ้ผดิพลาดและดาํเนินการแกไ้ขในทนัท ีเพือ่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

CPN ผลักดันให้บุคลากรมุ่งทํางานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมาย
หลักเดียวกัน และมีแนวทางในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 
โดยคาํนงึถงึทางเลอืกทีเ่ปน็ประโยชนส์งูสดุรว่มกนัทกุฝา่ย รบัฟงั
และเคารพในมมุมองทีแ่ตกตา่งอยูเ่สมอ  สรา้งเครอืขา่ยองคค์วาม
รูใ้หม ่ๆ  เพือ่ยกระดบัองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  รวมไป
ถงึการรว่มมือกนัระหวา่งสายงานและกลุม่ธุรกจิ เพือ่นาํไปสูค่วาม
เป็นหนึ่งขององค์กร  

CPN ได้กําหนดให้ I•CARE เป็นค่านิยมขององค์กร ซึ่งค่านิยมนี้ถูกกําหนดขึ้น เพื่อเป็น 
แนวทางการถ่ายทอดและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้ยึดถือและปฎิบัติ มีเป้าหมาย 
ในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
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สดัสว่นรายได้
แยกตามประเภทธุรกจิ

ศูนย์การค้า
ร้อยละ76

อาคารสํานักงาน
ร้อยละ 2
ศูนย์อาหาร
ร้อยละ 5
โรงแรม
ร้อยละ 3
โครงการที่อยู่
อาศัย
ร้อยละ 8
รายได้อื่น ๆ 1

ร้อยละ 6

หมายเหต ุ: 1 ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิเกิดขึ้นเป็นประจํา

ศนูย์การคา้ อาคารสาํนกังาน

96 94 94 92 93 97 98 97 94 96

พื้นที่เช่าอาคารสํานักงาน (ตร.ม.)พื้นที่เช่าศูนย์การค้า (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

 1,
37

4,
97

3

16
9,

46
6

17
0,

34
2

17
0,

48
7

17
1,5

91

17
1,9

85

1,5
61

,0
90

 

 1,
59

5,
24

8

 1,
66

3,7
44

 1,
70

0,
30

8

2557 2558 2559 2560 25612557 2558 2559 2560 2561
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ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญบทที่ 03

หมายเหตุ : 2 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา
  3 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

สนิทรัพยร์วม
(ลา้นบาท)

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น
(บาทต่อหุน้)

เงนิปันผลตอ่หุน้
(บาทต่อหุน้)

89
,0

35
9.

14

0.
65

10
3,

04
5

10
.2

4

0.
70

10
4,

52
7

11.
59

0.
83

12
0,

57
4

14
.0

2

1.4
0

16
1,7

08

หนีสิ้นรวม
(ลา้นบาท)

กาํไรสุทธหิลงัปรบัปรงุ2

(ลา้นบาท)

47
,2

87
 

7,0
83

 

56
,2

44
 

51
,5

23
 

7,7
46

 

9,
24

4 

56
,6

94
 

9,
89

3 

87
,5

32
 

10
,8

23
 

สว่นของผูถ้อืหุน้
(ลา้นบาท)

กาํไรสุทธหิลงัปรบัปรงุต่อหุน้2

(บาทต่อหุน้)

41
,74

8 

1.5
8

46
,8

01
 

1.7
3

53
,0

05
 

2.
0663

,8
80

 

2.
20

74
,17

6 

2.
41

16
.0

6

1.1
03

รายไดร้วม2

(ลา้นบาท)

23
,6

68
 

 2
5,7

13
 

 2
9,

23
4 

 3
0,

87
5  3
6,

06
5 

2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561

2557 2558 2559 2560 2561
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 1,550,812 
1,374,973
 169,466 

 561 
6,373

96
97
75
53

 23,667,717 
 

22,307,540 
 

11,616,239  
12,051,478 
 7,306,953 
 7,083,269 

 89,035,187 
 47,287,267 
 12,245,660 
 41,747,921 
 30,258,196 
 2,244,000 
 4,488,000 

 
1,732,999 
 1,561,090 

170,342
561 

 1,567 

94
98
77
30

 
25,713,003 

 
24,282,565 

 12,633,723 
 13,079,280 

 7,880,310 
 7,745,912 

  
103,044,632 
 56,243,515 
 18,297,518 
 46,801,117 
 35,174,147 
 2,244,000 
 4,488,000 

 1,767,302 
 1,595,248 

 170,487 
 561 

 1,567 

94
97
83
21

 
29,233,920 

 
27,633,700 

 14,040,598  
15,193,322 
 9,243,797 
 9,243,797 

  
104,527,348 
 51,522,547 
 14,700,513 
 53,004,802 
 41,276,432 
 2,244,000 
 4,488,000 

 1,836,902 
 1,663,744 

 171,591 
 561 

 1,567 

92
94
85
21

 30,875,333 
 

28,785,006 

 14,518,159 
 16,330,158 
 13,567,645 
 9,892,890 

 120,573,590 
56,693,804 
 4,168,025 

 63,879,787 
 51,114,634 
 2,244,000 
 4,488,000 

 
1,873,860 

 1,700,308 
 171,985 

 561 
 1,567 

93
96
85
23

 36,064,592 
 

33,887,062 

 17,579,004 
 18,485,588 

 11,215,653 
 10,822,653 

161,707,826 
 87,532,089 
 27,331,567 
 74,175,737 
 55,231,535 
 2,244,000 
 4,488,000 

ขอ้มลูทางการเงินทีส่าํคญั

ณ 31 ธันวาคม ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561

ผลการดําเนินงานภายใต้การบริหารงานของ CPN

พื้นที่ให้เช่ารวม (ตร.ม.)
ศูนย์การค้า
อาคารสํานักงาน
โรงแรม (ห้อง)
อาคารสําหรับพักอาศัย

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
ศูนย์การค้า
อาคารสํานักงาน
โรงแรม
อาคารสําหรับพักอาศัย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)

รายได้รวม
 1

รายได้จากการเช่าและบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม 
และการขายที่พักอาศัย
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม 
และการขายที่พักอาศัย
กําไรขั้นต้น 

2

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิหลังปรับปรุง

 2

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย 

3

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กําไรสะสม
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ้น (‘000 หุ้น)



1 ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา2 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา 3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน4 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย5 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 6 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 25627 ข้อมูลจาก SETSMART

ณ 31 ธันวาคม
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ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญบทที่ 03

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 (เท่า)
อัตรากําไรขั้นต้น 2 (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ 2 (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 4 (ร้อยละ)
กําไรต่อหุ้น 5 (บาท)
กําไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น 2, 5 (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (จ่ายปีถัดไป) (บาท)

ข้อมูลหุ้น CPN 
7

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี (ล้านบาท)
ราคาปิด ณ สิ้นปี (บาท)
ราคาสูงสุด (บาท)
ราคาตํ่าสุด (บาท)
ราคาเฉลี่ย (บาท)
P/E (เท่า)
P/BV (เท่า)

 0.29 
50.92 
 28.60 

 8.77 
 18.93 

 1.63 
 1.58 
 9.14 

 0.65 

 204,204 
 45.50 
 50.25 
 36.25 
 44.92 
 28.22 

 5.21 

 0.39 
 50.87 
 29.10 

 8.21 
 18.12 
 1.76 
 1.73 

 10.24 
 0.70 

 210,936 
 47.00 
 49.25 
 39.75 
 44.61 
 27.08 

 4.79 

 
0.28 

 51.97 
 30.70 

 8.91 
 18.87 
 2.06 
 2.06 
 11.59 
 0.83 

 254,694 
 56.75 
 61.75 

 43.00 
 54.35 
 28.50 

 5.11 

 
0.07 

 52.94 
 31.17 

 12.05 
 23.84 

 3.02 
 2.20 

 14.02 
 1.40 

 382,602 
 85.25 
 87.00 
 53.75 
 68.95 
 28.42 

 6.42 

 
0.37 

 51.26 
 29.12 
 7.95 

 17.59 
 2.50 
 2.41 

 16.06 
 1.10

6

 335,478 
 74.75 
 87.25 
 68.25 
 78.30 
 30.47 

 5.24 



สารจากคณะกรรมการบริษัท
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บทที่ 04 สารจากคณะกรรมการบริษัท

บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาและขยายธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
และยัง่ยนื ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต ้ ไดแ้ก ่มาเลเซยี และเวยีดนาม โดยมแีผนพฒันา
ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ เช่น ในปี 2561 ได้เปิดให้บริการ เซ็นทรัล 
ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ เพือ่เปน็จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วของโลก 
ยกระดับให้ภูเก็ตเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีครบครันและ
สมบูรณ์แบบด้วยไลฟ์สไตล์ การพักผ่อนแบบลักชูรี่ พร้อมด้วย
เอ็นเตอร์เทนเมนต์และแอทแทรคชันระดับโลก นอกจากนี้
ในป ี2562 บรษิทัฯ มแีผนธรุกจิในประเทศ ไดแ้ก ่การเปดิใหบ้รกิาร 
เซน็ทรลั วลิเลจ ซึง่เปน็ International Luxury Outlet ทีส่มบรูณ์
แบบแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักช้อป
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามด้วยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
อยุธยา (กําหนดเปิดปี 2563) ที่จะเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตและ
จุดหมายด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอยุธยา สําหรับ
การขยายธรุกจิในตา่งประเทศน้ัน บรษิทัฯ จะเปดิใหบ้รกิาร เซน็ทรลั 
ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชีวิตที่ครบวงจรแห่งใหม่ในเขตตะวันตกของรัฐสลังงอร ์

ดา้นการพฒันาธรุกจิใหมใ่นอนาคต บรษิทัฯ มแีผนพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) 

ที่ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่  ศูนย์การค้า 
สาํนกังาน ทีพ่กัอาศยั และโรงแรม อยา่งครบวงจร เพือ่สรา้งมลูคา่
เพิม่ใหกั้บศนูยก์ารคา้และใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งคุม้คา่ อกีทัง้สรา้ง
เสรมิรายไดใ้นระยะยาว ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดบ้กุเบกิโครงการทีอ่ยูอ่าศยั
ภายในบริเวณศูนย์การค้า โดยในปีที่ผ่านมาสามารถโอนโครงการ
คอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และ
ขอนแกน่ ใหก้บัลูกคา้ตามแผนทีก่าํหนดไว ้พรอ้มกนันัน้ได้เปดิขาย
โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในบริเวณศูนย์การค้าอีก 3 แห่ง 
ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และนครราชสีมา ซ่ึงได้รับการ
ตอบรับที่ดี มียอดจองเต็มจํานวน และยังได้เปิดขายโครงการ
บา้นเดีย่วและคอนโดเนยีมในกรงุเทพฯ ในทาํเลใกลก้บัศนูยก์ารคา้ 
ซึง่จากการสาํรวจพบความตอ้งการซือ้บา้นและคอนโดมเินยีมเพือ่
อยูอ่าศยัจรงิ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดด้าํเนนิธรุกจิในเชงิรกุ โดย
ในปีที่ผ่านมา CPN ได้เข้าถือหุ้นใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด ์
(GLAND) สดัส่วนรอ้ยละ 67.53 ดว้ยเลง็เหน็ถงึโอกาสการขยาย
ธุรกิจจากสินทรัพย์และที่ดินที่มีศักยภาพในย่านพระราม 9 และ
พหลโยธิน ซึ่งเป็นย่าน CBD ที่สําคัญของกรุงเทพฯ และ
ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ประกาศร่วมลงทุนกับ บมจ. ดุสิตธาน ี
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมบนทําเลโดดเด่น 
ใจกลางเมืองย่านสีลม

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ “CPN” ได้รับเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจําปี 2561 ในกลุ่ม DJSI 
World เป็นปีแรก และอยู่ในกลุ่ม DJSI Emerging Markets เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน โดย CPN เป็นบริษัทใน
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี DJSI ซึ่งเป็น
ดัชนีประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนําระดับโลก 
แสดงถึงความสําเร็จของ CPN ในการนําแนวทางการพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนมาปรับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตอกยํ้าวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดับภูมิภาค 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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นอกจากการพฒันาโครงการใหม ่ๆ  แลว้ CPN ยงัใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาและปรับปรงุศนูยก์ารคา้เดมิเพือ่ตอบสนองรปูแบบ
การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงถือเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ที่จะต้อง
พัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อหาสินค้าและบริการ
เท่านั้น แต่ต้องสามารถมอบประสบการณ์ความสุขที่หาไม่ได้บน
โลกออนไลน์ให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย ดังนั้น CPN จึงได้ต่อ 
ยอดจุดแข็งของการเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์การค้า โดยยกระดับ
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of 
Life) ของชมุชนและสงัคมยคุใหม ่ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายและ
ครบครันในทุกมิติ  พร้อมนําเสนอประสบการณ์และสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังผลักดันให้ศูนย์การค้าของเรามีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน (Center of Community) เพื่อเป็นสถานที่พบปะ ทํา
กิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งนาํความเจริญไปสู่
ทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปทําธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจ
ของผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมและยกระดับศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน โดยการจัดพื้นที่สําหรับจําหน่ายสินค้าชุมชนและ
สถานที่จัดงานสาํคัญ เป็นต้น 

เพื่อให้ศูนย์การค้าของ CPN เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตอย่าง
แทจ้รงิ บรษิทัฯ ยงัไดร้เิริม่กลยทุธ์ Destination Concepts เพือ่
สร้างสรรคพ์ืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารค้าใหส้ามารถตอบโจทยไ์ลฟส์ไตล์
และความชืน่ชอบของคนหลากหลายกลุม่ เชน่ Family Destination 
พืน้ทีส่าํหรบัเชือ่มโยงคนในครอบครวัใหท้าํกจิกรรมรว่มกนั Food 
Destination ศูนย์รวมร้านอาหารหลากหลายครบทุกรูปแบบ 
Fashion Destination ศนูยร์วมสินค้าแฟชัน่หลากหลายแบรนด์
และสไตล์ พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและนําเสนอเทรนด์
ใหม่ ๆ Sport Destination ศูนย์รวมสําหรับคนรักสุขภาพและ 
ชืน่ชอบกฬีาและการออกกาํลงักาย และ Co-working Destination 
พื้นที่สําหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการหาแรงบันดาลใจ 
ที่มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้ใหส้อดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าว ดังเช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับโฉม
เซ็นทรัลเวิลด์ครั้งใหญ่ ให้เป็นศูนย์รวมจุดหมายในการใช้ชีวิต
ระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Central to your wOrld” รวบรวม 
Destination Concept หลากหลายรูปแบบดังกล่าว
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้บุกเบิกธุรกิจแพล็ตฟอร์มใหม่ ๆ โดยร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชํานาญในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะเป็นแม็กเน็ตสําคัญให้กับศูนย์การค้า 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค ์Attraction ระดับโลกที่เซ็นทรัล ภูเก็ต 
ได้แก่ “Aquaria” อควาเรียมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย 
และร่วมลงทุนในธีมปาร์ค “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” สร้าง

ปรากฏการณท์อ่งเทีย่วผจญภัยแบบสามมติทิีแ่ปลกใหมท่ีสุ่ด และ
ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Common Ground Group 
จากประเทศมาเลเซีย พัฒนาธุรกิจ Co-working Space ใน
ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “Common Ground” เพื่อเชื่อมโยง
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานในอนาคต เช่นเดียวกับที่ในช่วง
ต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้พันธมิตรชั้นนําอย่าง IKEA เปิดให้บริการ
สาขา “อิเกีย บางใหญ่” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ตอกยํ้าความเป็นสุดยอดศูนย์การค้าระดับ
ภูมิภาค (Super-regional mall) โดยเป็นอิเกียสโตร์โมเดลใหม่
ที่สุดในไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีทางเข้าเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าทุกชั้น และมีเคาน์เตอร์จ่ายเงิน
ในทุกๆ ชั้นรวมถึง 29 จุด ให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการส่งเสริมและสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ในโครงการ 
CPNlead (Leading Entrepreneur Advanced Development) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อพัฒนาส่งเสริมคู่ค้าและผู้ประกอบการ
รุน่ใหม ่ใหส้ามารถตอ่ยอดและขยายธรุกจิไดด้ว้ยตนเอง และเตบิโต
ไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมนโยบายประชารัฐ
และเศรษฐกิจในภาพกว้างแล้ว ยังเป็นการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ ๆ 
ใหก้บัศนูยก์ารคา้ เพิม่ทางเลอืกของการเลอืกซือ้สินคา้และบรกิาร
ใหก้บัผูบ้รโิภคอีกดว้ย สําหรบัการสนบัสนนุผูป้ระกอบการทอ้งถิน่
และ SMEs ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ดําเนินกิจกรรม SMEs Market 
Place ทั้งรูปแบบกิจกรรมการตลาด และพื้นที่ขายสินค้าประจํา 
นอกจากนี้ ยังได้มีการริเริ่มพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจการ
ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายใหก้บัรา้นคา้ในศนูย์การคา้ในอนาคต ขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาส
ใหกั้บผูป้ระกอบการออนไลนไ์ดเ้ปดิร้านคา้ภายในศนูยก์ารคา้ 

ในด้านการให้บริการลูกค้าและผู้ประกอบการ บริษัทฯ ได้นํา
เทคโนโลยเีขา้มาอาํนวยความสะดวกให้ผูบ้รโิภคและรา้นค้า โดยเร่ิม
จากการนําระบบการชําระเงิน QR Code (Quick Response 
Code) เขา้มาช่วยใหก้ารซือ้ขายสะดวกรวดเรว็ขึน้ และสอดคลอ้ง
กบันโยบายของรฐับาลทีจ่ะสนบัสนนุสงัคมไรเ้งนิสด อกีทัง้ได้เพิม่
ชอ่งทางการสือ่สารกบัลูกคา้โดยเปดิตวั Line Official Account 
“central Life” (@centrallife) เพือ่เขา้ถึงไลฟส์ไตลข์องกลุม่ลกูคา้
ยุคใหม่ ในการส่งข่าวสาร กิจกรรม และบริการใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
ระบบคน้หาร้านคา้และนาํทางไปสูร่า้นคา้ (Indoor Map Navigation) 
และระบบบรกิารจองทีจ่อดรถ ขณะเดียวกนั บรษิทัฯ ยงัได้พฒันา 
“CPN Serve” Application เพือ่ใหร้า้นคา้ผูเ้ชา่ตดิตอ่รบับรกิาร
กับบริษัทฯ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สําหรับการบริหารภายใน
สํานักงานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์การค้า ได้นํา
ระบบ Smart Office มาใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการทาํงานและลดการ
ใชก้ระดาษ หรอืระบบจดัการการใชพ้ลงังานในศนูยก์ารคา้ เปน็ตน้
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ทั้งนี้ จากการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถงึการ
ไดร้บัรางวลัในดา้นตา่ง ๆ  เชน่ Drive Award 2018 สาขา Financial 
Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งมอบให้กับองค์กรท่ีมีการ
บริหารจดัการทางการเงนิทีด่เียีย่ม มกีลยุทธท์างการเงนิ ยดึหลกั
ธรรมาภิบาล และมีผลการดําเนินงานทางการเงินที่ดี และรางวัล 
Outstanding Company Performance Awards สาํหรบับรษัิท
จดทะเบยีนทีม่ผีลการดาํเนนิงานโดดเดน่และการกาํกบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีอกีทัง้ไดร้บัรางวลั Thailand’s Top Corporate Brands 2018 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของไทย นอกจากความภาคภูมิใจทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังรู้สึก
ภาคภมิูใจทกุครัง้ทีเ่หน็ผูบ้รโิภคมคีวามสุขเมือ่เขา้มาใชบ้รกิารในศนูย ์ 
การค้า และภูมิใจที่เห็นชุมชนท่ีอยู่โดยรอบและผู้ประกอบการ
จํานวนมากที่ได้พัฒนาและเจริญเติบโตคู่ไปกับการทําธุรกิจของ 
บริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า สถาบัน
การเงิน สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทอย่าง 
เตม็ทีภ่ายใต้หลักบรรษทัภบิาลทีด่ ีเพือ่ใหล้กูคา้ ผูเ้ชา่ ไดร้บัการดแูล
อยา่งด ีสง่ผลใหบ้รษิทัฯ บรรลเุปา้หมายทีว่างไวท้ัง้ดา้นการเตบิโต
ของรายได้ การขยายสาขา รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงาน
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชม สังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและ
เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

    นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

บทที่ 04 สารจากคณะกรรมการบริษัท
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ความถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
งบการเงินประจาํปี นโยบายบัญชีที่สําคัญ รายงานทางการเงินที่
มีนัยสําคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพฯ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชี 
มีความสมเหตุสมผล

ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ของสํานักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิต ิรวมทั้ง
สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการดําเนินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
จงึมสีว่นใหบ้รษิทัฯ  ไดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
เชน่ SET Sustainability Awards 2018 ในระดบั Outstanding 
และไดร้บัคดัเลอืกเปน็สมาชกิใน DJSI เปน็ปทีี ่5 ตดิตอ่กนั เปน็ตน้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญต่อ
กระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็น 
สว่นหนึง่ของกระบวนการในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมเปน็ไปตามกรอบแนวคดิ 
การควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบ 
ต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ที่จัดทําโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามฐานความเส่ียง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสาํนักตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งผลักดันให้สํานัก
ตรวจสอบภายในมกีารพฒันาทัง้ในดา้นบคุลากร และนาํโปรแกรม
มาใช้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน ในปี 2561 มีการพิจารณา
ทบทวนกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในฉบับใหม ่และเปน็ไปตามการปฏบิตังิานทีด่จีากข้อเสนอแนะ
ของการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมนิอสิระ
ภายนอก

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในทีท่าํเป็นประจาํทกุป ีซึง่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสํานักงานตรวจสอบ
ภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณเ์พยีงพอในการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิเปน็ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร สํานัก
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอ่ืน ๆ ตามวาระ
ที่สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และ
ได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 8 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน 
และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บทที่ 05 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทาง
การปรบัปรงุแกไ้ขของฝ่ายจดัการอยา่งสมํา่เสมอ ตลอดจนกาํกบั
ดูแลในเรื่องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดย 
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษทัฯ มีการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษ
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจําทุกไตรมาส และมอบหมายให้
สาํนกัตรวจสอบภายในตดิตามสอบทานความถกูตอ้งในเบื้องต้น 
และเน้นยํ้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่กําหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดงักลา่วเปน็
ประจาํทกุป ี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการที่
เกีย่วโยงกนัทีไ่ดพิ้จารณาน้ัน เป็นรายการทีเ่ขา้ขา่ยเปน็ธรุกจิปกติ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับปี 2561 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดย
รวมอยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมจํานวน 2 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
การปฏบิตังิานตรวจสอบและปญัหาการทาํงานรว่มกับฝ่ายจดัการ
ที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับ
ป ี2562 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาผลการปฏบิตังิาน 
ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสําหรับ
ปี 2562 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัใหแ้ตง่ตัง้บรษิทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั (ผูส้อบ
บญัชหีลกั) เปน็ผูส้อบบญัชแีละแสดงความคดิเหน็ตอ่งบการเงนิ
ของบรษัิทฯ และบรษิทัยอ่ยประจาํป ี2562 และอนมุติัคา่สอบบญัชี
ประจําปี 2562 วงเงินไม่เกิน 8,565,000 บาท และค่าสอบบัญชี
สําหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียน 
ในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 803,502 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 
คณะกรรมการตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองประจํา
ป ี2561 โดยสรปุผลการประเมนิภาพรวม ในวนัที ่9 มกราคม 2562 
ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทําหน้าที่
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และส่วนที่ 2 การปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับส่วนที่ 2 
แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน
ทางการเงนิอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ 2) การสอบทานใหบ้รษิทัฯ 
มกีารควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 3) การสอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) การพิจารณา
คดัเลอืกเสนอแตง่ต้ังผูส้อบบญัช ี5) การพจิารณารายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน และ 6) การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัอยา่งเพยีงพอและครบถว้น โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

    นายไพฑูรย์  ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานสรุป
ผลการดําเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2561 
สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ 
 เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทและทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  
 ประจําปี 2561 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
 สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
 บรษิทัไดต้ัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2560 ถงึ 15 มกราคม 2561  
 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
 แตง่ตัง้เปน็กรรมการ  ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 

 คา่ตอบแทนจงึเสนอใหพ้จิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตาม 
 วาระประจาํป ี2561 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหน่ึง  
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่าน 
 ตามที่เสนอ
2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561 สําหรับ 
 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
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บทที่ 06 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 คา่ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง เพือ่เสนอ 
 ตอ่คณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ  
 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ 
 สําเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และ 
 ปจัจยัแวดลอ้มอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทียบ
 กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
 เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติ 
 อนุมัติตามที่เสนอ
3. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 ประจาํป ี2560 และกาํหนดเปา้หมายรวมท้ังวธิกีารประเมนิผล 
 การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจําปี 2561  
 โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญม่สีว่นรว่มในการกาํหนดเปา้หมาย  
 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและ 
 นําเสนอข้อมูล
5. พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของ 
 คณะกรรมการ (Board Diversity) ของบรษิทัฯ ประจาํป ี2561  
 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนกรรมการอิสระ เพศ  
 อายุ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และความรู้ความชํานาญ 
 เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการ 
 ทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถอนัหลากหลาย  
 และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง
 ได้มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น 
 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อองค์ประกอบและ 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจําปี  
 2560 และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
 ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจําปี 2560  
 อย่างเหมาะสม
7. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํป ี2560 เพือ่เปน็ขอ้มลู 
 ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 และกําหนดค่าตอบแทนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

8. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกับ 
 นโยบายและการดําเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และ 
 การบริหารองค์กร เช่น แผนงานและผลการดําเนินงาน 
 ในปี 2561 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และ 
 แผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
9. พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ 
 บริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ 
 บริหารงานของบริษัทฯ 
10. พจิารณารบัทราบเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการและความย่ังยืน  
 ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 โดยเปรียบเทียบกับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการ
 กํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งออกโดย 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate  
 Governance Scorecard และ Dow Jones Sustainability
 Indices
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน โดยในป ี2561  
 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความ 
 ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
โดยยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ 
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานใน
องคก์ร ซึง่การระบปุจัจยัเสีย่งสาํคญั (Key Risk Factors) จะครอบคลมุทกุมติ ิทัง้ในระดบัองคก์รและในระดบั
หน่วยธุรกิจ เพื่อกําหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุม 
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งมีผลการดาํเนินงานที่สําคัญโดย
สรุปดังนี้

ทบทวนความเสีย่งสาํคัญระดบัองคก์รประจาํป ี โดยพจิารณา
จากพลวตัการเปล่ียนแปลงภายนอก ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สภาพภมูอิากาศ และนวตักรรมทางเทคโนโลย ีทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่รปูแบบการดาํเนนิชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึ
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัและจากคูแ่ขง่รายใหมจ่ากอตุสาหกรรมทดแทนอืน่ ๆ 
ประกอบกับปัจจัยภายในเพื่อกําหนด Risk Universe ซึ่ง

ครอบคลมุความเสีย่งทีส่าํคญั ทัง้ 5 ดา้น คอื 1) ความเสีย่ง
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 2) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 
(Operational Risk) 3) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 4) ความเสีย่ง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภยัจากภยัอนัตราย (Hazard Risk) ซึง่ไดก้ลา่วถงึ
รายละเอยีดของความเสีย่งแตล่ะดา้นไวใ้นหวัขอ้ปจัจยัความเสีย่ง

1.
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บทที่ 07 รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

และได้สํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบาย 
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 
ประเมนิความเสีย่งทีส่าํคญัระดบัองคก์รรว่มกนั

ทบทวนความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risks) ทีอ่าจมี 
ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัตอ่พนัธกิจ เปา้หมาย กลยุทธ ์หรอื
การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบาย
ความเสีย่งไดค้าํนงึถงึความเสีย่งดงัตอ่ไปนี้

ก. ความเส่ียงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
 ในการทําธุรกิจในสภาพแวดล้อมใหม่หรือการทําธุรกิจ 
 ใหม่ จากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเติบโต ทั้งจากการ 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาส 
 จากธุรกิจใหม่ ซึ่งการปรับตัวของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
 การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเปน็ปจัจยัสาํคญัตอ่การประสบ 
 ความสาํเรจ็ของโครงการและช่ือเสยีงของบรษิทัฯ ดงันัน้  
 บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น 
 การปรบัเปล่ียนนโยบาย การปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิาร  
 การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้ 
 ความสามารถของพนักงาน ให้หลากหลายรองรับ
 การเตบิโต เปน็ต้น
 ข. ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึง 
 การเปลีย่นแปลงทีอ่าจทําให้เกิดรูปแบบธรุกจิใหม ่สง่ผล 
 ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดําเนินการอยู่ (IT 
 Disruption) ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในการนํา 
 เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
 กับคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม และสามารถคว้าโอกาส 
 ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยนําเทคโลยีใหม่มาพัฒนาเครื่องมือ
 ในการให้บริการและปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนอง
 ความตอ้งการของลกูคา้และคูค่า้ใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้พฒันา 
 ความรู้ความสามารถและการปรับตัวของพนักงานให ้
 พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลัก 
 ในป ี2561 และดาํเนนิการตอ่เนือ่งในปถีดัไป
ค.  ความเสีย่งจากภยัคกุคามดา้นไซเบอร ์ (Cyber Security  
 Risk) บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์  
 เนื่องจากปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
 มาใชเ้ป็นชอ่งทางในการใหบ้รกิารลูกค้าและคูค้่า การปฏบิตั ิ
 งานและจัดเก็บข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ 
 ภายนอกมากข้ึน ทําให้เกิดความเสี่ยงจากการโจรกรรม 
 ข้อมูลและโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) 
 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดํา เนิน 
 ธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการ 
 จดัการความเสีย่งนีใ้นหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก ่ 1) ดา้นความ 
 ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาและ 

 ปรบัปรงุระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ Hardware, Software  
 และระบบเครือขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง ใหท้นัสมยัและสามารถ 
 ปอ้งกนัภยัจากการโจมตใีนรปูแบบตา่ง ๆ  2) ดา้นบคุลากร 
 มีการสร้างความตระหนักรู้ด้านความไม่ปลอดภัยทาง 
 ไซเบอร ์และสือ่สารให้ความรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านระบบ 
 อย่างปลอดภัยผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการ 
 จัดการสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก 
 ภายนอก 3)  ดา้นการรบัมอืเมือ่เกิดเหตุ มกีารปรบัปรงุแผน 
 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนกู้คืนข้อมูล 
 เมือ่เกดิภยัพบิตั ิ(Disaster Recovery) ใหส้อดคลอ้งกบั 
 สภาพแวดล้อมและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในการ 
 ทาํงานในปจัจบุนั และมกีารซอ้มแผนดังกล่าว รวมทั้งได ้
 มีการจัดทํา Cyber Insurance เพื่อลดความเสียหาย 
 หากเกิดเหตุ

พิจารณาเห็นชอบการจัดทําทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk 
Register) กําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk 
Indicator) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตดิตามสถานะความเสีย่งของความเส่ียงท่ีสําคญั และพจิารณา
แผนจดัการความเสีย่งทีส่อดคลอ้งเหมาะสม (Risk Response 
Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)

ตดิตามการบรหิารความเสีย่งในระดบัสาขา โดยมกีารทบทวน 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และจัดทําแผนจัดการความเส่ียง
เหลา่นัน้ในทกุสาขาอยา่งต่อเนือ่ง

พจิารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบรหิารความเส่ียงให ้
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีท่ีผ่านมา การบริหารความเส่ียงได้พิจารณาครอบคลุม
ปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความ
เสี่ยงที่สําคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

2.

3.

4.

5.

6.
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) กาํหนดใหบ้รษิทัฯ ดําเนนิธรุกจิภายใตจ้รรยาบรรณและนโยบาย
การกาํกบัดแูลกจิการ และยดึมัน่ในหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนือยา่งตอ่เนือ่ง โดยมคีณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกํากับดูแล ติดตามแผนงาน และสื่อสารให้มีการปฏิบัติตามอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลําดับซึ่งการดําเนินงานที่สําคัญ 
ในปี 2561 มีดังนี้

รับทราบเก่ียวกับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC 
Recertification) เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้ง
พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนนิงานดา้นการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง 
 
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการ
กํากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
เพื่อยกระดับด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
และเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และบรษิทัรว่มใหยึ้ดถอืปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั โดยทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

พิจารณาและให้คําแนะนําแก่คณะทํางานในการจัดอบรม 
เ ก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดําเนิน
นโยบายงดรับของขวัญของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม
รณรงค์สื่อสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG 
Individual Assessment) สําหรับพนักงานและผู้บริหาร 
เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีการปรับรูปแบบคําถามให้
กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
พฒันาแผนการดาํเนนิงานและปลกูฝงัวฒันธรรมดา้นกํากบั
ดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กรต่อไป

3.

4.

1.

2.
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นายปรีชา เอกคุณากูล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นําแนวทาง  “ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (The United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs)” ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการ
ดําเนินธุรกิจ จํานวน 8 เป้าประสงค์ มาผนวกในการกําหนด
ประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน และกําหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน และเป้าหมายในการดําเนินการให้สอดคล้องเป็น 
รูปธรรมมากขึ้น 

พิจารณาทบทวน และอนุมัติประเด็นสาระสําคัญด้านความ
ยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสําคัญ เพื่อใช้ในการ
กาํหนดกลยทุธส์ูก่ารเป็นศนูยก์ลางของการใชช้วีติ (Center 
of Life) โดยบูรณาการและกําหนดเป็นตัวช้ีวัดด้านความ
ยั่งยืนในแผนกลยุทธ์องค์กร และติดตามผลรายไตรมาส 
มุ่งเน้นในการกระจายความเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรม 
การดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยี และความเปน็เลศิในการบรหิารจัดการ

นาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาปรับปรงุกระบวนการทาํงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนํามาใช้ในการรับฟัง และสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สาํคัญ

พิจารณาเห็นชอบแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยเพิ่มสัดส่วน 
การใชพ้ลงังานสะอาด และการใชน้ํา้รไีซเคลิในการดาํเนนิงาน
ของศูนย์การค้า อีกทั้งนําโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 
32 โครงการขอรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ขององค์กรตามแนวทางสากล และนําโครงการท่ีมีความ
พร้อมขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล 
LEED : Leadership in Energy & Environmental Design

สนบัสนนุและพฒันาเศรษฐกจิชมุชนใหแ้ขง็แกรง่ โดยตัง้มัน่
ในการส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
รายยอ่ยไดม้เีวทใีนการจดัจาํหนา่ย มชีอ่งทางในการทําตลาด 
มีความรู้และทักษะในการทําธุรกิจค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด 
รวมไปถึงสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นโดยบริษัทฯ 
และโดยคูค่า้และผูร้บัเหมา 

เป็นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้นําด้านความยั่งยืน (SD 
Champion) เพื่อผลักดันให้การดําเนินงานของบริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กําหนดไว้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับทราบและติดตาม
สถานการณภ์าวะตลาดและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก

ตามกรอบสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกับดแูลกจิการ หรอื 
Environment Social Governance (ESG) 

สร้างการมีส่วนร่วมโดยการพบปะ ส่ือสาร และสร้างความ
เขา้ใจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหกั้บผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หลักที่สําคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า 
และสังคม ผ่านการประชุม การสัมมนา การแบ่งปันข้อมูล 
การจัดกิจกรรม และส่ือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมท้ังภายใน 
และภายนอกองคก์ร 

ดว้ยความตัง้มัน่ในการดําเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน สร้างสมดุลทั้งการเติบโตในด้านผลประกอบการและด้าน
การใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ 
ในป ี2561 บรษิทัฯ ไดรั้บคดัเลอืกเปน็สมาชกิของดัชนคีวามยัง่ยนื
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 2018) 
ของกลุ่มดัชนีหลักทั่วโลก (DJSI World) ในกลุ่มธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยเ์ปน็ปแีรก และเปน็สมาชกิของกลุม่ตลาดเกดิใหม่ 
(DJSI Emerging Markets) อย่างตอ่เนือ่งเปน็ปท่ีีหา้ ตลอดจน
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืน 
ในระดบัสากลอืน่ ๆ  อาท ิFTSE4Good Index Series และ MSCI 
Global Sustainability Indexes รวมไปถงึการได้รบัรางวลั SET 
Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding จาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่การรบัรองจากสถาบนัตา่ง ๆ 
เหล่านี้ เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความสําเร็จจากการร่วมมือ
ร่วมใจและตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตามกรอบความยั่งยืน เพื่อสร้างให้เกิดสมดุล 
ใน 3 ด้าน คือ ท้ังในด้านการสร้างผลประกอบการที่ดี (Profit) 
การคาํนงึถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(People) และการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (Planet) อันก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

บทที่ 08 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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บทที่ 09 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

4. 

7. 

10. 

5. 

8. 

11. 

6. 

9. 

12. 

1. 2. 3. 

1.  ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์     
 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

4. นายการุณ กิตติสถาพร  
 กรรมการอิสระ

7.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์   
 กรรมการ

10.  นายกอบชัย จิราธิวัฒน ์  
 กรรมการ

2.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  
 ประธานกรรมการ

5.    นางโชติกา สวนานนท์      
 กรรมการอิสระ  

8.  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 กรรมการ

11.  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์   
 กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล  
 กรรมการอิสระ

6.   นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ ์
 กรรมการอิสระ

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์   
 กรรมการ

12. นายปรีชา เอกคุณากูล   
 กรรมการ

รายงานประจาํปี 2561
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บทที่ 10 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
1. 

3. 4. 

6. 

2. 

5. 

1. นายปรีชา เอกคุณากูล   
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์     
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์    
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานคอมเมอร์เชียล

2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน ์
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย ์  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

6.  นายชนวัฒน ์ เอื้อวัฒนะสกุล 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
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พัฒนาการที่สําคัญในปี 2561
มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม

กันยายน

อิเกีย บางใหญ่ เป็นซุปเปอร์สโตร์รูปแบบใหม่และใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่รวมกว่า 
50,000 ตร.ม. มีทางเข้าออกเช่ือมต่อกับเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ถึง 3 ชั้น การม ีIKEA ซึ่งเป็นแบรนด์
เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกเป็นพันธมิตรช่วยตอกยํ้าให้
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นสุดยอดศูนย์การค้าระดับ
ภูมิภาค (Super Regional Mall) เพื่อรองรับความ
เจริญฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ย่านบางใหญ่

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1 ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
การดาํเนนิการป ี2560 ในอตัรา 1.40 บาทตอ่หุ้น คดิเปน็
จาํนวนเงนิ 6,283,200,000 บาท คดิเปน็อตัราการจ่าย
เงินปันผลท่ีร้อยละ 46.3 ของกําไรสุทธิจากการดําเนิน
งานตามงบการเงนิรวมสาํหรบัป ี2560 ซึง่ประกอบดว้ย
รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธจิากการดําเนนิงาน เปน็ไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และร้อยละ 64.4 ของรายได้
จากเงินชดเชยประกันภัย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
9 พฤษภาคม 2561 ได้มมีตอินมุตักิารซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) จํานวน 
194,926,920 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ 22.93 ของหุน้สามญั
ที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด 850,000,000 หุ้น มูลค่า
รวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลงทุนระยะยาว และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของ 
DTC แต่อย่างใด

CPN ได้ทําสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิ้นสุด
ปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน) ซึ่งการทํารายการ 
ดงักลา่วทําใหบ้รษิทัฯ สามารถทาํการบรหิารและพฒันา
ศูนย์การค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
อยู่ ร ะหว่ างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการ 
ต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินและการเช่าอาคาร เพื่อเสนอ 
สิท ธิ ให้ แ ก่ทรั สต์ เพื่ อการลงทุน ใน สิทธิการ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ได้
พิจารณาเป็นลําดับต่อไป

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จัดงาน Grand Opening 
เปิดตัวโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ศูนย์การค้า
เป็น Center of Hip Lifestyle Quality ด้วยร้าน
อาหารและ Destination Concepts ใหม่ ๆ ร่วมด้วย
การตกแต่งในบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมือง 
เพิ่มโซนใหม่และพื้นที่พักผ่อน รวมถึง Co-working 
Space และร้านค้าใหม่ ๆ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 
ของคนในย่านพระราม 3 และชาวต่างชาติ 

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 เชือ่มตอ่กบัเซน็ทรัล ภเูกต็ เฟสตวิลั ทาํใหเ้ซน็ทรลั 
ภู เก็ต เป็นศูนย์การค้าที่ ใหญ่ที่ สุด ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ ในใจกลางเมืองภูเก็ตบนพื้นที่
ประมาณ 111 ไร่ ปักธงในการเป็นลักชูรี่แฟล็กชิพแห่ง
แรกของ CPN ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิต
และการพักผ่อนได้อย่างลงตัว ตอกยํ้าความเป็น The 
Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping 
Destination ระดับโลกอย่างสมบูรณ์ให้แก่กลุ่ม 

เซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ารูปแบบ International Luxury Outlet 
ระดบัโลกแหง่แรกในประเทศไทย ตัง้อยูบ่นทีด่นิประมาณ 
100  ไร ่ใกลส้นามบนิสวุรรณภมู ิรองรับท้ังนักทอ่งเทีย่ว
ชาวตา่งชาตแิละลกูคา้ชาวไทย มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 
235 ร้านค้า ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์แฟชั่นไลฟ์
สไตล์ ร่วมด้วยร้านอาหารต่าง ๆ  โรงแรม สนามเด็กเล่น 
ในบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติผสมผลานกับพื้น
ทีเ่อาทด์อร ์ดว้ยการตกแตง่ในสไตลไ์ทยรว่มสมยั โดยจะ
เปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2562 

การเปิดตัว อิเกีย บางใหญ่
ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

การจ่ายปันผล 1.40 บาทต่อหุ้น

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดุสิตธานี
จํากัด (มหาชน)

การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดิน
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จัดงานเปิดตัว
โฉมใหม่ หลังการปรับปรุงครั้งใหญ่

เปิดให้บริการ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
(Central Phuket Floresta) 

แผนการเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง

เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา
เปน็ Lifestyle Destination แหง่ใหมร่มิถนนสายเอเซยี 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทีผ่สมผสานเอกลกัษณเ์มอืง
มรดกโลกเข้ากับความร่วมสมัย โดยจะเป็นแลนด์มาร์ก
ดา้นการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัและศนูยก์ลางการใชช้วีติ 
และเป็นจุดแวะพักที่ดีที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติและลูกค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยจะเปิดให้บริการในปี 2563
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บทที่ 11 พัฒนาการที่สําคัญในปี 2561

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ CPN ได้ ซ้ือหุ้นสามัญ GLAND 
ในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ  50.43 และจากการทําคําเสนอซื้อ 
(Tender Offer) อีกร้อยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาท 
ต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินรวม 13,607 ล้านบาท โดย
การเข้าทํารายการดังกล่าวเนื่องจาก GLAND เป็น 
ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อขาย และเพื่อ
ให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน 
โรงแรม ที่พักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีก และ GLAND ยัง
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และ
ที่ดินเปล่า (Land Bank) หลายแปลงที่จะนํามาพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use 
Development) สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

CPN เปน็บรษิทัแหง่เดยีวในกลุม่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
และเป็นหนึ่งในแปดบริษัทของประเทศไทยที่ ได้ รับ 
คัดเลือกให้ เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices หรอื 
DJSI) ประจําปี 2561 ในกลุ่มดัชนียั่งยืนระดับโลก 
(DJSI World) เป็นปีแรก และในกลุ่มดัชนีตลาด 
เกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า 
(ปี 2557-2561) สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการดําเนิน
ธุรกิจที่ ยั่ งยืนของบริษัทฯ  ที่คํ านึงถึงส่วนรวม 
สิ่งแวดล้อม และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการม ี
ส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

ซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์
จํากัด (มหาชน) หรือ “GLAND”  

สมาชกิของดชันีความยัง่ยนืของดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI)

โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ โครงการแรก เป็น
คอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จํานวน 4 อาคาร จํานวน 
358 ยูนิต พร้อมอาคารคลับเฮ้าส์และสระว่ายนํ้า 
ออกแบบด้วยแนวคิด Live Everyday in Urban 

เปดิตัว โครงการคอนโดมเินยีม ฟลี พหล 34

พฤศจิกายน

CPN ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท Common Ground 
Works Sdn. Bhd. และบริษัท MSB Asia Ltd. จาก
ประเทศมาเลเซีย โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น ใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 51, 29 และ 
20 ตามลาํดบั เพือ่ประกอบธุรกจิ Co-working Space 
ในประเทศไทย

โครงการแนวราบระดบับนแหง่แรกของ CPN Residence 
ที่มีการออกแบบเฉพาะตัวในสไตล์ Modern Classic 
ออกแบบภายใต้แนวคิด นิยามของความสมบูรณ์แบบ
มีอยู่จริง  เ น้นความเป็นส่วนตัว  และพร้อมด้วย
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบ้าน ตั้งอยู่บนถนน
บรรมราชชนนี เดินทางสะดวกทั้งคู่ขนานลอยฟ้า และ
ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใกล้รถไฟฟ้าสาย 
สีแดงอ่อน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ 
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

การร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
Co-working Space ในประเทศไทย 

เปิดขาย โครงการบ้านเดี่ยว
นิยาม บรมราชชนนี 

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าท้องถิ่น อีกทั้ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction ได้แก่ 1) ไตรภูมิ 
การผจญภัยเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซี
วอล์คทรูแห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควาเรียมที่
มีสัตว์นํา้ต่าง ๆ รวมกว่า 25,000 ตัว และ 3) Tales of 
Thailand ศูนย์รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ 
เป็นไทยทั่วทุกภาค

Hideaway ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน 34 ทําเล 
เดินทางสะดวก ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานี
เสนานิคม ใก้ลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ธันวาคม

คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี เป็นอาคารสูง 14 ชั้น จํานวน 1 อาคาร 
พร้อมดี ไซน์ภายในสะท้อนเอกลักษณ์ เฉพาะตัว 
แบบ Modern North East เพียบพร้อมด้วยไลฟ์สไตล์
แห่งความสุขที่ครบครัน

เปิดจอง โครงการคอนโดมิเนียม
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลและความสําเร็จ
ดา้นการออกแบบพฒันาโครงการ  

สุดยอดรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับ
เอเชียแปซิฟิก และเป็นที่ยอมรับในวงการ
ค้าปลีกระดับโลก โดย CPN ได้รับรางวัล
จากการพฒันา เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ด้วยแนวคิด
การออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ
คอนเซ็ปต์ของศูนย์การค้าที่ตอบโจทย ์
การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว 
สะท้อนการเป็นผู้นําในธุรกิจ

01
รางวัล Asia Pacific Property Awards 
2018-2019 Award Winner in Retail 
Development 

รางวัลและความสําเร็จ
ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด

รางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุด 
ในหมวดธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพยข์อง
ไทย ดว้ยมลูคา่แบรนดส์งูถงึ 161,686 ลา้นบาท 
รางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย
ศาสตร์ แล ะการบัญชี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับคัดเลือกให้
เป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดใน 
Social Media จากผลสาํรวจ Thailand’s 
Most Social Power Brand สํารวจโดย
นิตยสาร BrandAge และ WiseSight 
บรษิทัวเิคราะหข์อ้มลูบนโลกโซเชยีล โดยผล
สํารวจทั้งหมดเป็นการเก็บข้อมูลจาก
ผลงานของแบรนด์ในช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, 
Instagram, Twitter และ YouTube

02 03
รางวัล “Thailand’s Top Corporate 
Brands 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Thailand’s Most Social Power Brand 2018 
(Shopping Plaza) จาก BrandAge Media

1

2



รายงานประจําปี 2561

37

รางวัลและความสําเร็จ
ด้านการบริหารและการเงิน

คณุปรชีา เอกคุณากลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CPN ได้
รบัรางวลั “Best CEO Awards 2018 หรอื 
รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” ในงาน
ประกาศรางวลั SET Awards 2018 จดัโดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
วารสารการเงนิธนาคาร โดยผา่นการพจิารณา 
จากบรษิทัทีผ่า่นเกณฑก์วา่ 500 บรษิทั ซึง่
รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสุด 
ที่นําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ มีวิสัยทัศน์
และความสามารถเชงิกลยทุธ ์ใหค้วามใสใ่จ
กับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอด
จนเป็นผู้ที่ ให้ความสําคัญต่อสังคมและ
ธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืน 
ให้แก่กิจการเป็นอย่างดี

รางวลัดเีดน่ดา้นผลการดาํเนนิงาน  ในกลุม่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
มลูคา่หลกัทรพัยใ์นตลาดสงูกวา่ 100,000 
ล้านบาท รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจด
ทะเบียนท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเด่น โดย
พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ 
การกาํกบัดแูลกจิการทีดี่ รวมทัง้การปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพ
ของงบการเงิน

รางวัลท่ีมอบให้กับสุดยอดองค์กรช้ันนํา
ระดับประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในระดบัมหภาคไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับ
การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ 
เป็นอย่างดี  จัด โดยสมาคมนิสิต เก่ า 
MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รว่มกบัหลกัสตูร
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัชี  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัโดย 
CPN ได้รบัรางวลั Finance Excellence 
สําหรับองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้านบริหาร
การเงินดีเยี่ยม  มีผลการดําเนินงานที่ดี 
และดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

0604
รางวัล “Best CEO Awards 2018 
หรอื รางวัลผูบ้รหิารสงูสดุยอดเยีย่ม”
จาก SET Awards 2018 

รางวัล “Outstanding Company 
Preformance Awards” 
จาก SET Awards 2018

รางวัล “Drive Awards 2018 
สาขา Finance Excellence”

4
6

05

บทที่ 12 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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รางวัลและความสําเร็จด้านการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย CPN ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล SET Sustainability Awards 2018 
– Outstanding Awards สําหรับบริษัท
จดทะเบยีนทีมี่การดาํเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื
อย่างโดดเด่นในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ต า ม ร าค าตล าด สู งกว่ า
100,000 ล้านบาท

รางวัล Thailand Sustainability 
Investment 2018  หรอืหุน้ยัง่ยนืประจาํป ี
2561 เปน็ปท่ีี 4 ตดิตอ่กนั โดยเปน็รางวัล
สาํหรบับรษิทัจดทะเบียนท่ีดาํเนนิธุรกจิอยา่ง
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance:ESG) ที่
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยจดัทาํขึน้ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล 
เพือ่เปน็ข้อมลูใหแ้กผู่ล้งทนุท่ีตอ้งการลงทนุ 
ในหุน้ทีม่คุีณภาพและคาดหวงัผลตอบแทน
ที่ต่อเนื่องในระยะยาว

09
รางวลั “SET Sustainability Awards 2018” 
(บริษัทจดทะเบียนแห่งความยั่งยืน)และ 
“Thailand Sustainability Investment” 
(THSI) ประจําปี 2561

กลุ่ม DJSI World ประจําปี 2561 และกลุ่ม 
DJSI Emerging Markets ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่5 

CPN เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทย
เพยีงรายแรกและรายเดยีวทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
ให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส์ โดยปีน้ียกระดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม
ดัชนีโลก (World Index) เป็นปีแรก และ
กลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดย DJSI 
เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้านความยั่งยืน
ทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งอ้างอิงด้านความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมมุมมองด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม ดัชนีนี้เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง RobecoSAM Indices 
และ S&P Dow Jones Indices คัดเลือก
บริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 
ที่มีผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่น
ทั้งในด้านของมูลค่าตลาด ด้านการบริหาร
จัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการคํานึง
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

07
สมาชิก Dow Jones Sustainability 
Indices 2018  หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทยรว่มกบั
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย ์ และสถาบนัไทยพฒัน์
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอก
ตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามสาํคญักบัการจดั
ทํารายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
การดําเนินงานให้ครบถ้วนในด้านของ
สังคม  เศรษฐกิจ  ธรรมาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

08
รางวัล “รายงานความยั่งยืนประจาํป ี2561” 
(Sustainability Report Award 2018) 
ประเภท Recognition

8

9



รายงานประจําปี 2561

39

บทที่ 12 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวลัและความสาํเรจ็ดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

สดุยอดรางวลัดา้นพลงังานไทยระดบัสากล 
รางวัลดี เด่นการลดใ ช้พลังงานและ
ลดโลกรอ้น เปน็รางวลัทีแ่สดงความชืน่ชม
ยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และ
ผูม้สีว่นสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิการอนรุกัษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 
โดย CPN ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม จํานวน 
2 รางวัล มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จํานวน 2 
รางวลั มอบใหแ้ก่ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา 
เวสต์เกต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช

โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  (พพ . )  มอบฉลากรับรอง
มาตรฐานการออกแบบอาคารที่ มี
ประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคารใหม่ 
ให้ CPN จํานวน 2 รางวัล ดังนี้

ระดับดีเด่น ประเภทศูนย์การค้า มอบให้แก่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ระดบัดมีาก ประเภทศนูยก์ารคา้ มอบใหแ้ก่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

12 13
รางวัล “Thailand Energy Awards 
2018” 

รางวัล “ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ประจาํปี 2561” (BEC Awards 2018)

จดัทาํโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดย CPN 
ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
ตั้งแต่ปี 2552-2561

10
การประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2561 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

บรษัิทฯ เขา้รว่มโครงการ CAC ซึง่เปน็ความ
รว่มมอืระหวา่งองคก์ร 8 แหง่ ประกอบดว้ย 
หอการคา้ไทย หอการคา้รว่มตา่งประเทศใน
ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรม
ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตัง้แตป่ ี 2558 
และจะตอ้งดาํเนนิการขอรบัรองทุก ๆ 3 ปี 
ดว้ยการดาํเนินการในดา้นการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุ เป็น
แนวร่วมฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ ์2561 

11
การได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

11

13
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ภาวะเศรษฐกิจไทยป ี2561

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยป ี2562

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทย (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ท่ีเติบโตร้อยละ 4.0 เป็นผลจากแรงขับเคล่ือนที่
สําคัญ คือ 1) การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่อง เป็นผล
จากการกระจายตัวมากขึ้นของรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตร 
และการจ้างงานที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 2) การสง่ออกสินคา้และบรกิารปรบัตวัดขีึน้ตามการ
ฟื้นตัวของการค้าโลกในช่วงครึ่งปีแรก แต่ชะลอตัวลงในช่วง 
ครึ่งหลังของปีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  3) การท่องเท่ียวยัง
เติบโตต่อเนื่อง จากการที่ประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายการ 
พกัผอ่นของนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก และศนูยร์วมการประชมุและสมัมนา
ตา่ง ๆ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 4) การลงทุนของภาครัฐและเอกชน
ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการเร่งลงทุนของภาครัฐและการ
ขยายตัวของกิจกรรมการผลิต และ 5) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู ่
ที่ร้อยละ 1.1 เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาพลังงาน อาหาร และเครื่องดื่มเป็นสาํคัญ 

การบรโิภคภาคเอกชนในประเทศปรับตวัดขีึน้ โดยขยายตวัรอ้ยละ 
4.6 เทียบกับร้อยละ 3.0 ในปี 2560 จากการใช้จ่ายของผู้มีรายได้
ปานกลางถึงสูงเป็นหลัก โดยปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจและ
ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค ขณะทีค่รวัเรือนรายไดน้อ้ยฟืน้ตัวอยา่ง
คอ่ยเปน็คอ่ยไป สะทอ้นจากรายไดเ้กษตรกรทีย่งัหดตวัและรายได้
ของกลุ่มลูกจ้างขยายตัวเพียงเล็กน้อย การบริโภคภาคเอกชน
ในแตล่ะภมูภิาคโดยรวมฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป แรงขบัเคลือ่น
สาํคัญยงัอยูท่ีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
และภาคเหนอืขยายตวัเทา่กันทีร่อ้ยละ 4.0 ขณะทีภ่าคใตข้ยายตวั
เพียงร้อยละ 1.0 เนื่องจากรายได้ของผู้ผลิตและส่งออกสินค้า
ยางพาราแปรรปูปรบัตวัลดลงสง่ผลตอ่การบรโิภคโดยรวม  ในสว่น
ของหมวดสนิคา้ ขยายตวัดตีอ่เน่ืองในเกอืบทกุหมวด โดยเฉพาะสนิคา้
คงทนและสนิคา้กึง่คงทน อยา่งไรกด็ ีหนีค้รวัเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบั
สงูท่ีรอ้ยละ 77.8 ตอ่ GDP ยงัคงเปน็อปุสรรคตอ่การบรโิภคโดยรวม 

การส่งออกสินค้าในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.7 ชะลอลงจาก 
ร้อยละ 9.8 ในปี 2560 แต่ยังอยู่ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา (ป ี 2556-2560)  โดยเป็นการชะลอตัวลงในช่วง
ครึ่งปีหลังจากตลาดจีนและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต ์
ซึ่งสอดคล้องกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ดี ตลาด 
ส่งออกหลัก (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) โดยรวม
ขยายตัวร้อยละ 7.7  โดยเฉพาะญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 13.0 ขณะที่
ตลาดรองอยา่งอินเดยีขยายตวัรอ้ยละ 17.0 อาเซยีน (9) ขยายตวั 
ร้อยละ 14.0 ส่วนจีนขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 

การลงทุนโดยรวมในประเทศขยายตัวในอัตราที่ สูงขึ้นจาก 
ปีก่อนหน้า  จากการเร่งการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัว 
ร้อยละ 3.3 จากที่เคยหดตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2560 เช่นเดียวกับ
การลงทนุภาคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้เปน็ร้อยละ 3.9 จากรอ้ยละ 2.9 
โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตเพื่อส่งออกและตาม
ทิศทางของแผนการลงทุนของภาครัฐเป็นสําคัญ ในส่วนของ 
การลงทุนของธุรกิจค้าปลีก เช่น Modern Trade ยังมีการขยาย
การลงทุนและขยายสาขา รวมทั้งปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวไทยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยจํานวน 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปี 2560 
โดยประเทศทีม่จํีานวนนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเข้ามามากทีส่ดุ คอื จนี 
(ร้อยละ 8) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 5) มาเลเซีย (ร้อยละ 16) และลาว 
(ร้อยละ 4) ตามลําดับ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่มีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ฮ่องกง (ร้อยละ 25) มาเลเซีย 
(ร้อยละ16) อินเดีย (ร้อยละ 12) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) 
ขณะทีม่รีายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิทีย่วไทยอยู่ที ่2 ลา้นล้าน
บาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.0 ทัง้นีค้าดวา่การขยายตวัของนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง 
เล็กน้อยที่ร้อยละ 4.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 4.1  ในปี 2561 
อยา่งไรกด็ ีสงูกวา่ค่าเฉลีย่ในชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมา (ป ี2556-2560) 
ร้อยละ 2.8 ต่อปี  โดยอุปสงค์ในประเทศจะยังเป็นแรงขับเคลื่อน
สําคัญ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวใน
เกณฑด์ตีอ่เนือ่งทีร่อ้ยละ 4.2  การลงทนุภาคเอกชนจะปรบัตวัดขีึน้ 
ตามแนวโนม้การเรง่การลงทนุภาครฐัทีค่าดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 
6.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญ ๆ  และการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้
กําลังการผลิตที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 และการท่องเที่ยว
ยังคงเติบโตตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยที่ 
น่าจะขยายตัวร้อยละ 6.2 ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศคาดว่าจะ
ชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการ
กดีกนัทางการคา้ โดยคาดวา่การสง่ออกสินค้าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.8  

อยา่งไรกด็ ีเศรษฐกจิไทยยงัตอ้งเผชญิกบัความทา้ทาย ทัง้ความ
ไมแ่นน่อนทางการเมอืงจากการเลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ และความเสีย่ง
จากระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังมีความผันผวนและอาจ
ขยายตัวตํ่ากว่าการคาดการณ์จากความไม่แน่นอนของ 
1) มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 
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2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และ 3) ความเส่ียงที่สหราช
อาณาจักรจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเก่ียวกับการเจรจาเพื่อ
ออกจากสหภาพยุโรป โดยทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบต่อภาค
ส่งออกสินค้าของไทย 4) ความล่าช้าในการฟื้นตัวของจํานวน 
นกัทอ่งเทีย่วจนีและรสัเซยี จากการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี และ 
การอ่อนค่าของเงินหยวนและเงินรูเบิลของรัสเซีย 5) อัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดโลกปรบัเพิม่ขึน้เรว็กวา่ปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
ทําให้ต้นทุนการผลิตและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมีผลกระทบต่อ 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม *

* ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
** ที่มา: รายงานวิจัยพื้นที่ค้าปลีกไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด  

อุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15.0 ของ GDP รวม
ทั้งประเทศ และในปี 2561 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 10.0 จาก
ร้อยละ 6.0 ในปี 2560 ในส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
ทั่วไปขยายตัวร้อยละ 4.0 โดยเป็นการขยายตัวของสินค้าคงทน
และกึ่งคงทนเป็นสําคัญ ขณะท่ีสินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัว 
ในอัตราที่ตํ่า โดยกําลังซื้อส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้

ระดับกลางและระดับบนและผู้มีรายได้ประจํา ขณะท่ีผู้บริโภคที ่
มีรายได้ระดับกลาง-ล่าง และกลุ่มเกษตรกรในต่างจังหวัดซึ่งเป็น 
กลุ่มฐานรากเริ่มมีการฟื้นตัวแต่ยังไม่แข็งแรง เนื่องจากรายได้
เกษตรกรยังขยายตัวช้า รวมทั้งภาระหนี้ครัวเรือนสะสมอยู่ใน 
ระดับสูง อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาต ิ
ในกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ เป็นแรง
สนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

รายงานวิจัยของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล 
ประเทศไทย จํากัด เปิดเผยว่า พื้นที่ตลาดค้าปลีกมีการขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ 89,657 
ตารางเมตร สง่ผลใหพ้ืน้ทีค่า้ปลีกรวมทัง้หมดในกรงุเทพมหานคร
และพื้นที่โดยรอบอยู่ที่ประมาณ 7,968,326 ตารางเมตร โดย 
พื้นที่ค้าปลีกเปิดในปี 2561 แบ่งเป็น ศูนย์การค้าประมาณร้อยละ 
56.0 ตามด้วยศูนย์การค้าขนาดย่อมร้อยละ  35.0 และ 
พื้นที่ค้าปลีกสนับสนุนประมาณร้อยละ 9.0 ตามลําดับ และ 
ภาพรวมอตัราการเชา่พืน้ทีค่า้ปลกี (Occupancy Rate) สงูกวา่
ร้อยละ 90.0 **
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กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

กลุม่ศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม (Community Mall) 
และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Retail)

กลุม่ห้างคา้ปลกีขนาดใหญ ่(Hypermarket) 
และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store)

พื้นที่โครงการ (Retail Gross Floor Area) ของศูนย์การค้า
ทั้งหมดในประเทศไทยปี 2561 อยู่ที่ 20.2 ล้านตารางเมตร และ
คาดการณ์ภายในป ี2562 จะอยูท่ี ่20.9 ล้านตารางเมตร โครงการ
ใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แก่ โครงการไอคอนสยาม  ศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 พัทยา ศูนย์การค้าเกตเวย์บางซื่อ  และโครงการ
สงิหค์อมเพลก็ซ ์ และภายในป ี2562 จะมโีครงการศนูยก์ารคา้เปดิ
ใหม ่ไดแ้ก ่ โครงการเซน็ทรัล วลิเลจ  ศนูยก์ารคา้เดอะมาร์เก็ตแบง
คอก  ศูนย์การค้ามิกซ์จตุจักร  ศูนย์การค้าเอกมัยมอลล ์
โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการสามย่านมิตรทาวน์  โครงการ 
สยามพิวรรธน์ไซม่อนวิลเลจ โครงการพีเพิล พาร์ค อ่อนนุช 
และโครงการมาร์เก็ตเพลสดุสิต

ในภาวะตลาดปจัจบัุน ผูป้ระกอบการศนูยก์ารค้าและหา้งสรรพสนิค้า 
ได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป โดยเนน้การสรา้งประสบการณ ์การตอบสนอง
ที่ตรงใจลูกค้า (Personalization) และความสะดวกรวดเร็ว  
รวมทั้งความท้าท้ายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) การเกิดขึ้นของ Lifestyle Retail และ 
New Concept Retail ซึ่งออกแบบการใช้พื้นท่ีให้สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการเติบโต 
อย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร (Food Delivery Services) 
ส่งผลให้ความถี่ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 
มแีนวโนม้นอ้ยลง ปจัจัยเหลา่นีเ้พิม่ความท้าทายให้กบัผูป้ระกอบการ
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บรกิาร ผูป้ระกอบการจงึตอ้งปรบัเปลีย่นแผนกลยุทธใ์นรปูแบบใหม ่ๆ  
และพฒันาการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ใหม ่ๆ อยู่เสมอ

ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อมมีจํานวน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จะขยายตัวช้าลงจากหลายปีก่อน โดยในปีนี้มี
การขยายเพิ่มขึ้น 47,000 ตารางเมตร และมีโครงการที่เปิดตัว
ในปี 2561 อาท ิมาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี ่และลาซาล อเวนิว 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการ
ศูนย์การค้าขนาดย่อมนี้มีการแข่งขันสูงทั้งจากร้านค้าชุมชน
รอบข้างและศูนย์การค้าขนาดใหญ ่  ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
ตอ้งปรบัตวัเพ่ือสรา้งความแตกตา่งใหส้ามารถตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและตรงกับความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้
เป้าหมายและนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานท่ีตัง้ใหอ้ยู่
ในชมุชน  การปรบัปรงุและขยายโครงการ การหาผูเ้ช่าใหม ่ๆ  ท่ีมคีวาม
หลากหลายและเทียบเคียงกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่และขยาย
ฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการม ี

สิง่อาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ  ทีค่รบครนั โดยท้ังหมดนีต้้องอาศัย
ความชํานาญในการบริหารภายใต้ความเ ส่ียงและต้นทุน 
ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี้  

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหม่มี 
ไม่มากนัก แต่ได้มีการพัฒนาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มีความ
หลายหลายของสนิคา้และบรกิารเพือ่ตอบสนองวถีิชวีติของลกูคา้
ในชุมชนมากขึ้น และผู้ประกอบการยังคงมุ่งพัฒนาโครงการใน 
รูปแบบร้านค้าขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะใกล้เคียงกับ 
รา้นสะดวกซือ้กึง่ซูเปอร์มารเ์กต็หรอืทีเ่รยีกวา่ ‘ซเูปอรค์อนวเีนียน
สโตร์’ และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี 
เทสโก้โลตัส เอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลู ทันใจ รวมไปถึง
การพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไป
ไดง้า่ย ครอบคลมุกลุม่ลกูคา้ทีห่ลากหลายและเขา้ถงึพืน้ทีห่า่งไกล
มากขึ้น อีกทั้งยังมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาอํานวยความ
สะดวกในการจบัจา่ยสนิค้าของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ซึง่ในอนาคต
อนัใกล ้ชอ่งทางนีน้า่จะชว่ยเพิม่รายไดอ้ย่างมนัียสาํคญั เนือ่งจาก
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นมาสูก่ารเนน้ความสะดวกรวดเรว็
เป็นสําคัญ 

สําหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ให้มากที่สุด 
และเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ 
ยงัมกีารปรบัตวัเพือ่ใหเ้ข้ากบัวถิกีารดําเนนิชวีติของคนในปจัจบุนั 
โดยเน้นการเป็นร้ านอิ่มสะดวกที่มี เครื่องดื่มและอาหาร 
ถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศ 
ทกุวยั มสีนิค้าและบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ในแต่ละพื้นที่ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบทันสมัย และ 
นําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Commerce) จําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้า 
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
(Social Media) ทีส่ามารถสือ่สารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
นอกจากนี ้การลงทนุจากกลุม่ทนุตา่งประเทศทีมี่มากขึน้ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการรายใหญต้่องมุ่งเนน้การขยายสาขาและจดักจิกรรม
ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ให้มากขึ้น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกป ี2562
ในป ี2562 ธรุกจิคา้ปลกีคาดวา่จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 4.0 - 6.0 
ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งรวมถึง
ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก  และจะมีการเปิดตัวโครงการค้าปลีก 
รปูแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรปูแบบใหมม่ากข้ึน  



รายงานประจําปี 2561

43

บทที่ 13 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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โดยในปี 2562 จะมีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นเป็น 9.0 ล้านตารางเมตร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการเปิดให้บริการของ
โครงการสาํคญั ๆ  หลายโครงการ โดยการเพิม่ขึน้ของอปุทานเปน็
ไปตามอุปสงค์ในตลาดที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัว 
ของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ส่งผลให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเช่าพื้นที ่
และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า
ในปี 2562 ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2562 ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่  โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ  ศูนย์การค้า
เดอะมาร์เก็ตแบงคอก  ศูนย์การค้ามิกซ์จตุจักร  ศูนย์การค้า
เอกมัยมอลล์  โครงการสยามพิวรรธน์ไซม่อนวิลเลจ โครงการ 
วสิซด์อม 101 และโครงการสามยา่นมติรทาวน์ ซึง่โครงการ วิสซ์ดอม 
101 และโครงการสามยา่นมติรทาวน์ เปน็โครงการอสงัหารมิทรพัย์
แบบผสม (Mixed-use) ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ สาํนกังาน ทีพ่กั
อาศัย และศูนย์รวมความบันเทิง  โดยคาดว่าพื้นที่ค้าปลีกใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 
300,000 ตารางเมตร สําหรับโครงการที่จะเปิดในต่างจังหวัด 
ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และเซ็นทรัล ป่าตอง เป็นต้น

ในปี 2563-2566 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เกิดขึ้น 
4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นโครงการ Mixed-use 
ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองได้ครบและสะดวก
มากขึน้ ไดแ้ก ่ 1 ) โครงการเดอะปารค์ (The Parq) และ 2) โครงการ
วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นโครงการที่พัฒนาโดย 
กิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตรงถนนพระราม 4  3) ศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็สเฟยีร ์(The EmSphere) 
เป็นศูนย์การค้าแห่งที่ 3 ในกลุ่ม ดิ เอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ 
ของกลุม่เดอะมอลล ์และ 4) โครงการ แบงคอ็ก มอลล ์(Bangkok 
Mall) ของกลุ่มเดอะมอลล ์ตรงแยกบางนา-ตราด  

นอกจากนี้ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของรัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ จะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีนี้ ซ่ึงจะส่งผลให้มี 
การเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศมากขึ้นในระยะยาว รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนทั้งจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่จะ 
มีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายป ีซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
ในหลายพื้นที่ของประเทศและเพิ่มกําลังซื้อในวงกว้าง ทําให้ 
กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหัวเมืองหลัก เมืองใกล้หัวเมืองหลักและ 
ตามแนวชายแดน ในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยปัจจัยเหล่านี้
ทาํให้ซเูปอร์สโตรม์อลล ์(Super Store Mall) และรา้นขายสินคา้เฉพาะ 
อยา่ง (Specialty Store) รวมทัง้ศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้
ในขนาดที่เล็กลงหลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการ

การแขง่ขนัของธรุกจิคา้ปลกีไม่ไดถ้กูจาํกดัเพยีงแคก่ลุม่ผูป้ระกอบ
การคา้ปลกีอกีตอ่ไป แตย่งัมีผูป้ระกอบการนอกกลุ่มธรุกจิคา้ปลกี
เขา้มามส่ีวนรว่มมากข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในกลุม่สาํนกังาน 
(Office) ทีม่กีารนาํรา้นคา้ปลกีเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ ของระบบธรุกจิ 
ในรูปแบบของรีเทลโพเดี่ยม (Retail Podium) เพื่อตอบโจทย ์
ไลฟส์ไตลข์องลกูค้ามากขึน้ รวมทัง้ผูป้ระกอบการในกลุม่ธุรกจิอืน่
ที่ต้องการมีหน้าร้านเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นในยุคที่ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) อกีทัง้ผูแ้ขง่ขนักลุม่เดมิอยา่ง 
ผูป้ระกอบการ E-Commerce ทีมี่จาํนวนผู้ประกอบการรายใหญ่
เพิ่มมากขึ้นและมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต
ที่สูงมากในช่วงที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องโดยไม่ได้แข่งขันในด้านของราคาเท่านั้น แต่เริ่มมีบริการ
ใหม่เข้ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ลูกค้า ส่งผลให้การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
เป้าหมายให้ ไ ด้มากที่สุดคือกุญแจสําคัญในการทําธุรกิจ 
รวมทัง้การนาํเทคโนโลยมีาปรบัใชเ้พือ่เขา้ใจลกูคา้และลดตน้ทนุการ
บริหารงานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
ซึง่ในป ี2562 คาดวา่ ผูป้ระกอบการคา้ปลกีทกุรายจะนาํเทคโนโลยี
เพือ่ช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้ริโภค (Big Data) 
มาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น ทั้งเทคโนโลยี Data Analytics หรือ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
มาบริหารจัดการและเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีก Online to Offline 
(O2O) ให้เหมาะสมมากที่สุด

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี 2560 โดยมกีารเปดิตวัโครงการทีอ่ยูอ่าศัย 
ใหม ่ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว บ้านแฝด ทาวนเ์ฮาส ์ตกึแถว หอ้งชุด 
และที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ทั้งภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุน
ในโครงการเมกะโปรเจก็ตข์องภาครฐั  ไม่วา่จะเปน็โครงการกอ่สรา้ง 
รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ได้รับการอนุมัต ิ
งบประมาณ นอกจากนั้น มาตรการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่
อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะมีผลบังคับใช้ใน 
วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ระบุให้ธนาคารพาณิชย์กําหนดการปล่อย 
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  สําหรับที่อยู่อาศัยที่ลูกค้าซื้อเป็นสัญญา
ที่สอง หากผ่อนสัญญาแรกเกินกว่า 3 ปีแล้ว ต้องวางเงินดาวน์
ร้อยละ 10 และหากยังผ่อนสัญญาแรกไม่ถึง 3 ปี ต้องวางเงิน
ดาวน์ร้อยละ 20 และการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาที่สาม 
ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ  30 ทุกกรณี  รวมทั้งการซื้อ
อสงัหาริมทรพัยร์าคาเกนิ 10 ลา้นบาทขึน้ไปทกุกรณ ีต้องวางเงนิ
ดาวน์ร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิและ 
สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการเร่งตัวขึ้นก่อนที่จะมีมาตรการบังคับใช้ 
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สถานการณต์ลาดทีอ่ยูอ่าศัย
ในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค

จากรายงานสรุปผลสํารวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information Center: 
REIC) ภาพรวมที่อยู่อาศัยในปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิด
ตวัใหมจ่าํนวน 118,271 หนว่ย  คดิเปน็อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.6 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีจํานวน 114,194 หน่วย ซึ่งนับว่า
ปี 2561 มียอดสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยจํานวนโครงการที่
เปิดขายใหม่ในปี 2561 มีจํานวน 450 โครงการ เพิ่มขึ้น 
48 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 11.9 
ของจํานวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด โดยประเภท
โครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่แบ่งออกได้ดังนี้

ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ

บา้นจดัสรรเปดิตวัใหมจ่าํนวน 45,063 หนว่ย ลดลง 4,178 หนว่ย 
หรือร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า บ้านจัดสรรเหลือขายมีจํานวน 
74,200 หน่วย ลดลง 6,249 หน่วย หรือร้อยละ 7.8 ขณะที่บ้าน
จัดสรรสร้างเสร็จมีจํานวน 34,807 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 
และการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบมีจํานวน 99,311 หน่วย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.3 โดยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์บ้านใหม่จํานวน 51,585 
หน่วย เพิ่มขึ้น 8,104 หน่วย ร้อยละ 18.6

ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 

อาคารชดุเปดิตวัใหมม่จีาํนวน 73,208 หนว่ย เพิม่ข้ึน 8,255 หนว่ย 
หรือร้อยละ 12.7 จากปีก่อนหน้า อาคารชุดเหลือขายจํานวน 
59,200 หน่วย ลดลง  3,211 หน่วย หรือร้อยละ 5.1 อาคารชุด
สร้างเสร็จจํานวน 69,872 หน่วย เพิ่มขึ้น 6,553 หน่วย หรือ 
ร้อยละ 10.3 และมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดจํานวน 97,319 
หนว่ย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.3 ซึง่เปน็การโอนกรรมสทิธิอ์าคารชดุใหม่
จํานวน  72,079 หน่วย เพิ่มขึ้น 11,962 หน่วย หรือร้อยละ 19.9

ในป ี2561 โครงการทีเ่ปดิขายใหมใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ทั้งโครงการบ้านจัดสรร (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์) โครงการ 
อาคารชุดเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 25 ปี โครงการที่มีจํานวนเปิด 
ขายมาก คือ โครงการประเภทอาคารชุด ที่ผู้พัฒนาโครงการ 
ต่างเน้นพัฒนาสินค้าระดับราคาปานกลางไปจนถึงราคาสูง 
ในทําเลตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วและส่วนต่อขยาย 
โดยมีการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานมากขึ้นและมีการร่วม
ลงทุนระหว่างผู้พัฒนาโครงการในไทยกับบริษัทต่างชาติหลาย
โครงการเพือ่พฒันาสนิคา้เจาะกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการซือ้เพิม่มากขึน้    

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี 2561 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.3 จากป ี2560 การ
เพิม่ขึน้สอดคลอ้งกับการพฒันาของผูป้ระกอบการทีมี่รว่มลงทนุ
กบัตา่งชาตแิละผูป้ระกอบการปรบัตวัพฒันาสนิคา้เพือ่ใหต้รงกบั

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลป ี
2561 มีจํานวน 196,630 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3  มูลค่ารวม 
565,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 และมีการโอนกรรมสิทธิ์
จาํนวน 163,468 หนว่ย คดิเปน็มลูคา่ 427,728 ล้านบาท  สอคลอ้ง
กับข้อมูลสินเช่ือที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั้งประเทศมีมูลค่า
ประมาณ 712,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี 
2560  ซึ่งมีมูลค่า 633,990 ล้านบาท 

ราคาทีด่นิเปลา่กอ่นการพฒันาและราคาทีอ่ยู่อาศยั
ในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ประเภท 
• ดชันรีาคาท่ีดินเปลา่กอ่นการพฒันาในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
 และปรมิณฑล มีคา่ดชันเีทา่กบั 219.2 จดุ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.2  
 เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
• ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ ร ะหว่ างการขายในพื้นที่ 
 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (2 จังหวดั คือ ปทมุธาน ีและ 
 นนทบรุ)ี  มคีา่ดชันเีทา่กบั 143.0 จดุ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.0  เมือ่ 
 เทียบกับปีที่ผ่านมา
• ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที ่
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3 จังหวัด คือ ปทุมธานี  
 นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0 จุด 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ด้านอุปสงค์มีการขยายตัวอย่างชัดเจน โดยมีจํานวนหน่วย 
และมลูคา่การโอนกรรมสทิธิส์งูถงึประมาณรอ้ยละ 21.0 สว่นใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสําคัญ  รวมถึง 
พื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น ขณะที่ด้านอุปทาน 
ชะลอตัว จากการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่ลดลง โดยเฉพาะ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุดลดลงถึงร้อยละ 49.0  
ประกอบกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 
เพียงร้อยละ 2.9 ทําให้เห็นการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทาน 
มีความสมดุลมากขึ้น
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บทที่ 13 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ปี 2562
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่า 
จะชะลอตวัทัง้ดา้นจํานวนหน่วยและมลูคา่โครงการ เนือ่งจากตอ้ง
เผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การขึ้นอัตรา 
ดอกเบี้ย การควบคุมการปล่อยสินเชื่อ และหนี้เสีย  เป็นต้น แม้ว่า
ภาพรวมจะชะลอตัว แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงถือครอง
ส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น มีการปรับตัว 
ทางธรุกจิ โดยการรว่มทนุกบับรษิทัหรอืนักลงทุนต่างชาตมิากขึน้  
ขณะที่ผู้ประกอบการรายปานกลางถึงรายเล็กมีแนวโน้มท่ีจะ 
เปดิตวัโครงการใหม่ ๆ  ลดลง เนือ่งจากการแขง่ขนัสงูขึน้  นอกจากนี ้
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 
และผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ ธปท. 
จะส่งผลต่อการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยทั้งด้านอุปสงค์ 

และด้านอุปทาน และอาจจะทําให้กําลังซื้อชะลอตัวโดยเฉพาะจาก
ผู้ซื้อในกลุ่มนักลงทุน

สําหรับตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดในปี 2562 คาดว่าจะชะลอ
ตัวลงเช่นกัน และปรับตัวลดลงทั้งอุปสงค์และอุปทาน   เนื่องจาก
ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ ๆ  เนื่องจากผลกระทบ
จากปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูง รายได้ครัวเรือน 
ลดลงจากราคาพืชผลทางการเกษตร  ตลอดจนสถาบันการเงิน
เพิม่ความเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั อยา่งไรกด็ ี พืน้ที่
ที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2561 คือ จังหวัดเศรษฐกิจในแต่ละ
ภาค เชน่ สงขลา ภเูกต็ เชยีงใหม ่อดุรธาน ีขอนแกน่ ชลบุร ีระยอง 
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPN”) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จํากัด” มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพรา้ว ซึง่เปน็ศนูยก์ารคา้แบบครบวงจรแหง่แรกในประเทศไทย  
และได้เปิดศูนย์การค้าใหม่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์ พร้อม
อาคารสํานักงาน และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา (ปัจจุบัน คือ 
เซ็นทรัลมารีนา) ก่อนเข้าจดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 
ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  ปัจจุบัน CPN มีทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วท้ังสิ้น 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมี
บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

CPN ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่างต่อ
เนื่อง ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลักด้วย
แบรนด์ “เซ็นทรัลพลาซา” และจังหวัดใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ด้วยแบรนด์ “เซ็นทรัลเฟสติวัล” รวมถึงการซื้อโครงการ
ศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) 
เซ็นทรัลเวิลด์ (ปี 2545) เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร ์(ปี 2546) 

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธาน ี(ปี 2552) และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 
(ป ี2558) เปน็ตน้ ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะเติบโตอยา่งยัง่ยนื บรษิทัฯ 
ได้จัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในป ี
2555 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระดมทนุจากนักลงทนุทัง้ในและตา่ง
ประเทศไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และล่าสุดเมื่อปลายปี 2560 ได้ดําเนิน
การแปลงสภาพ CPNRF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) พร้อมกับลงทุน
เพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ตัง้แตป่ ี2558 บรษิทัฯ ไดพ้ลกิบทบาทของศนูยก์ารคา้จากสถานที่ 
จับจ่ายใช้สอยให้เป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” (Center of Life) 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของคนทุกยุค 
ทกุสมัย ทกุวยั และทกุวถิกีารดาํเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Lifestyle) 
ด้วยการนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาศูนย์การค้าและบริการ 
บนพื้นฐานของความสะดวก ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Innovative and Lifestyle 
Shopping Mall” และจัดสรรพื้นที่เป็นจุดหมาย (Destination) 
หลากหลายรูปแบบ ดังเช่นที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล
เฟสตวิลั อสีตว์ลิล ์ทีเ่ปดิในป ี2558  เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช 

4

2

7

32

ศูนย์การค้า

อาคารสาํนักงาน

โรงแรม

อาคารที่พักอาศัย

ศูนย์อาหาร

30
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เปิดในปี 2559 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา 
มหาชัย เปิดในปี 2560 และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ที่เปิดในปี 
2561 เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (เดิมชื่อ เซ็นทรัล
เฟสตวิลั ภเูกต็) ทาํใหโ้ครงการเซน็ทรลั ภเูกต็ กลายเปน็ศนูยก์ารคา้
ที่ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีความแปลกใหม ่
หรือ Attraction เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าคนไทย 
เชน่ “ไตรภมู”ิ เปน็ธมีปารค์แนวผจญภยัแบบสามมติ ิและ “Aquaria” 
เป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

นอกจากนี้ CPN ยังขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาศูนย์การค้ารูป
แบบใหม่ เช่น International Luxury Outlet Mall ภายใต้ชื่อ 
เซน็ทรลั วลิเลจ ทีจ่ะเปดิใหบ้รกิารในป ี2562 และขยายธรุกจิในเชงิ
ภูมิศาสตร์ไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซ่ึงบริษัทฯ จะเปิดให้บริการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ที่ประเทศ
มาเลเซีย ในช่วงต้นปี 2562 สาํหรับรูปแบบการขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต CPN ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทางธรุกจิในการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use development) 
ประกอบดว้ย อาคารทีพ่กัอาศยั อาคารสาํนกังาน และโรงแรม เพือ่
เพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุน
ธุรกิจศูนย์การค้าให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากข้ึน โดยเริ่มจากการ
พัฒนาโครงการที่พักอาศัยท่ีมีคุณภาพบนที่ดินในบริเวณ
ศูนย์การค้า หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า ซึ่งบริษัทฯ เริ่ม
ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกเมื่อ
โอนให้ลูกค้าในปี 2561 และได้ดําเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้า
ร่วมลงทุนกับ บมจ. ดุสิตธาน ีพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสมบนทีด่นิยา่นสีลม ตามดว้ยการเขา้ซือ้หุน้ใน บมจ. แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.53 ด้วยเล็งเห็น
ถงึโอกาสในการพฒันาทีด่นิในยา่นพระราม 9 และในยา่นพหลโยธนิ 
อีกทั้งได้ร่วมลงทุนในธุรกิจ Co-working Space เพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจศูนย์การค้าเข้ากับอาคารสาํนักงานในอนาคต

CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้า  และ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) 
ประกอบด้วย อาคารสาํนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2561 CPN มีอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 32 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 แห่ง และในต่างจังหวัด 18 แห่ง 
(เซน็ทรลั ภเูกต็ ประกอบดว้ย เซน็ทรลั ภเูก็ต เฟสตวิลั และเซน็ทรลั 
ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) อาคารสาํนักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ  โรงแรม 
2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร ์อุดรธานี 
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พักอาศัย 1 แห่ง ใน
กรงุเทพฯ  นอกจากนี ้CPN ยังมกีารลงทนุในทรสัตเ์พือ่การลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และ กองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

(CPNCG) โดย CPN ทาํหนา้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง 
CPNREIT และ CPNCG 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ CPN จะเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาที่ดินในทําเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย ตลอด
จนเปน็ผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้และอาคารสาํนกังานหลังจากทีเ่ปดิให้
บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน  พร้อมกันนี้ยังประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ แหล่งสันทนาการและบันเทิงภายในศูนย์การค้าใน
บางโครงการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
โดยการเปดิใหบ้รกิารนัน้จะพจิารณาจากความเหมาะสมของทาํเล
ที่ตั้งและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสําคัญ  
สําหรับการบริหารธุรกิจโรงแรม CPN ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความ
ชํานาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรม เพื่อการ
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
การประกอบธรุกจิของ CPN แบง่ตามแหลง่ทีม่าของรายไดอ้อก
เป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ศูนย์การค้า
ธรุกิจศนูยก์ารคา้เปน็ธรุกจิหลกัทีส่รา้งรายได้กวา่รอ้ยละ 76 ของ
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้า ประกอบด้วย รายได ้
ค่าเช่าพื้นท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
และระบบรกัษาความปลอดภยั รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรกัษาความ
สะอาดภายในศนูยก์ารคา้ รายไดค้า่เชา่และการใหบ้รกิารพืน้ทีศ่นูย์
ประชุมอเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา จาก
การบรหิารศนูยก์ารคา้ 32 โครงการ แบง่เป็น โครงการในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล 14 โครงการ และในต่างจังหวัด 18 โครงการ 
ในจํานวนนี้มีโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการ 
และโครงการที่ CPN ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) จํานวน 
5 โครงการ โดย CPN ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ให้กับ CPNREIT 

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้าด้วยการเปิด
ศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุง
ศนูยก์ารคา้เดมิให้ทนัสมยั และการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีใ่น
ศนูยก์ารคา้ในการสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยแนวคิดการเปน็
ศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) เพ่ือตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคทีม่คีวามชดัเจนในวถิกีารดาํเนนิชวีติ (Lifestyle) มากขึน้ 
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โดยนําเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่
ศูนย์การค้าของ CPN ควบคู่กับการสร้างสรรค์ Destination 
concepts หลายรูปแบบไว้ในศูนย์การค้าเพื่อตอบโจทย์ครบทุก
กลุม่ ทกุวยั ทีม่ไีลฟส์ไตลแ์ละความชืน่ชอบทีแ่ตกตา่งกนั นอกจาก
นี้ ในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า บริษัทฯ จะนําจุดเด่น
และเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นมาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ
ศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างกลมกลืน รวมถึงการตกแต่ง
ภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ศูนย์การค้าของ CPN 
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป 

การเปิดศูนย์การค้าใหม่ในปี 2561 CPN ได้เปิดให้บริการ
ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เชื่อมต่อ
กับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ทําให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์การค้าที่
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และในปี 2562 บริษัทฯ กําหนดเปิดให้บริการ
เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งเป็น International Luxury Outlet แห่งแรก
ของประเทศไทย และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น
ศนูยก์ารคา้ของ CPN แหง่แรกในต่างประเทศ สาํหรบัการปรบัปรงุ
ศูนย์การค้าเดิม ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับโฉมครั้งใหญ่ท่ี
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวลิด ์ใหเ้ปน็ศนูย์รวมจดุหมายการใชช้วีติระดบั
โลก และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต 
ของผู้อยู่อาศัยในย่านดังกล่าว

จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ
ร้อยละ 20.0 โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ค้าปลีกรวม (Gross 
Floor Area) ไม่รวมที่จอดรถ

2. อาคารสํานักงาน

3. โรงแรม

ธุรกิจอาคารสํานักงาน เป็นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้เช่าใน
บริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกันกับ
ธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้
ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ 

การตัดสินใจพฒันาอาคารสาํนกังานในบรเิวณโครงการศนูยก์ารคา้
ใดนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาจากความเหมาะสมของทาํเลทีต่ัง้ อปุสงค์ 
และอปุทานของพืน้ทีอ่าคารสาํนกังานในบรเิวณนัน้ ๆ  เป็นสําคญั ซ่ึง
รายไดจ้ากธรุกจิอาคารสาํนกังาน ประกอบดว้ย รายไดค่้าเชา่พืน้ที่
อาคารสํานักงาน รายได้ค่าเช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคาร
สาํนกังาน และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภค 

ปัจจุบัน CPN มีอาคารสํานักงานภายใต้การบริหารในบริเวณ
โครงการศนูยก์ารคา้รวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ไดแ้ก ่1) เซน็ทรลัพลาซา 
ลาดพรา้ว 2) เซน็ทรลัพลาซา ปิน่เกล้า 2 อาคาร 3) เซน็ทรลัพลาซา 
บางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรลัเวลิด)์ 5) เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ และ 6) เซน็ทรลั
พลาซา แกรนด์ พระราม 9  โดยแบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็น
เจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ 
คือ อาคารสํานักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ 
CPNCG จาํนวน 1 โครงการ คอื อาคารสาํนกังาน ด ิออฟฟศิเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารสํานักงานที่ตั้งอยู่
ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา 
ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
และเซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 สว่นใหญจ่ะประกอบธรุกจิ
ที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียน
กวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และ
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น สําหรับอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซน็ทรลัเวลิด์ ซึง่เปน็อาคารสาํนกังาน เกรด A ตัง้อยูใ่นแหลง่
ธรุกจิใจกลางกรงุเทพฯ นัน้ มผีูเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็บรษิทัชัน้นาํ
ทั้งในและต่างประเทศ

ธรุกจิโรงแรมในบรเิวณโครงการศนูย์การคา้เปน็ธรุกิจทีมี่อปุสงค์
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กับ
โครงการด้วยการใช้ที่ดินให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อ
ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการพจิารณาลงทนุ
ที่สําคัญประกอบด้วย ทําเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน 
และสภาวะแวดลอ้มของบรเิวณนัน้ ๆ  รวมถงึศกัยภาพการเตบิโต
ของโครงการ ท้ังนี้ ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้อง
อาหาร ห้องสัมมนา และศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของ

CPN

กลุ่มเดอะมอลล์

โรบินสัน

เอสเอฟ

สยามรีเทล

ซีคอนสแควร์

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

พื้นที่รวม
18.9 ล้าน ตร.ม.

สยามพิวรรธน์

ฟิวเจอร์พาร์ค

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

อื่นๆ

20

5

4
3

3
23

2

36

22
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4.  อาคารที่พักอาศัย 

5.  แหล่งสันทนาการและบันเทิง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting 
Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุม
เชิงธุรกิจ การค้า และจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จาก
ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จาก 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและ 
ค่าบริการ เป็นต้น 

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ 
1) โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมี 
 หอ้งพกัจาํนวน 259 หอ้ง (เดิมคอื โรงแรมเจรญิศรี แกรนด์  
 รอยัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ ์
 ที่ CPN ได้เข้าซื้อกิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN  
 ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่มีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรม  
 คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เป็น 
 ผู้บริหารโรงแรม 
2) โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจํานวน 302 ห้อง (ตั้งอยู่ใน 
 บริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
 พัทยา บีช เริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และ 
 เมือ่เดอืนธนัวาคม 2560 CPN ไดใ้ห ้CPNREIT เชา่เปน็ระยะ 
 เวลา 20 ปี โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น  
 เป็นผู้บริหารโรงแรม

CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใน
ลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use Development) โดยจะ
พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ชว่ยสนับสนนุธรุกจิศนูย์การคา้ซึง่
เปน็ธรุกจิหลักใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ ทัง้นี ้CPN ไดจ้ดัตัง้ฝา่ยงาน
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
ที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ตลอดจนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN จะเริ่มตั้งแต่การ 
คัดเลือกทําเลที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ  ศึกษาความเป็นไปได้
ของข้อมูลการตลาด ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
เลอืกประเภททีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมกบัทาํเลทีต้ั่งนัน้ ๆ  หลงัจากนัน้
บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้สามารถ
เปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพและไดร้บัประโยชนจ์ากการประหยัด
ต่อขนาด รวมทั้งมีการกาํหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความผันผวนของราคา บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความ
ชาํนาญ ผลงาน และชือ่เสยีงในแตล่ะประเภทงาน ตามขัน้ตอนและ
มาตรฐานในการจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงั
มีระบบในการควบคุมการดําเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
งานที่กําหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและ

รัดกุมอีกด้วย สําหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค
ของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการได้มีการปฎิบัติตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยคํานึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ปจัจบุนั CPN มโีครงการทีอ่ยูอ่าศยัรูปแบบคอนโดมเินยีมบนทีด่นิ
บริเวณศูนย์การค้าของ CPN จํานวน 7 โครงการ แบ่งเป็น 
โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนให้กับลูกค้า 
3 โครงการ ไดแ้ก ่1) เซน็ทรัลเฟสตวัิล เชียงใหม ่2) เซน็ทรลัพลาซา 
ขอนแกน่ 3) เซน็ทรลัพลาซา ระยอง และโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พัฒนาจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
2) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 3) เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ แห่ง
ที่ 2 และ 4) เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  ซ่ึงเป็นโครงการ
คอนโดมิ เนียมภายใต้ ชื่ อ  เอส เซ็นท์  (ESCENT )  และ 
เอสเซน็ท ์วลิล์ (ESCENT VILLE) และมีโครงการท่ีอยูอ่าศยัทีอ่ยู่
นอกศูนย์การค้าของ CPN จํานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ
บา้นเดีย่ว นยิาม (NIYHAM) และ 2) คอนโดมเินยีม ฟลี พหล 34 
(PHYLL PHAHOL 34) โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ ์จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหาร
โครงการดังกล่าว นอกจากนั้น CPN ยังมีที่พักอาศัยประเภท
หอ้งชดุใหเ้ชา่จาํนวน 11 ยนูติ ภายใตโ้ครงการเซน็ทรลั ซิตี ้เรสซเิดนซ์ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเซ็นทรัลพลาซา บางนา

ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิง เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจ
ศนูยก์ารคา้ซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัของ CPN เพือ่ใหศู้นยก์ารคา้มคีวาม
หลากหลายขององค์ประกอบและการใหบ้รกิาร วตัถปุระสงคข์อง
การสร้างแหล่งสันทนาการและบันเทิงขึ้นในบริเวณโครงการ
ศนูยก์ารคา้นัน้ นอกจากจะเปน็การดงึดดูใหล้กูคา้เขา้มาใช้บรกิาร
ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที ่
มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ขึ้นอยู ่
กับความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่ภายในโครงการนั้น ๆ 

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการแหล่งสันทนาการและบันเทิง 
ในศูนย์การค้าต่าง ๆ ดังนี้
• สวนนํ้าบริเวณชั้น 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ชื่อ  
 “โพโรโระ อควาพารค์ กรงุเทพฯ” ตกแตง่ดว้ยธมีการต์นูซรีีย่์  
 ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo : The Little  
 Penguin) เพือ่สรา้งประสบการณใ์หม ่ๆ  และสสีนัความสนกุ 
 ให้กับลูกค้าทุกคนในครอบครัว 
• สวนพกัผอ่น ในบรเิวณเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ภายใตช้ือ่  
 “เซ็นทรัล พาร์ค” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการ 
 แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น  
 ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นนํา 
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• ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต เปิดให้บริการ 
 ในปี 2562 เป็นธีมพาร์คผจญภัยรูปแบบ 3 มิติอินเตอร์ 
 แอ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที ่
 มีความชํานาญ

6.  ศูนย์อาหาร

7. การลงทนุในกองทนุรวมสทิธกิารเชา่ 
 อสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต์

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ี
ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของ
ธรุกจินี ้คอื เพือ่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารภายในศนูยก์ารคา้ไดร้บัความ
สะดวกในการเลอืกรบัประทานอาหารทีห่ลากหลายในราคาประหยดั 
สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากราย
ได้จากการจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร 

CPN ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าด้วย
แนวคดิ Food Destination ทีร่วมรา้นอาหารหลากหลายประเภท 
หลากหลายสไตล์ตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน ดื่ม ชิลล์ 
ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี่ และร้านอาหารแบบ 
ซื้อกลับ (Take Home) 

CPN เปน็ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญใ่นทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิ
การเชา่อสงัหารมิทรัพย์ CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุ
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
(CPNCG) ในสดัสว่นร้อยละ 26.69 และรอ้ยละ 25.00 ตามลาํดบั 
และทาํหนา้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่จะไดร้บัค่าธรรมเนยีม
การบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่
ทําขึ้น และได้รับส่วนแบ่งกําไรตามสัดส่วนการลงทุน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) CPNREIT เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2560 หลังการแปลงสภาพจากกองทนุ 
 รวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (CPNRF)  
 เปน็ CPNREIT ซึง่เปน็ไปตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 ครัง้ที ่4/2560 เม่ือวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัิ 
 แบบมเีง่ือนไขสาํหรบัการแปลงสภาพ CPNRF เปน็ CPNREIT  
 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม  
 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 CPNRF ซึง่จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้และสิทธปิระโยชนท์าง 
 ภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้น 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ และอากรแสตมป ์รวมทัง้สทิธ ิ
 ประโยชน์เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
 นติกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์อนัเนือ่งมาจากการแปลง 

 สภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
 อสงัหารมิทรพัยจ์ะสิน้สดุภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

 CPNREIT ไดจั้ดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 โดย 
 ไมมี่การกาํหนดอายโุครงการ และเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560  
 ได้ดําเนินการรับโอนทรัพย์สินจาก CPNRF ได้แก่ เซ็นทรัล 
 พลาซา พระราม 2 เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 เซน็ทรลัพลาซา  
 ปิน่เกลา้ และเซ็นทรลัพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ พรอ้มกับ 
 ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของ CPN อีก 2 แห่ง คือ 
 เซน็ทรลั เฟสตวิลั พทัยา บชี (บางสว่น) และโรงแรม ฮลิตนั 
 พทัยา เปน็ระยะเวลา 20 ป ีสทิธกิารเชา่จะหมดอาย ุวนัท่ี 31 
 สิงหาคม 2580 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,908 ล้านบาท

 CPNREIT มบีริษทั ซีพเีอน็ รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึง่เปน็ 
 บรษิทัยอ่ยของ CPN ทาํหนา้ทีเ่ปน็ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT  
 Manager) และแต่งต้ัง CPN เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า  
 (Property Manager) และมีบรษิทั ซพีเีอ็น พัทยา โฮเทล จํากดั  
 ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของ CPN เปน็ผูเ้ชา่ชว่งโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
 โดยยังคงใหบ้ริษทั ฮลิตนั โฮเตล็ คอรป์อเรช่ัน บรหิารโรงแรม 
 ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 ไทยพาณชิย ์จาํกดั เปน็ทรสัต ีและบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์  
 (ประเทศไทย) จาํกดั เปน็นายทะเบยีน 

2) CPNCG จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555  
 โดยไมม่กีารกาํหนดอายโุครงการ และเปน็กองทนุรวมทีจ่ดัตัง้ 
 ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ระดมเงนิทนุและนําเงนิทนุสว่นใหญ่ 
 ไปลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสิทธกิารเชา่อสังหารมิทรพัย ์
 และจดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหารมิทรพัยด์งักลา่ว  CPNCG  
 ไดล้งทนุในอสังหาริมทรพัยข์องอาคารสาํนกังาน ด ิออฟฟศิเศส 
 แอท เซน็ทรลัเวลิด ์(บางสว่น) 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณชิย ์จาํกดั เปน็บรษิทั 
 จดัการกองทนุรวม โดยม ีธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 เปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม  ธนาคารไทยพาณชิย์  
 จาํกดั (มหาชน) เปน็นายทะเบยีน และม ีCPN เปน็ผูบ้รหิาร 
 อสงัหารมิทรพัย์

 ทัง้น้ี ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการ 
 ทาํหนา้ทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุนรวม โดยเรยีก 
 เก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดอืนตามสญัญาการจ้างทีทํ่าขึน้ 
 ระหวา่งกองทนุรวมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 นอกจากนัน้ CPN เปน็ผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยออ้มในทรสัตเ์พือ่
 การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสํานักงาน
 จแีลนด ์สดัสว่นรอ้ยละ 10.13 ผา่นการเขา้ซ้ือหุน้ใน GLAND 
 โดยมีบริษัทย่อยของ GLAND คือ บริษัท จีแลนด์ รีท 
 แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเปน็ผูจั้ดการกองทรสัต์
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CPN เป็นเจ้าของโครงการ

CPN เป็นผู้บริหารโครงการ

โครงการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ CPN
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1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
3. เซ็นทรัลมารีนา
4. เซ็นทรัลพลาซา  บางนา
5. เซ็นทรัลเวิลด์
6. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
7. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
8. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
9. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
10. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
11. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
12. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
13. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
14. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
15. เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
16. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
17. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
18. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
19. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
20. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
21. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
22. เซ็นทรัล ภูเก็ต 
 - เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
 - เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
23. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
24. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
25. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
26. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
27. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

1. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 1

2. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2

3. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 3

4. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 4

5. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 5

6. เซ็นทรัลเวิลด์ 6

ศูนย์การค้า อาคารสาํนักงาน โรงแรม อาคาร
ที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร

หมายเหตุ  
1  ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าและร้อยละ 100 ของพื้นที่อาคารสาํนักงาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
2  ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNREIT สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได ้2 ครั้ง ๆ ละ 30 ป)ี
3  ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
4  ร้อยละ 49 ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNREIT สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
5  ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้า CPN และร้อยละ 100 ของพื้นที่โรงแรม ให้เช่าแก่ CPNREIT สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 
6  ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที ่1) และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 
   สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
โครงการศนูยก์ารค้า

ศูนย์การค้า เริ่มดาํเนินการ 
(เดือน ปี)

รูปแบบการ
พัฒนา 2

สิทธิในที่ดิน 3
(ปีสิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน 
ณ สิ้นปี 2561 5

พื้นที่ใช้สอย
รวม (GFA) 6

(ตร.ม.)

1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

3. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 1

4. เซ็นทรัลมารีนา

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 1

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 1

7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา

8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 1

9. เซ็นทรัลเวิลด์

10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

12. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 1

13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9

19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

20. เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

ธันวาคม 2525

พฤศจกิายน 2536

มีนาคม 2538

กรกฎาคม 2538

มีนาคม 25394

ตุลาคม 2540

ธันวาคม 25444

ธันวาคม 2545

ธันวาคม 25454

ธันวาคม 25464

พฤศจิกายน 2551

มกราคม 2552

เมษายน 25524

พฤษภาคม 2552

ธันวาคม 2552

มีนาคม 2554

ตุลาคม 2554

ธันวาคม 2554

ตุลาคม 2555

พฤศจกิายน 2555

G

G

G

G

A

G

A

G

A

A

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

L (2571)

L (2566)

L (2570)

L (2578)

F

F

F

L (2598)

L (2583)

F&L (2577)

F

F&L (2581)

F

F&L (2570)

F

F

F

L (2583)

F

L (2584)

4,509 

 664 

 3,045 

 1,442 

 2,421 

 2,035 

 5,782 

 9 , 12 1 
 

14,350 

 2,368 

 5,409 

 4,500 

 4,614 

 3 , 1 3 1 

 3,951 

 2,016 

 1,590 

 5,172 

 2,245 

 1 , 145 

310,000 

 86,000 

 370,000 

 70,000 
 

250,000 

 220,000 

 500,000 

 210,000 

 830,000 

 140,000 

 310,000 

 210,000 

 250,000 

 156,000 

 200,000 

 110,000 

 100,000 

 214,000 

 130,000 

 110,000 



บทที่ 14 ลักษณะการประกอบธุรกิจรายงานประจําปี 2561

53

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่ 

(ร้อยละ)

จํานวนร้านค้า

3,000 

 1,000 

 3,500 

 400 
 

2,300 

 2,300 

 3,250 

 3,200 

 7,000 

 2,000 

 3,300 

 2,000 

 2,000 

 2,040 

 2,100 

 1,000 

 1,440 

 2,400 

 1,400 

 2,000 

 4,500 

4,800 

 4,100 

 4,200 

 

5,000 
 

4,100 

4,700

45,518 

 17,190 
 

63,093 

 17,432 

 76,665 

 54,390
 

 64,161
 

 91,853
 

 200,194
 

77,220 

 65,665 

 57,703 

 7 1 ,7 16 

 38,391 

 47,318 

 23,996 

 26,474 

 59,261 

 31,262 

 21,977 

97 

94 

 97 

 92 

 93 

 95 

 88 

 96 

 91 

 96 

 92 

 95 

 91 

 94 

 94 

 93 

 97 

 99 

 94 

 96 

 287 

 75 

 271 

 96 
 

588 

 237 

 259 

 315 

 389 

 187 

 305 

 209 

 223 

 203 

 282 

 99 

 139 

 211 

 127 

 92 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ISO 14001 7 สําหรับศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์
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21. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

22. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

23. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

24. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต 
 
 - เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล

 - เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

29. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

30. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

31. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

รวม

เมษายน 2556

พฤศจกิายน 2556

ธนัวาคม 2556

มนีาคม 2557

สงิหาคม 2557

พฤษภาคม 2558

มถินุายน 2558 4

กนัยายน 2561

สงิหาคม 2558

พฤศจกิายน 2558

กรกฎาคม 2559

พฤศจกิายน 2560

พฤศจกิายน 2560

G

G

G

G

G

G

A

G

G

G

G

G

G

F

F

F

L (2586)

F&L (2587)

F

L (2599)

L (2599)

L (2586)

F&L (2588)

F

F

F

 1,835 

 4,300 

 4,917 

 1,875 

 2,609 

 2,685 

 
8,152 

 5,499 

 7,052 

 3,880 

 1,833 

 4,560 

 2,803 

131,510

 151,000 

 260,000 

 295,000 

 76,000 

 185,500 

 155,000 

 
137,000 

 242,800 

 352,000 

 150,000 

 90,000 

 233,000 

 131,250 

7,234,550

โครงการศนูยก์ารค้า

ศูนย์การค้า เริ่มดาํเนินการ 
(เดือน ปี)

รูปแบบการ
พัฒนา2

สิทธิในที่ดิน3

(ปีสิ้นสุด)
มูลค่าเงินลงทุน 
ณ สิ้นปี 25615

พื้นที่ใช้สอย
รวม (GFA)6

(ตร.ม.)
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 1,500 

 3,500 

 2,500 

 600 

1,600 

 2,000 

 
1 , 100 

 3,200 

 4,000 

 1 ,824 

 1,500 

 3,600 

 1,500 

76,054

5,000 

 1,000 

 
5,000 

 3,300 

45,700

 32,182 

 68,020 

 66,802 

 31,648 

 38,738 

 29,466 

 
40,151 

 32,468 

 78,517 

 36,049 

 21,329 

 49,094 

 24,363 

1,700,308

 97 

 95 

 88 

 90 

 94 

 93 

 
90 

 75 

 96 

 96 

 90 

 80 

 92 

93

 1 4 1 

 235 

 218 

 1 1 0 

 180 

 188 

 
128 

 103 

 360 

 1 7 9 

 143 

 265 

 159 

7,003

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

หมายเหตุ:
1 ทรพัย์สนิที ่CPNREIT เชา่ชว่งจาก CPN เมือ่เดือนธนัวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เปน็ CPNREIT พรอ้มลงทนุเพิม่เติมในศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บชี (บางสว่น) 
 และโรงแรมฮลิตนั พทัยา โดยพื้นที่ที่อยู่ใน CPNREIT มีสัดส่วนดังนี้
 - ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
 - ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได ้2 ครั้ง ๆ ละ 30 ปี)
 - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
 - ร้อยละ 49 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 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 รวมเงินลงทุนในอาคารสํานักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชาํระเป็นรายป ีและไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
6 GFA รวม พื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค ์พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสาํนักงาน และโรงแรม
7 ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม เพือ่เปน็แนวทางในการจัดการปญัหาสิง่แวดล้อม (Environmental Aspects) ขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการรกัษา
 สิง่แวดลอ้ม การปอ้งกนั มลพิษและการดําเนินธุรกิจขององค์กร
8 ISO 20121 คือ มาตรฐานการจัดการและบริหารงานที่ออกแบบสาํหรับธุรกิจ การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน
9 TMVS (Thailand MICE Venue Stand) คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยสาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่ 

(ร้อยละ)

จํานวนร้านค้า ISO 14001 7 สําหรับศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

ISO 20121 8 TMVS 9
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โครงการอาคารสาํนักงาน

อาคารสํานักงาน เริ่มดาํเนินการ 
(เดือน ปี)

รูปแบบการ
พัฒนา4

สิทธิในที่ดิน5

(ปีสิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า 

(ตร.ม.)
อัตราการเช่า

พื้นที่
(ร้อยละ)

จํานวนผู้เช่า

ลาดพร้าว 

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ1

บางนา

เซ็นทรัลเวิลด ์3

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บ1ี

แจ้งวัฒนะ 

แกรนด์ พระราม 9

           รวม

ธันวาคม 2525

มีนาคม 2538

ธันวาคม 25442

พฤศจกิายน 25472 

มีนาคม 2549

มีนาคม 2552

ธันวาคม 2554

G

G

A

A

G

G

G

L (2571)

L (2570)

F

L (2583)

L (2570)

F

L (2583)

 1 6 , 1 7 1 

 22,693

 10,007 

 84,167 

 11 ,627 

 19,942 

 7,378 

171,985

 98 

 87 

 85 

 97 

 96 

 98 

 100 

96

 73 

53 

 27 

 80 

55 

 40 

 36 

364

หมายเหตุ:
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เต็มพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3 รอ้ยละ 97 ของพืน้ทีอ่าคาร ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์ใหเ้ชา่ชว่งแก ่CPNCG ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดอืนกนัยายน 2575 (สว่นที ่1) และตัง้แตธ่นัวาคม 2555 
 สิน้สดุเดอืนธันวาคม 2575 (สว่นที ่2)
4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ), (G = Greenfield การก่อสร้าง)
5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน), (L = Leasehold สิทธิการเช่า)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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โครงการโรงแรม 

โครงการทีพ่กัอาศัย 

โครงการทีพ่กัอาศัย 

ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า

เริ่มดําเนินการ 
(เดือน ปี)

เริ่มดําเนินการ 
(เดือน ปี)

เริ่มดําเนินการ 
(เดือน ปี)

รูปแบบการ
พัฒนา 4

รูปแบบการ
พัฒนา 4

รูปแบบการ
พัฒนา 4

สิทธิในที่ดิน 5

สิทธิในที่ดิน 5

สิทธิในที่ดิน 5

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

จํานวนร้านค้า

จํานวนร้านค้า

จํานวนร้านค้า

โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร ์อุดรธาน1ี

โรงแรมฮิลตัน พัทยา2

   รวม

เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ1์

   รวม

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ 
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น
เอสเซ็นท์ ระยอง

เมษายน 25523

พฤศจกิายน 2553

ธนัวาคม 25442

ป ี2561
ป ี2561 
ป ี2561

259 
 

302 
 

561

1,567  
 

1,567

400
408
419

75 

 93 
 

85

23 

 23

98
94

100

หมายเหต:ุ
1 CPN เปน็เจ้าของโครงการและใหบ้รษิทั โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) เปน็ผูบ้รหิารโรงแรม
2 ทรพัยส์นิที ่CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เมือ่เดอืนธนัวาคม 2560 สิน้สดุเดอืนสงิหาคม 2580 และใหบ้รษิทั ฮลิตนั โฮเตล็ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั เปน็ผูบ้รหิารโรงแรม
3 ปทีีเ่ขา้ซือ้กจิการ

หมายเหต:ุ
1 CPN เปน็เจ้าของหอ้งชดุจาํนวน 11 ยนูติของโครงการทีพ่กัอาศยั
2 ปทีีเ่ขา้ซือ้กจิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โรงแรม

ที่พักอาศัย

คอนโดมิเนียม (เพื่อขาย)

เริ่มดาํเนินการ 
(เดือน ปี)

เริ่มดาํเนินการ 
(เดือน ปี)

พร้อมโอน

จํานวน
ห้องพัก

พื้นที่ 
(ตร.ม.)

จํานวน
ห้องพัก

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

อัตราการขาย 
(ร้อยละ)
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โครงการในอนาคต

เซ็นทรัล วิลเลจ

ศูนย์การค้าในประเทศ

ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ของ CPN ที่เป็น International Luxury Outlet ที่สมบูรณ์แบบ 
แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นจุดหมายใหม่แห่งการช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาสที่ตอบสนอง 
ทกุไลฟส์ไตลห์ลากหลาย และเปน็ A Must Visit Shopping Destination to Complete Your Trip 
จุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องแวะช้อปทุกครั้งก่อนเข้าเมืองหรือก่อนเดินทางกลับเข้าสนามบิน 

ที่ตั้ง: บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.14 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้า
สนามบนิสวุรรณภมู ิเดินทางสะดวกในเวลาเพยีง 10 นาท ีถึงสนามบนิ  
และประมาณ 45 นาที ถึงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นเกตเวย์สู่
ภาคตะวนัออก ดว้ยจํานวนรถยนตท์ีว่ิง่ผา่นบนถนนบางนา-ตราด 
กวา่ 200,000 คนั/วนั หรอื กวา่ 75 ลา้นคัน/ป ีและสามารถเดนิทาง 
มาจากพัทยาได้ภายในเวลา 75-90 นาที

ขนาดโครงการ: ที่ดิน 100 ไร่ มีพื้นที่โครงการรวมท้ังสิ้น 
137,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 40,000 ตร.ม. ออกแบบ 
และตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย ผสมผสานความร่มรื่นของ
ธรรมชาติกับพื้นที่เอาท์ดอร์ได้อย่างลงตัว แบ่งสัดส่วนเป็น 
รา้นคา้ลกัชวัรีแ่บรนด์เนมประมาณรอ้ยละ 20 มทีัง้อนิเตอรแ์บรนด์
ระดับหรูหลายแบรนด์และแบรนด์สินค้าหลากหลาย  เช่น 
เสือ้ผา้ อปุกรณก์ฬีา นาฬกิา สนิคา้ไลฟส์ไตล ์สนิคา้ตกแตง่บา้น 
เปน็ตน้ สว่นท่ีเหลือเปน็รา้นอาหาร รา้นสนิคา้แบรนดช์ัน้นาํของไทย 
รวมทัง้สนิคา้ ในเครอืของกลุม่เซน็ทรัล รวมทัง้หมดกว่า 235 รา้นคา้ 
พร้อมดว้ยจดุบริการนักทอ่งเทีย่ว สนามเด็กเลน่ ซเูปอรม์ารเ์กต็และ
โรงแรมขนาดประมาณ 200 หอ้ง เพือ่ตอบสนองลกูค้าทกุวยั 

ศักยภาพของโครงการ: ตั้งอยู่ในทําเลที่เข้าถึงง่ายและเดินทาง
สะดวก ทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้
เคียง และเป็นเกตเวย์สู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีผู้คน
สญัจรไปมาจาํนวนมากตอ่วนั ตอบโจทยท้ั์งกลุม่ลกูคา้คนไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบิน
อันดับ 1 ที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติด 
1 ใน 10 อันดับสนามบินที่มีจํานวนผู้โดยสารมากที่สุดในเอเชีย และ
ในอนาคตจะมีการสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ควบคู่กับแผนการ
ขยายตวัของการขนสง่สาธารณะรปูแบบราง หรอื Light Rail สาย
บางนา-สุวรรณภูมิ ที่มีแผนจะเปิดเพื่ออํานวยความสะดวกให ้
นกัทอ่งเทีย่วรวมถงึคนไทยเอง เพือ่เชือ่มตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้
สายสีเขียวอ่อนในปัจจุบัน (BTS บางนา) มุ่งตรงไปยังสนามบิน
สุวรรณภูมิ 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟส 1 คาด
ว่าจะเปิดดําเนินการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562

เงินลงทุน: ประมาณ 5,000 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการ
ก่อสร้างของธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งบริษัท 
เหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้างเอง)
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เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา
ศนูยก์ลางการใชช้วีติและจดุหมายดา้นการท่องเทีย่วแหง่ใหม่ของจงัหวดัอยุธยา

ที่ตั้ง: อยู่บนถนนสายเอเชีย ก่อนถึงทางแยกต่างระดับอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขนาดโครงการ: พืน้ทีโ่ครงการ 150,000 ตร.ม. CPN มุง่หวงัให้
เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันท่ีเติมเต็มความ
สขุทีจ่ะมอบประสบการณก์ารใชช้วีติ ทีผ่สมผสานบรรยากาศความ
เจรญิรุง่เรอืงและเอกลกัษณค์วามเปน็อยธุยา เขา้กบัประสบการณ์
ไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน แต่ยังคงกลิ่นอาย “คุณค่าแห่งความเป็น
อยุธยาที่แท้จริง” ไว้ โดยนําเสนอ Experience the Essence of 
Ayutthaya Heritage ทีน่กัท่องเทีย่วทัง้ไทยและตา่งชาตจิะตอ้ง
แวะมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ พื้นท่ีพักผ่อน 
สําหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารไทยคาเฟ่ขนมหวาน บริการนวด
และสปาไทย โซนขายของที่ระลึก ที่จอดรถสะดวกสบาย และ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศักยภาพของโครงการ: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
มรดกโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาว
ต่างชาติ รวมถึงคนในพื้นท่ี คนจากจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่ม
ผู้เดินทางขึ้นภาคเหนือ และเป็น Strategic Gateway to the 
North on Asian Highway จุดแวะพักที่ดีที่สุดสําหรับ 
นักเดินทางบนถนนสายเอเชียที่มีปริมาณรถผ่านประมาณ 
100,000 คันต่อวัน 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่า 
จะเปิดดาํเนินการได้ในปี 2563
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ศูนย์การค้าในต่างประเทศ

CPN ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ตา่งประเทศ เพือ่สรา้งและรกัษาการเตบิโตของธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 
โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและ
อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู เชน่ มาเลเซยี และเวยีดนาม เพือ่
เปน็การกระจายความเสีย่งในการลงทนุ อยา่งไรก็ด ีCPN ไดต้ระหนกั
ถงึความแตกตา่งของภาวะตลาด สภาวะการแขง่ขนั และความเสีย่ง
ของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อ
ศกึษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมติ ิทัง้ในแงเ่ศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง อตุสาหกรรมและการแขง่ขนั กฎหมายการประกอบธรุกจิ 
และความเสีย่งอืน่ ๆ  ท่ีอาจเกดิขึน้ในแตล่ะประเทศที ่CPN สนใจเพือ่
คดักรองตลาดทีม่ทีัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธรุกจิ และความเหมาะสม
ตอ่ธรุกจิของ CPN โครงการตา่ง ๆ  ทีอ่ยูใ่นแผนไดถู้กนาํมาประเมนิ
ความเป็นไปได้อย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุนอย่างมี
ประสทิธิผลสงูสดุ เปน็ไปอยา่งระมัดระวงัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัการการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื

การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้ศึกษาโอกาสการ
ลงทุนทั้งการปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้ว และการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเอง
หรอืการรว่มทนุกบัพนัธมติรในตา่งประเทศเพือ่ใหส้ามารถบกุเบกิ
ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความ
แขง็แกรง่ในการแขง่ขนัในประเทศนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งดยีิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
CPN ยงัไดร้บัการสนับสนนุข้อมูลทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากประสบการณ์
ในการดาํเนนิธรุกจิของกลุม่เซน็ทรลัในตา่งประเทศ มาชว่ยในการ
วเิคราะหแ์ละพฒันาโครงการในตา่งประเทศไดม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้
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รูปแบบการร่วมทุน : CPN จัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท 
I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทั I-Berhad 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่า ที่ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโครงการเซ็นทรัล 
ไอ-ซิตี้ โดย CPN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 
ในบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนจะว่าจ้าง CPN เป็น 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ โดย CPN จะได้รับ 
ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขต 7 ของเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ขนาบด้วยถนนหลวงสายหลัก 2 สาย คือ Federal 
Highway และ Baru Lembah Klang Highway มทีางเขา้ออก
ทีส่ะดวกจากการคมนาคมในทกุทศิทาง ทัง้จากกวัลาลมัเปอร ์เขต
แคลง และเขตชาหอ์ลัม มทีางเชือ่มจาก Federal Highway เพือ่
เข้าสู่ โครงการโดยตรง  โครงการอยู่ ห่างจากเมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์ 22 กิโลเมตร

ขนาดโครงการ : ทีด่นิกรรมสทิธิข์นาด 11.12 เอเคอร ์หรอืประมาณ 
28 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 278,000 ตารางเมตร 
โครงการมลีกัษณะเปน็ศนูยก์ารคา้ในรปูแบบ Regional Mall  ซึง่ 
CPN เป็นผู้ควบคุมการออกแบบ พัฒนา และบริหารศูนย์การค้า
ดงักลา่ว โดยจะนาํความแตกตา่งและแปลกใหมไ่ปสูว่งการค้าปลกี
ของมาเลเซยี ทัง้แบรนดช์ัน้นาํของไทยและนวตักรรมการออกแบบ
ศูนย์การค้า โดยโครงการมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน

เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

ศกัยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ i-City 
“Malaysia Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร ์ เมืองเทคโนโลยี
แห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางการพบปะของ
ชมุชนในเขตตะวนัตกของรฐัสลงังอรท์ีค่รบวงจร ทีป่ระกอบดว้ย
ยา่นธุรกจิหลักของเมือง แหล่งทีอ่ยูอ่าศยั แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
ที่มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วยศูนย์การค้า อาคาร
สํานักงานไซเบอร์เซ็นเตอร์ สํานักงานของบริษัทช้ันนํา โรงแรม 
อาคารทีพ่กัอาศยั พืน้ทีค่า้ปลกี รวมถงึสวนนํา้ โดมหมิะ และชงิชา้
สวรรค ์สถานทีท่อ่งเทีย่วประดบัไฟในยามคํา่คนื อกีทัง้ยงัมีแผนที่
จะพฒันาศนูยศ์ลิปะการแสดงในอนาคต เพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว
มากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการครอบคลุมผู้ที่มีรายได้
ระดบักลางถงึระดบับนในเมอืงชาหอ์ลมั เมอืงหลวงของรฐัสลงังอร์ 
ซึ่งมีประชากรมากกว่า 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุ่ม
คนช้ันกลางที่มีกําลังซื้อสูงอย่างรวดเร็ว รวมถึงประชากร 
ในรฐัสลงังอรท์ีม่มีากกวา่ 5 ลา้นคน รวมถงึกลุม่เปา้หมายในเมอืง
ใกล้เคียงอีกด้วย

ความคบืหนา้ของโครงการ : เปดิดาํเนนิการในไตรมาส 1 ป ี2562

เงนิลงทนุ : ประมาณ 830 ลา้นรงิกิต (เงนิลงทนุรวมทัง้โครงการ
รวมเงินลงทุนในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า โดย CPN ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัทย่อย)

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศแหง่แรกของ CPN



ที่ตั้ง

ชื่อโครงการ

พื้นที่ 5-1-10.76 ไร่

อาคารชุดสูง  8 ชั้น

ร้อยละ 100

450 ยูนิต

23-32   ตารางเมตร  ( ห้องมาตรฐาน )  ตกแต่งพร้อมอยู่

ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2562

คนท้องถิ่นและคนทํางานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก

2,200  ล้านบาท

312 ยูนิต 380 ยูนิต

อาคารชุดสูง  8 ชั้น

ร้อยละ 100

อาคารชุดสูง  21  ชั้น

ร้อยละ 100

2-2-35.4 ไร่ 2-3-78 ไร่

ลักษณะโครงการ

จํานวนห้อง

ขนาดห้องชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการรวม

ยอดจอง
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โครงการคอนโดมิเนียม 
รายละเอยีดโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง : เปดิจองในป ี2560 

รายละเอยีดโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง : เปดิจองในป ี2561

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 

เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี

เอสเซ็นท์ วิลล ์เชียงราย

ฟีล พหล 34  

เอสเซ็นท์  นครราชสีมา

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ฟ้าฮ่าม 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถ.ทางหลวงชนบท ต.แจระแม 
อ.เมืองอุบลราชธาน ี

จ.อุบลราชธานี

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

ซอยพหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ถ.ทางหลวงท้องถิ่น ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา

ที่ตั้ง

ชื่อโครงการ

พื้นที่ 3-2-24.6 ไร่

อาคารชุดพักอาศัย สูง 14 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร

ร้อยละ 46

749 ล้านบาท

395 ยูนิต

24-63 ตร.ม.

ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในป ี2562-2563

คนท้องถิ่นและคนทํางานในพื้นที ่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก

358 ยูนิต

25-56 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จํานวน 4 อาคาร และ
อาคารสโมสรและสระว่ายนํ้า สูง 3 ชั้น 1 อาคาร

ร้อยละ 30

1,451 ล้านบาท

3-2-7.4 ไร่

ลักษณะโครงการ

จํานวนห้อง

ขนาดห้องชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการรวม

ยอดจอง
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โครงการบ้านเดี่ยว

นิยาม บรมราชชนนี

ซอยบรมราชชนนี 62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ที่ตั้ง

ชื่อโครงการ

พื้นที่ 43-3-72 ไร่

บ้านเดี่ยวหร ู2 ชั้น

2,065 ล้านบาท

71

ลักษณะโครงการ

จํานวนบ้าน

ที่ดิน 100 ตร.ว. ขึ้นไป

พื้นที่ใช้สอย 387-708 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนในป ี2562-2564

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก

มูลค่าโครงการรวม

CPN Residence วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่าง
ต่อเนื่อง 3-4 โครงการต่อปี ควบคู่กับศูนย์การค้าของ CPN 
ทีต่ัง้อยูใ่นทาํเลทีด่ทีัว่ประเทศ และทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
โครงการ โดยจะพฒันาโครงการเปน็ Residential & Commercial 

Community อาศัยความเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงาน
ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นยุทธศาสตร์
ในการขยายธุรกิจ
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บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุร ี1

บจ. ซ.ีเอส. ซติี้

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ บจ. บางนา เซน็ทรลั พรอ็พเพอร์ตี้ บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั่น

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล

บจ. ซพีเีอน็ เรซซเิดน้ซ์ แมเนจเมนท์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 บจ. สแควร ์รทิซ ์พลาซา่

บจ. ซีพีเอ็น ระยอง

Global Retail Development & 
Investment Limited  

Global Commercial Property 
Limited 

Central Plaza i-City Real 
Estate Sdn. Bhd.  

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ บจ. สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ปเมน้ท์

บจ. ซีพีเอ็น โคราช

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 บจ. อยธุยาเกษตรธานี

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น

บจ. เซน็ทรลัพฒันา รตันาธเิบศร์

บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท

CPN Venture Sdn. Bhd.

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น บจ. ซพีเีอน็ ซติี้

บจ. ดาราฮาร์เบอร์

บจ. เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท์ บจ. ซพีเีอน็ คอมเพลก็ซ์

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

บจ. เซน็ทรลัพฒันา ไนน ์สแควร์

บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท ์2

บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ 3

โครงสร้างการถือหุ้น

บมจ. เซ็นทรลัพฒันา

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุ 
ในสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรพัย์ 
CPN รเีทล โกรท

(CPNREIT)

กองทนุรวมสทิธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัย ์CPN  
คอมเมอร์เชยีล โกรท

(CPNCG)

กองทนุรวม
ธรุกจิไทย 4

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

44.0%

100.0%

100.0%

90.0%

78.1%

100.0%

97.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

65.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.9%

12.0%

12.0%56.0%

11.9%

99.9%

99.9%

100.0%

100.0%

50.0% 10.0%

100.0%

25.0%

100.0%

10.0%

51.0%

100.0%25.0%26.7%



บจ. รัชดา แอสเซทส ์โฮลดิ้ง

บจ. สเตอร์ลิง อีควิตี้

บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

บจ. เบ็ล แอสเซทส์

บจ. พระราม 9 สแควร์

บจ. จี แลนด ์พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท ์

บจ. คอมมอนกราวน ์(ประเทศไทย)5 

บจ. ซพีเีอน็ เลริน์นิง่ เซน็เตอร ์1

บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์6 ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิาร
เชา่อสงัหารมิทรพัย ์อาคาร
สาํนกังานจแีลนด ์(GLANDRT)

บจ. ซนิเนอรจ์สิตกิ พรอ็พเพอรต์ี้   
ดเีวลลอปเมนท์

บจ. ศาลาแดง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
แมนเนจเมน้ท์

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

บจ. จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์บมจ. ดุสิตธาน ี4

บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้

บจ. เบย์วอเตอร์

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล

บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

บจ. วิมานสุริยา

บมจ. เซ็นทรลัพฒันา

100.0%

22.6%

63.0%

90.0%

86.0%

35.0%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

79.6%

100.0%

100.0%

93.1%

100.0%

67.5%

99.9%

50.0%

หมายเหตุ 1 บรษิทัอยูร่ะหวา่งการชําระบญัช ี 
 2 บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท ์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เมื่อ ก.ย. 2561   
 3 บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เมื่อ ก.ย. 2561     
 4 บมจ. ดุสิตธานี เป็นบริษัทที ่บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เข้าถือหุ้นเมื่อ พ.ค. 2561     
 5 บจ. คอมมอนกราวน ์(ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อ พ.ย. 2561      
 6 บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์และบริษัทย่อย เป็นบริษัทที ่บจ. ซีพีเอ็น พัทยา เข้าถือหุ้นเมื่อ ต.ค. 2561

15.0%

รายงานประจําปี 2561
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ)

บทที่ 15 โครงสร้างการถือหุ้น
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รายงานประจําปี 2561 บทที่ 16 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ/ดําเนินการโดย ร้อยละ
การถือหุ้น

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย:ล้านบาท

ศูนย์การค้า
-บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
-บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร ์
-บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
-บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
-บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
-บจ. ซีพีเอ็น โคราช
อาคารสํานักงาน
-บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
-บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
โรงแรม
-บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
-บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
อาคารที่พักอาศัย
 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
 -บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์
แหล่งสันทนาการและบันเทิง
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
ศูนย์อาหาร
 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 -บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร ์
 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
 -บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
 -บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
 -บจ. ซีพีเอ็น โคราช
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
รายได้อื่น 

รวมรายได้ 1

 
100.0
 99.9 

 100.0
 100.0
 100.0
 100.0
 100.0

 78.1 
100.0
 97.7 

 100.0
 100.0
 100.0

  
99.9 
 97.7 

100.0
100.0

99.9 
100.0

100.0
99.9 

100.0
100.0
99.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

78.1
100.0

67.5

21,577

638

983

10

7

1,068

24

749
1,431

26,486

 81.48 

 2.21 

 3.31 

 0.00 

 0.14 

 4.61 

 0.09 

2.83 
 5.31 

100.00

19,743

612

958

17

3

975

61

813
1,518

24,700

 81.46 

2.41

3.71

0.04

0.03

4.03

0.09 

 2.83 
 5.40 

100.00

25,340

690

1,097

1

27

1,631

23

839
2,309

31,956

26,944

695

1,208

2,681

37

1,843

518
26

1,055
2,553

37,560

 79.93 

2.48

3.88

0.07

0.01

3.95

0.25 

 3.29 
 6.14 

 100.00

24,537

667

998

1

42

1,389

27

853
1,600

30,114

 79.30 

 2.16 

 3.43 

 0.00 

 0.08 

 5.10 

0.07 
 

2.62 
 7.23 

100.00

 71.74 

 

1.85 

 3.22 

 7.14 

 0.10 

 4.91 

 1.38 
 0.07 

 2.81 
 6.80 

100.00

หมายเหตุ :   1 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา



CPN
และการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

CPN เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices  
2018 กลุ่มดัชนีหลักทั่ว โลก  (DJSI World) ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม ่ 
(DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า อีกทั้งเป็น 
หนึ่งในสมาชิกของ SAM – The Sustainability Yearbook  
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

CPN ประกอบธรุกจิดา้นการพฒันาศนูย์การคา้และอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยเป็นหลัก โดยประกอบด้วย 
6 กลุม่ธุรกจิ คอื ศนูยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน โรงแรม อาคาร
ทีพ่กัอาศยั แหลง่สนัทนาการและบนัเทงิ และศนูยอ์าหาร และการ
ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 • การหาแหล่งเงินทุน 
 • การสรรหาและครอบครองพื้นที่ 
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 • การออกแบบและก่อสร้างโครงการ

 • การบริหารระบบโครงสร้าง
  พื้นฐาน 
 • การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 • การวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 • การจัดหาคู่ค้าอย่าง
  เป็นธรรม 
 • การบริหารจัดการข้อมูล
  เชิงลึกของลูกค้า
 • การสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ 
  ให้ลูกค้าอย่างสมํา่เสมอ

 • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 • การเลือกใช้ทรัพยากรทางเลือก 
 • การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
 • การขายพื้นที ่และการจัดกิจกรรมทางการตลาด

CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)  
โดยรายได้หลักมากกว่าร้อยละ 76 มาจากธุรกิจศูนย์การค้า

CPN ดาํเนนิธรุกจิโดยยดึหลกับรรษทัภบิาล มุง่เนน้ความโปรง่ใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุม่ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของบรษิทัฯ โดยผนวกเขา้กบัมมุมอง
ดา้นความยัง่ยนืใน 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากนี ้CPN ไดน้าํเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ตามกรอบองคก์ารสหประชาชาติ
มากําหนดเป็นแนวทางและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจด้านการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การบริหารศนูยก์ารค้าและอาคาร การส่งเส
ริมเพ

ือ่ให
เ้กดิ

กา
รป

ฏบิ
ัติง

าน
ที่เ
ป็น

เลิ
ศ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง การมีส่วนร่วม และความถี่

   ลูกค้า

   รา้นคา้

   พนกังาน

   คูค่า้ 

หน้า 102 - 111 

หน้า 113 - 116 

หน้า 117 - 123 

หน้า 124 - 126 

• การสาํรวจพฤติกรรมของลูกค้าสําหรับ 
 การพัฒนาโครงการใหม ่โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ภายนอก (3 ครั้ง)
• การสาํรวจความพึงพอใจของลูกค้า  
 ผ่านระบบออนไลน์ (2 ครั้ง)
• การส่ือสารผา่น Facebook, Instagram, 
 YouTube และ LINE (สาํหรบัโครงการใหม)่

• การสาํรวจความพึงพอใจของร้านค้า
 ประจําปี ผ่านระบบออนไลน์ (1 ครั้ง)
• การประชมุรา้นค้า: Partner Engagement  
 Meeting (1 ครั้ง)
• การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
• การจดัการกจิกรรมพเิศษเพือ่พบปะร้านคา้

• การประเมนิผูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพแบบ 360 
 องศา (1 คร้ัง)
• กิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กรผ่าน  
 CPN GEN WE แอปพลิเคชัน

• การประชุมคู่ค้า (2 ครั้ง)
• การประเมินตนเองของคู่ค้า (1 ครั้ง)
• การประชุมผู้บริหาร และกิจการร่วมค้า
 ตามวาระ
• การสาํรวจความคิดเห็นและการประเมิน
 การจัดงานประชุมคู่ค้า (1 ครั้ง)

• แนวทางการดาํเนินธรุกจิรว่มกนัอยา่ง
 ยัง่ยนืระหว่างกัน
• ข้อเสนอแนะเชิงลึกเพื่อพัฒนานวัตกรรม
 ในการทําธุรกิจร่วมกัน
• ความคืบหน้าการดําเนินงานระหว่างกัน

• ประสบการณ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ 
 ที่นอกเหนือจากการทํางาน
• ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงาน 
 ของ CPN

• คุณภาพของการให้บริการ
• ความคุ้มค่าในการทําธุรกิจ และ
 ประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์การค้า 
• ความสะดวก และปลอดภัยในการให้
 บริการร้านค้า
• ช่องทางการทําธุรกรรมการเงินระหว่าง
 กันที่สะดวกและรวดเร็ว

• คุณภาพของการให้บริการ
• ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ
• เหตุผลที่เลือกใช้บริการในศูนย์การค้า
• ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
 ต้องการของลูกค้า
• ความรวดเร็วในการรับ-ส่งสาร

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สาํคัญ

CPN แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และกําหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟัง การดูแลและการตอบสนอง
ต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่อยา่งเหมาะสม ครบถว้น และ
ทันท่วงที โดยมีการนําข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับเข้ากับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2561 CPN ได้เพิ่มเติมช่องทางการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้

บทที่ 17 การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน
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ภาครฐั 
ภาคการศกึษา   
องค์กรอสิระ   
และองค์กร
อื่น ๆ 
ในสงัคม

ผูถ้อืหุน้

คูแ่ขง่   
ทางการคา้

เจา้หน้ี

หน้า 126 - 130 

หน้า 164 - 183

หน้า 169

หน้า 169

• การประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ 
• การประ ชุมหารือแนวทางการจัดทํ า
 ข้อตกลงความร่วมมือ และการลงนาม
 ความรว่มมอืกับภาครฐั ภาคการศกึษา และ
 องค์กรอิสระ 

• การสาํรวจประเด็นความยั่งยืนที่สาํคัญใน
 มุมมองผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)

• การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ผ่านสื่อสังคม เช่น 
 LINE

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนราย
 ไตรมาส (Opportunity Day)
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
 www.cpn.co.th 
• รายงานประจําปี
• การติดต่อกับหน่วยงานบริหารการเงิน

• วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
• ผลประกอบการ และโครงการในอนาคต
• ศักยภาพในการชําระหนี้

• การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

• ความรวดเร็วในการกระจายข่าวเฉพาะ
 ด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย และ
 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
 ดาํเนินธุรกิจ

• ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
 องคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชนร์ะหวา่งกนัรว่มกนั
• ความร่วมมอืเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากร 
 สิ่งแวดล้อม
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ชมุชน หน้า 126 - 130 • การเขา้รว่มกิจกรรมเซน็ทรัลกรนี กจิกรรม
 ซพีเีอน็อาสา และกจิกรรมเพือ่สังคม (CSR) 
 อืน่ ๆ  (51 ครัง้)
• การศึกษาดูงาน และการขอความร่วมมือ
 จากผู้แทนชุมชน และปราชญ์ชุมชน 
 ในกิจกรรมอาสา และกิจกรรม CSR

• การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
 กับชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง การมีส่วนร่วม และความถี่
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กระบวนการประเมินประเด็นสาํคัญด้านความยั่งยืน 

การจัดลาํดับความสาํคัญ
บรษิทัฯ ทบทวนการจัดลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ด้านความยัง่ยนื 
โดยวิเคราะห์และประเมินความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน 
ความเสีย่ง และโอกาส รว่มกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นได้เสยี
โดยตรงเชน่เดยีวกบักระบวนการในป ี2560 โดยในป ี2561 ยงัคงกลุม่
ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัทัง้ 5 กลุม่เชน่เดยีวกบัป ี 2560 และเพิม่มมุมอง
ของผูถ้อืหุน้ผา่นการทาํแบบประเมนิและจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี 2561  
โดยพจิารณาการจดัลําดบัความสาํคญัจาก 2 มติ ิคอื 1) ผลกระทบ
และโอกาสที่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ 
2) ประเดน็ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สียให้ความสนใจและใหค้วามสําคญั โดยแบง่
ลาํดบัความสาํคัญออกเปน็ระดบัตํา่ กลาง และสงู

การทวนสอบประเดน็ทีม่นียัสาํคญั
บรษิทัฯ ทวนสอบความครบถว้นของประเดน็ทีม่นียัสาํคญั และเสนอ
ตอ่คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษัทภบิาล
และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพือ่พจิารณาอนุมัติ โดยทาํการยนืยนั
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ความเสีย่ง และโอกาสทีม่นียัสาํคญัในป ี2561 
รวม 10 ประเดน็ จากนัน้จงึผนวกแผนดาํเนนิงานและตวัชีว้ดัดา้นความ
ยัง่ยนืในแผนการดาํเนนิธุรกจิและแผนบรหิารความเสีย่งองคก์ร ผา่น
การเหน็ชอบจากผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป โดย
มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ และ
กระบวนการประเมินประเด็นที่สําคัญนี้ยังได้รับการตรวจสอบจาก
หนว่ยงานอสิระจากภายนอก ซึง่ครอบคลมุการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่น
ไดเ้สีย และขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 
โดยผลการรบัรองแสดงไวท้ีห่นา้ 246 - 247

การตดิตามประเดน็ทีม่นียัสาํคญั และ
การรายงานผล
บรษิทัฯ ตดิตามผลการดาํเนนิงานท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ทีม่นียัสาํคญั
ทัง้ 10 ประเดน็ ผา่นการรายงานผล และการติดตามตวัชีว้ดัของแผน 
การดาํเนนิธรุกจิ แผนการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และแผนบรหิารความเสีย่ง
องค์กร โดยมีคณะกรรมการระดับบริหารกํากับดูแลในแตล่ะคณะฯ 
(รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในหนา้ 162) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตาม 
เกณฑส์ากล

การระบปุระเดน็สาํคญั
ในปี 2561 บริษัทฯ นํากระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้าน
ความยัง่ยนืป ี 25601 มาใชใ้นการทบทวนประเดน็ทีส่าํคญั และเพิม่
ประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจาก
ภยัคกุคามดา้นไซเบอรแ์ละผลกระทบจากสือ่ออนไลน ์ความเสีย่งและ
โอกาสในการทําธุรกิจรูปแบบใหม่ ทั้งกิจการร่วมค้า และการขยาย
กิจการไปต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการ
ประเมนิขอรบัรองผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และคาํแนะนาํของ
หนว่ยงานอสิระจากภายนอกและหนว่ยงานวเิคราะหด์ชันคีวามยัง่ยืน
ในระดบัสากล เชน่ RobecoSAM, MSCI และ FTSE เปน็ตน้

1รายละเอียดเพิม่เตมิบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาสูค่วามยัง่ยนื / กระบวนการประเมนิประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนื

01

02

03

04

บทที่ 17 การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน
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ประเด็นสาํคัญ ประเด็นความยั่งยืน
ตามแนวทางของ CPN

ประเด็นความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI 

ประเด็นสาํคัญด้านความยั่งยืน  

การบริหารความเสี่ยง

การปรับตัว 
รับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

การสร้างประสบการณ ์
ให้ลูกค้าพึงพอใจ

การรับมือและ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การสรรหาและ 
สร้างความผูกพัน 
กับร้านค้า

การพัฒนาและ 
สร้างความผูกพัน 
กับพนักงาน

• การลดและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 

• การพัฒนาศูนย์การค้า
• การจัดการนวัตกรรม

• ความเป็นเลิศในการให้บริการ 
• การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
• การคาํนึงถึงความสะดวก 
 ความปลอดภัยสาธารณะ 

• การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
 โดยใช้เทคโนโลยี

• การพัฒนาผู้ประกอบการ
• การเสริมสร้างความร่วมมือกับร้านค้า

• การสรรหาและรักษาบุคลากร
• การพัฒนาความสามารถบุคลากร
• การสร้างความผูกพันองค์กร

• ผลประกอบการทางเศรษฐกิจ 

• ความพึงพอใจของลูกค้า

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การรักษาข้อมูลลูกค้า

• การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม 
 กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
• ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียม
• กลไกการร้องเรียนด้านแรงงาน
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บทที่ 17 การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน

ขอบเขตของผลกระทบ 
(ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร)

หัวข้อที่นาํเสนอในรายงานความท้าทายและโอกาสที่บริษัทฯ 
เผชิญอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

CPN ผู้ถือหุ้น

CPN ลูกค้า ร้านค้า
คู่ค้า ผู้รับเหมา

CPN ลูกค้า ร้านค้า
 คู่ค้า ชุมชน

CPN ลูกค้า ร้านค้า

CPN ร้านค้า ลูกค้า 
ชุมชน

CPN

• ปจัจยัความเส่ียง หนา้ 80 - 84
• การวิเคราะห์และคําอธิบาย 
 ของฝา่ยจัดการ 
 หนา้ 86 - 99
• การกระจายฐานธุรกิจ
 การพัฒนา และบริหาร 
 อสังหาริมทรัพย์ 
 หน้า 101 - 102

• นวัตกรรมการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์และบริการ 
 หนา้ 102 - 111

• การบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  
 หน้า 112 - 116, 124 - 130
• ความเป็นเลศิในการบรหิาร 
 จดัการ หนา้ 105 - 107

• การประยุก์ใช้นวัตกรรมและ
 เทคโนโลยี หนา้ 109 - 111

• การบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย: 
 การบรหิารจัดการและพฒันา 
 รา้นค้า หนา้ 113 - 116

• ความเป็นเลิศในการบริหาร
 จัดการ หน้า 105 - 109
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 หน้า 164 - 183

• พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
• การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งทางการค้า 
• ความสะดวกและรวดเร็วของการทาํธุรกิจ 
 รูปแบบใหม่จากกลุ่มทุนใหม ่ส่งผลกระทบ 
 ต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก

• ผู้บ ริ โภคจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 
 ร้อยละ 15 – 202 ส่งผลกระทบต่อจํานวนครั้งและจํานวน 
 ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภายในศนูยก์ารคา้ 

• ความคาดหวังของลูกค้าต่อการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
 ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย และสิทธิพิเศษ 
 เหนือความคาดหมาย ส่งผลให้องค์กรต้องมีการพัฒนา 
 ปรับปรุงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างสมํ่าเสมอ 
 และทันท่วงที

• ลูกค้าเลือกใช้บริการและซื้อสินค้าตามไลฟ์สไตล์ อ้างอิง 
 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 
 ออนไลน์มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายและโอกาสของ 
 องค์กรที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน 
 หรือนาํเสนอบริการหรือธุรกิจรูปแบบใหม่

• การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าไม่สอดคล้อง 
 กบัการขยายธุรกจิของ CPN และมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการ 
 เช่าพื้นที่จากคู่แข่งทางการค้า หรือขายสินคา้ผา่นชอ่งทาง 
 ออนไลน์ 
• การลดขนาดของพืน้ทีเ่ชา่ และความหลากหลายของประเภท 
 ของร้านค้าที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
 ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

• พนกังานกลุม่มลิเลนเนยีล (อายรุะหวา่ง 18-30 ป)ี มสีดัสว่น
 ร้อยละ 39 ของพนักงานทั้งหมด ต้องการสวัสดิการ 
 ที่ยืดหยุ่น มีเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การงานชัดเจน 
 ประสบความสาํเรจ็เรว็ และพรอ้มเปดิรบัการทาํงานทีป่ระยกุต ์
 ใช้เทคโนโลยี ขณะที่บุคลากรรุ่นก่อนหน้ามีไลฟ์สไตล์และ 
 เปา้หมายทีแ่ตกตา่งออกไป สง่ผลใหอ้งคก์รตอ้งปรบักระบวนการ 
 สรรหาและการรักษาบุคลากร การประเมินผลงาน และการ 
 นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับพนักงานในภาพรวม เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพในการทํางานรายบุคคล 

2 ขอ้มูลจากสมาคมคา้ปลกีไทย www.thairetailer.com
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การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน 
และพฒันาคูค่า้

ความรับผดิชอบตอ่ชมุชน 
และสงัคม

การบริหารทรพัยากร 
และสิง่แวดลอ้ม

การกาํกับดแูลกจิการ

• การเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า  
 และพันธมิตรทางการค้า

• ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

• การบริหารจัดการทรัพยากร 
 และสิ่งแวดล้อม

• โครงสร้างการจัดการ
• การกาํกับดูแลกิจการ

• การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม 
 ของสังคม

• พลังงาน
• นํ้า
• การปล่อยมลพิษ
• ขยะ ของเสีย นํ้าเสีย
• ความสอดคลอ้งตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
• ความหลากหลายทางชีวภาพ 
• วัตถุดิบ

• การกํากับดูแลกิจการ
• จริยธรรมองค์กร
• การต่อต้านการทุจริต

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การประเมินคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการจ้างงาน และด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นสาํคัญ ประเด็นความยั่งยืน
ตามแนวทางของ CPN

ประเด็นความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI 
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CPN คู่ค้า ผู้รับเหมา
ลูกค้า ร้านค้า ชุมชน

CPN ชุมชน
หน่วยงานราชการ  
ภาคประชาสังคม

CPN ชุมชน
หน่วยงานราชการ

CPN ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน

• การบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย:  
 การบริหารห่วงโซ่อปุทานและ 
 พัฒนาคู่ค้า หน้า 124 - 126

• การบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย:  
 การแสดงความรับผิดชอบ 
 ต่อชุมชนและสังคม 
 หนา้ 126 - 130

• ความเป็นเลิศในการบริหาร 
 จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
 สิ่งแวดล้อม หน้า 131 - 141

• การกาํกับดูแลกจิการ 
 หนา้ 164 - 183

• พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป องค์กรจําเป็นต้อง 
 แสวงหาพันธมิตรและคู่ค้าที่จะร่วมกันพัฒนาและนําเสนอ 
 นวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละบรกิาร เพือ่สรา้งความพงึพอใจ 
 ต่อลูกค้ามากท่ีสุดบนพื้นฐานของการดําเนินงานอย่างม ี
 ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งสามารถลด 
 ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มและสงัคมร่วมกนั

• การดําเนินธุรกิจขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
 ในระดับเขต/จังหวัด ทั้งการจ้างงานและการพัฒนาระบบ 
 สาธารณูปโภคในพื้นที่จัดสรร แต่ส่งผลกระทบเชิงลบ 
 ด้านการจราจร ขยะ นํ้าเสีย มลภาวะ การใช้ทรัพยากรและ 
 ความปลอดภัย 

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัย 
 ความเสี่ยงต่อการดํา เ นินธุรกิจขององค์กร  ตั้งแต่ 
 การออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 สามารถป้องกันหรือยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
 เชน่ นํา้ทว่ม นํา้แลง้ แผน่ดนิไหว เปน็ตน้ ตลอดจนการบรหิาร 
 จัดการผลกระทบจากเหตุดังกล่าว เช่น ไฟฟ้าดับ นํ้าเน่าเสีย  
 วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นขาดแคลน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการ 
 ดําเนินธุรกิจขององค์กร

• การกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลเป็นรากฐาน 
 การดําเนินงานขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
 และความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน อีกทั้ง 
 เปน็การปฏบิตัติามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบของตลาดหลักทรพัย์ 
 แหง่ประเทศไทย และองคก์รกาํกบัดแูลกจิการท่ีเกีย่วขอ้งอืน่ ๆ

ผลการประเมินประเด็นสาํคัญด้านความยั่งยืน 

คว
าม
สาํ
คญั

แล
ะผ
ลก

ระท
บต

อ่ผ
ูม้สี่

วน
ได
เ้สยี

โอกาสและผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ CPN

1. การบริหารความเสี่ยง 
 (ภายในประเทศ ต่างประเทศ และธุรกิจใหม่)
2. การปรบัตวัรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป
3. การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
4. การสรรหาและสร้างความผูกพันกับร้านค้า
5. การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน 
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
7. การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8. การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคู่ค้า
9. การกาํกับดูแลกิจการ
10. การรับมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและประเด็น
ความเสี่ยงเกิดใหม่ ในหน้า 80 - 85
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บทที่ 17 การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน

ขอบเขตของผลกระทบ 
(ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร)

หัวข้อที่นาํเสนอในรายงานความท้าทายและโอกาสที่บริษัทฯ
เผชิญอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
CPN เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ
เชิงกลยุทธ์ โดยรวมประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนที่ผ่านการ
ประเมนิแลว้เขา้สูก่ระบวนการวางแผนกลยทุธธ์รุกจิประจําป3ี ทัง้
แผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยุทธ์ประจําปี โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณา และ
กาํหนดเปน็แผนกลยทุธ์การดาํเนินธรุกิจ ดงัตอ่ไปนี้

CPN มุง่สรา้งความเขม้แขง็ในการเตบิโตของธรุกจิ และลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจท้ังในเชิงภูมิศาสตร์และ
ประเภทการลงทนุ เชน่ การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทนุ
ไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ซึง่มแีนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่ัน่คง การขยาย
ธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอื้อกับธุรกิจ
ศนูยก์ารคา้ อาท ิคอนโดมเินียม โรงแรม อาคารสาํนกังาน และ
การสรา้งระบบนเิวศทางธรุกจิแบบใหม ่ เชน่ การสรา้งโครงการ
ขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เชื่อมโยงกันต้ังแต่ห่วงโซ่อุปทาน 
กลุม่ธรุกจิในพืน้ทีเ่ดียวกัน และกลุม่ธรุกจิทีเ่กือ้หนนุซ่ึงกนัและ
กัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ และตอบโจทย์ความ
ตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไป

3 การตดิตามแผนกลยทุธร์ายปใีนมมุมอง 5 ดา้น ไดแ้ก ่(1) มมุมองดา้นการเติบโตขององคก์ร (2) มมุมองด้านการสรา้งคณุคา่แบรนด ์(3) มมุมองดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพ 
   (4) มมุมองดา้นกระบวนการภายใน  (5) มมุมองดา้นบคุลากร 

CPN มุง่รกัษาขดีความสามารถในการแขง่ขัน และขยายธรุกิจ
อย่างตอ่เน่ือง โดยการพฒันาศนูยก์ารคา้ใหเ้ปน็สถานทีท่ีเ่ปน็จดุ
มุง่หมายในการใชช้วีติทีม่ากกว่าการซือ้สินคา้ เปน็จดุมุง่หมาย
ในการทาํกจิกรรมตา่ง ๆ  ร่วมกนั โดยการสรา้งสรรคแ์ละประยกุต์
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอาคาร  
การพัฒนาสร้างจุดหมายใหม่ เพื่อให้ผู้บริ โภคได้ สัมผัส
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณ์ด้าน 
ไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน 

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนา
และบริหารอสังหาริมทรัพย ์

นวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริการ
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CPN มุ่งมั่น ในการบริหารและจัดการศูนย์การค้าและ
อสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีอยู่ ให้ เ กิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึด 
ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การรับฟังเสียง และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลักในการดําเนินธุรกิจ  
โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ CPN ในการสร้าง 
คุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้
เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
โดยรวม” และนาํเทคโนโลยมีาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร
จดัการ อกีทัง้ปรบักระบวนการทาํงานใหท้นัสมยั ปลอดภยั สะดวก 
และตอบโจทยผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีให้ครบทกุกลุม่ 

CPN มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
ลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มการใช้
เทคโนโลยทีีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรบคุคลใหมี้คณุภาพ มปีระสทิธภิาพ และเพิม่ประสทิธผิล
ใหก้บัองคก์รและสงัคม และมุง่มัน่ในการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
บนรากฐานการมบีรรษทัภบิาลทีด่แีละการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทัง้
ทางธุรกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม 

CPN มุง่สรา้งความเขม้แข็งทางการเงนิ เพือ่รองรบัแผนการ
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับการมีวินัย
ทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบและ
เหมาะสมกบัธุรกจิ ทัง้เงินทนุจากการดาํเนินธรุกิจ การกูย้มืเงนิ 
การออกหุ้นกู้  การจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ (REIT) การออกหุ้นเพิม่ทุน เปน็ตน้ ควบคูไ่ป
กบัการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

การจัดหาแหล่งเงินทุนและ 
บริหารการเงินอย่างรอบคอบ 

บทที่ 17 การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน
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การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

SDGs เป้าประสงค์ การดาํเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน

CPN มุง่เนน้การเติบโตทางธรุกจิ โดยกระจายความเสีย่งการ
ลงทนุ และสรา้งระบบนเิวศทางธรุกจิแบบใหม ่เกดิการจ้างงาน 
สร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โดยดําเนินการบนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอ่ตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชัน ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม 
ด้านกํากับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

• กําหนดแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น 
 รวมไปถงึการจา้งแรงงาน และการจดัซือ้วสัด ุอุปกรณ์  
 การจ้างผลิตในพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจ
• รวมนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  และนโยบาย 
 การต่อต้านคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือพนักงาน และคู่มือ 
 จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจด้านการ 
 กาํกบัดแูล และหลกับรรษทัภบิาล เชน่ การประชาสมัพนัธ ์ 
 การอบรม การประเมินตนเองด้านบรรษัทภิบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมใน 
กลยุทธ์การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย ์
และกลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หมวดย่อย การกาํกับ
ดูแลกิจการ

CPN กําหนดกลยุทธ์และแผนงานตามมุมมองในการดูแล 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
• ลูกค้า : กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็น 
 สถานทีท่ีเ่ปน็จุดมุง่หมายในการใชช้วีติ ใชพ้ืน้ท่ีในการทํา 
 กิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน 
• ร้านค้า : ดําเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วม  
 และรับฟังเสียงจากร้านค้า การพัฒนาร้านค้าให้เติบโต 
 และขยายธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออํานวย 
 ความสะดวกให้กับร้านค้า และผู้ใช้บริการ

ประเด็นความยั่งยืน
• การบริหารความเสี่ยง 
• การกํากับดูแลกิจการ

ประเด็นความยั่งยืน
• การปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรม 
 ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

• อตัราการเตบิโต และอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิ 
 ลงทุนร้อยละ 15
• สดัสว่นการจา้งแรงงานทอ้งถิน่ และการทาํธรุกจิ  
 จดัซือ้จัดจ้างกับผู้ประกอบการท้องถิ่น 
• ความสําเร็จในการได้รับการรับรองการต่ออาย ุ
 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
 การต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification)

• ความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ 85
• ความพึงพอใจของร้านค้าที่ร้อยละ 80
• จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์-จุดหมายใหม่
• จํานวนข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ
• สดัสว่นกจิกรรมทางการตลาดเนน้สง่เสรมิคณุคา่ 
 ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2560
• จํานวนชั่วโมงอาสาของพนักงานเท่ากับ 
 5,000 ชั่วโมง
• ความผกูพนัของพนักงานตอ่องค์กรทีร่อ้ยละ 80

Sustainable Business

Sustainable Stakeholders

ในปี 2561 CPN ได้ทบทวนและเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาต ิ(UN SDGs) และผนวกในแผนกลยทุธร์ะยะยาว 5 ป ี(ปี 2562-2566) โดยกาํหนดทศิทางการดาํเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนื 
มุง่สู่การเปน็ศนูยก์ลางของชมุชน (Center of Community) และศนูยก์ลางการใชช้วีติ (Center of Life) เปน็กรอบในการกาํหนดแผน
งานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ และกาํหนดตวัชีว้ดัและตดิตามผลการดาํเนนิงานดา้นความยัง่ยนืโดยคณะกรรมการ
จัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้
ยังถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวไปเป็นตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลงานผู้บริหารและพนักงาน ระดับสายงาน ระดับฝ่าย ระดับแผนก 
และรายบคุคลลดหลัน่กนัในสดัสว่นทีเ่หมาะสม อกีทัง้กาํหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสงูดาํรงบทบาทผูน้าํดา้นความยัง่ยนื (SD Champion) 
ทาํหน้าทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุการขบัเคลือ่นแผนงานและกิจกรรมดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหบ้รรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้
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SDGs เป้าประสงค์ การดาํเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน

CPN ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 
มีโอกาสส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
กาํหนดแผนการดาํเนนิธุรกิจบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าและนําหลัก 4Rs คือ Reduce / 
Reuse / Recycle / Responsible มาประยกุต์ใช ้รวมถงึการ
ลงทนุในการใช้ทรพัยากรทางเลอืกและสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
จากชุมชน 

ทั้งนี้ ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว 
ในด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
อยา่งยัง่ยนืแหง่สหประชาชาต ิ(SDGs) อาท ิเปา้หมายที ่12.2 
บรรลุการจัดการอย่างย่ังยืนและใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดย
ให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซํ้า และการนํากลับมา
ใช้ใหม่ เป้าหมายที่ 13.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงใน
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ภายในป ี2568 และเปา้หมายที ่7.2 การเพิม่
สัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นหลัก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมใน 
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หมวดย่อย การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความยั่งยืน
• การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

• ลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า  และการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจกลงร้อยละ 2 เทียบจากปี 2560
• ปริมาณการใช้นํ้ าหมุนเวียนอยู่ที่ ร้อยละ  5  
 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
• ระบบการจัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานที ่
 กําหนดไว้
• ขอการรบัรอง ISO 14001: 2015 ของโครงการที ่
 เปดิดาํเนนิการแลว้ทัง้หมดใหไ้ดไ้มต่ํา่กวา่รอ้ยละ 75 
 ของโครงการที่เปิดดาํเนินการแล้วทั้งหมด

Sustainable Resources

• ชุมชน  :  ดําเนินงานตามแผนงานสร้างชุมชนให้ 
 เข้มแข็ง สร้างผู้ประกอบการรายย่อย สร้างจุดหมาย 
 การท่องเที่ยว และสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่เน้น 
 สง่เสรมิคณุคา่และเอกลกัษณข์องชมุชน ควบคูก่บัการ 
 ดาํเนนิโครงการเพือ่สนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษา  
 ภายใต้ “โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย” และ  
 “โครงการเซ็นทรัลกรีน”
• พนักงาน : กําหนดเป้าหมายระยะยาวมุ่งสู่การเป็น  
 “องค์กรในหัวใจพนักงาน – Employer of Choice”  
 และดาํเนนิการตามแผนงานดแูลพนกังานใหมี้คณุภาพ
 ชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพัน
 องค์กร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็น
 องค์กรนวัตกรรม
• คู่ค้า : ระบุประเด็นด้านบรรษัทภิบาล ส่ิงแวดล้อม และ
 สังคมไว้ในกระบวนการคัดกรองการจัดซื้อจัดจ้าง 
 กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส 
 และนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดกรอง 
 ว่าจ้าง และประมูล โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยง 
 การมสีว่นรว่ม และการพฒันานวตักรรมรว่มกนักับคูค่า้ 
 และพันธมิตรทางธุรกิจ

• การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
 พึงพอใจ
• การรับมอืและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี 
• การสรรหาและสร้างความผูกพัน 
 กับร้านค้า
• ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
• การพัฒนาและสร้างความผูกพัน 
 กับพนักงาน
• การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน 
 และพฒันาคูค่า้

การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมใน
กลยุทธ์นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

บทที่ 17
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน 
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาและ 
นํากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของ 
บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนา
ให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุกจิกรรมทางธรุกจิ และ
ผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร 
บรษิทัฯทบทวนความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง โดยคาํนึงท้ังปจัจยัภายใน
และภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่มีต่อการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ 
แลว้กาํหนดแผนงานรองรับอยา่งเป็นรปูธรรมควบคูก่บัมาตรการ
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน กํากับดูแล 
และควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่
สําคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ มีดังนี้

จากวสิยัทศันข์องบรษิทัฯ ทีต่อ้งการเปน็ “ผูพ้ฒันาศนูยก์ารค้าใน
ระดบัภมูภิาค ทีไ่ดร้บัความชืน่ชมสงูสดุจากทุกคนและไมห่ยดุนิง่ใน
การสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”  โดยมีแผน
กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
หลายประเภท (Asset Class) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย
เฉพาะในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในรปูแบบการลงทนุเอง 
การร่วมทุน ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย

1.1 ความเสีย่งจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ 
 และความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวในช่วงท้ายของป ี
จากการส่งออกที่ เริ่มมีสัญญาณชะลอตัว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  ประกอบกับการท่องเที่ยวที่เติบโต
มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง 
โดยเฉพาะการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมีนัยสําคัญ 
รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มการฟื้นตัว 
จากการเพิ่มข้ึนในกลุ่มสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ แต่สําหรับ 
สนิคา้ไมค่งทนซึง่เปน็ตวัแทนการบรโิภคภาคครวัเรือนกลบัทรงตวั
ในระดับเดิม บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อง 
กบัปจัจัยแวดลอ้ม โดยเปดิศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ 
เพิ่มอีก 1 แห่ง ในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการประเภท 
ต่อขยายจากศูนย์การค้าที่มีอยู่เดิม และการปรับปรุงศนูยก์ารคา้ 
ทีเ่ปดิดาํเนนิการอยู ่ ไดแ้ก ่ เซน็ทรลัเวลิด ์ เซน็ทรลัพลาซา เชียงราย 
และเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคในปัจจุบันรวมถึงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 (Strategic Risk)

นอกจากน้ี จากสภาพเศรษฐกจิท่ีชะลอตวั ทาํใหเ้กดิโอกาสในการ
รว่มทนุและเขา้ซ้ือกจิการทีมี่ศักยภาพ เพือ่เป็นช่องทางในการเตบิโต
ทีย่ัง่ยนืของบรษิทัฯ  โดยในป ี2561 บรษิทัฯ มกีารเขา้ซือ้กจิการทีส่าํคญั 
คอื การซือ้หุน้ GLAND หรอื บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั 
(มหาชน) ซึง่เปน็ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก ่โครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
และโครงการเชงิพาณชิย ์และเปน็เจา้ของทีด่นิทีม่ศัีกยภาพ หลายแหง่ 
สามารถนาํมาพฒันาโครงการ สรา้งการเตบิโตใหบ้รษิทัฯ  ไดใ้นอนาคต

1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกยังคงมีภาวะ 
การแขง่ขนัทีร่นุแรงจากอปุทานทีเ่พิม่ขึน้ โดยมกีารเปดิศนูยก์ารคา้
ใหมใ่นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลรวมถงึ
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเขตเศรษฐกิจที่สําคัญและ
โครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ 
ใน 2-3 ปีข้างหน้า ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที ่
เปลี่ยนไปเลือกใช้บริการในช่องทางที่หลากหลายและตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์มากขึ้น เช่น การซื้อสินค้าและส่ังอาหารผ่านช่องทาง 
ออนไลน ์การทาํธรุกรรมทางการเงนิผา่น Mobile Banking เปน็ตน้
  
ในการบรหิารความเสีย่งดงักลา่ว บรษิทัฯ จะสาํรวจตลาด วเิคราะห์
คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนอย่างถี่ถ้วน 
และได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์กลาง 
การใช้ชีวิต (Center of Life) ที่มีรูปแบบของศูนย์การค้า พื้นท่ี
การใชง้านรปูแบบใหม ่ๆ  เพือ่สร้างบรรยากาศและประสบการณใ์หม่
ทีต่อบสนองตอ่ไลฟส์ไตล์ของลูกคา้แตล่ะกลุม่ การวางองคป์ระกอบ
ของร้านค้าและบริการที่เหมาะสม ควบคู่กับการจัดกิจกรรม 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีความสนใจในลักษณะ 
เดียวกัน (Community) รวมทั้งการใช้  Digital Platform และ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและ 
ใหบ้รกิารกับลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เพือ่เพิม่ความทนัสมยั
และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจรวมถึงทําให้การบริหาร
ศูนย์การค้าดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ
ความเส่ียงในการพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง 
โดยมีปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานคือ การสรรหาที่ดินการ
วางแผนและออกแบบโครงการ และการหาร้านค้าผู้ เช่าใน
ศูนย์การค้าและลูกค้าโครงการที่พักอาศัย การสรรหาที่ดิน 
ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากผู้ประกอบการพัฒนา
อสงัหารมิทรัพยห์ลายกลุม่โดยเฉพาะในทาํเลทีม่ศีกัยภาพ  บรษิทัฯ 
จะคัดเลือกทําเลที่มีศักยภาพในพัฒนาโครงการในอนาคตและ
ดําเนินการซื้อที่ดินไว้ล่วงหน้า รวมท้ังจัดหาที่ดินแปลงใหญ ่
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซ้ือที่ดินในราคาท่ีเหมาะสมและสามารถ
รองรบัการขยายโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use 
Development) ซึง่ประกอบดว้ย ศนูยก์ารคา้ สาํนกังาน  โรงแรม 
และที่อยู่อาศัยในอนาคตได้อีกด้วย
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ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บรษิทัฯ จะศกึษาและสาํรวจ
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคู่แข่งทางตรงและ 
ทางอ้อม และรวมถึงข้อมูลการตลาดอื่น ๆ ที่สําคัญ เพื่อกําหนด
ตาํแหนง่ทางการตลาด (Market Positioning) และกลยทุธท์ีจ่ะชนะ
คูแ่ขง่ (Winning Strategy) ของโครงการ แลว้นาํมาวิเคราะหค์วามเปน็
ไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับจัดการและระดับบริหารพิจารณาอนุมัติ 
แล้วจึงนําข้อมูลมาออกแบบและพัฒนาโครงการต่อไป 
  
สําหรับบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ที่มีการ 
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ที่สําคัญ ได้แก่ 1) การขยายฐานร้านค้าผู้ เช่ารายใหม่และ 
ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ เช่าในปัจจุบัน โดย 
ได้ ให้ความสําคัญกับร้านค้าผู้ เช่ า ในฐานะที่ เป็นพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่จะเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งทีมงานขายและ 
ทมีงานรา้นคา้สมัพนัธจ์ะทําหนา้ทีด่แูลและตดิตามผลดาํเนนิงานของ
ร้ า น ค้ า อ ย่ า ง ส มํ่ า เ ส ม อ  เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ง า น ร่ ว ม กั น 
ใหค้าํปรกึษาและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนนิงานของรา้นคา้ในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม และสัมมนาเพื่อให้มุมมองและแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการดําเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
รว่มกนักับพนัธมติรตา่ง ๆ  เชน่ บตัรเครดติ และบตัร The 1 เปน็ตน้ 
รวมทั้งรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ  เพื่อนํามาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ร้านค้าต่อไป 2) เมื่อศูนย์การค้า
เปิดให้บริการ มีการติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์การค้า
อย่างต่อเนื่อง เช่น ปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการ อัตราการให้เช่า
พื้นที่ อัตราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
เพื่อติดตามประเมินผลของการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่  หาก
ศนูยก์ารคา้ใดมผีลการดาํเนนิงานไมบ่รรลตุามเปา้หมาย ทมีบรหิาร
ทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด จะดําเนินการวิเคราะห์และ 
นําเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
  
สําหรับความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย จากสภาพ
การแข่งขันในตลาดที่พักอาศัยที่เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดใน 
บางพื้นที่ ประกอบกับการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคและ
การขาดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ทําให้สถานการณ์ของ
ตลาดที่พักอาศัยอยู่ในภาวะชะลอตัว ในการลงทุนโครงการ 
ทีพ่กัอาศัย บรษิทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษาและวางแผน 
โครงการอย่างรอบคอบ ตั้งแต่การสํารวจตลาด วิจัยลูกค้าและ 
คู่แข่ง การออกแบบโครงการ การบริหารการก่อสร้าง การขาย 
คุณภาพการก่อสร้างและการบริการหลังการขาย และติดตามตัว
ชี้วัดหลัก ได้แก ่ยอดจองซื้อ ประวัติการชาํระเงินของลูกค้า การ
อนุมัติสินเช่ือของลูกค้า และจํานวน Waiting List ที่สนใจ 
โครงการ เปน็ตน้ โดยโครงการคอนโดมเินยีมท่ีเปดิขายในป ี2559 
ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และมยีอดการโอนตามทีค่าดการณไ์ว ้สว่นโครงการคอนโดมเินยีม
ที่เปิดขายในปี 2560 ที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่
โครงการ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้า 
ประสบความสําเร็จอย่างสูง โดยมียอดจองซื้อร้อยละ 100 ทั้ง 

3 โครงการ และสําหรับปี 2561 บริษัทฯได้พัฒนาโครงการเพิ่ม 
2 โครงการ โดยเป็นโครงการคอนโดมเินียม 1 โครงการ บรเิวณถนน
พหลโยธนิ 34 และโครงการบ้านเดี่ยว บริเวณถนนบรมราชชนน ี
ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นกัน

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและกระจายความเสี่ยง 
ในเชิงภูมศิาสตร์ โดยปจัจบัุนอยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการแหง่แรก
ในประเทศมาเลเซียและศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการลงทุน 
ในประเทศทีม่ศีกัยภาพอืน่ ๆ  ในกลุม่ CLMV อาท ิเวยีดนาม เปน็ตน้ 
เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ 
ศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง การตลาด สภาพ
แวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่
กับการใช้องค์ความรู้และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากบริษัทใน 
กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทน
จากการลงทุน และนําเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน  โดยบริษัทฯ ใช้แนวทางการหา
พันธมิตรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้น ๆ มาร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริม
ความแข็งแกร่งให้กันและกันเช่น โครงการ Central I-City 
ประเทศมาเลเซียนั้น เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ I–Berhad ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง
และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย โดยจัดตั้ง
กิจการร่วมค้าเพื่อลงทุนพัฒนาศูนย์การค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการใช้พื้นที่แบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทั้ง
สํานักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัยในโครงการ 

เนือ่งจากการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการดาํเนนิธุรกจิในขอบเขตใหม่ 
บรษิทัฯ จงึดาํเนนิการอยา่งระมดัระวงั มกีารปรับโครงสรา้งองค์กร 
เพือ่กาํหนดหนว่ยงานทีดู่แลและตดิตามความคบืหนา้การพฒันา
โครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนรองรับ
ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
 (Operational Risk)

2.1 ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับ
 การเปลี่ยนแปลง
จากการเปล่ียนแปลงทัง้จากปจัจัยภายนอกและกลยทุธท์างธรุกจิ 
ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่

2.1.1. กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเติบโตทั้งจากการปรับเปลี่ยน 
  รปูแบบการทาํธุรกจิเดมิและแสวงหาโอกาสจากธรุกจิใหม ่
  เช่น การลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุน การลงทุนใน 
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  รูปแบบเข้าซื้อกิจการ การลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 
  ซึง่การปรบัตวัของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  ดงักลา่วเปน็ปจัจยัสาํคญัตอ่การประสบความสาํเรจ็ของ 
  โครงการและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได ้
  เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเปล่ียน 
  นโยบาย การปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิาร การทบทวน 
  กระบวนการปฏบิตังิาน การพฒันาความรู ้ความสามารถ  
  ของพนักงานให้หลากหลายรองรับการเติบโต เป็นต้น
 
2.1.2   ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  ของเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั ซึง่สง่ผล 
  กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมาก ทําให้บริษัทฯ ต้อง 
  ปรับตวัในการนาํเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ศกัยภาพ 
  ในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทางตรงและทางออ้ม และสามารถ 
  ควา้โอกาสใหม ่ๆ  ทีเ่กิดข้ึน โดยนาํเทคโนโลยใีหม ่(เชน่ Big  
  Data Analysis, AI Technology, Internet of Thing,  
  Augmented Reality เป็นต้น) มาพัฒนาเครื่องมือ 
  ในการให้บริการและปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความ 
  ต้องการของลูกค้าและคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา 
  ความรู้ความสามารถและการปรับตัวของพนักงาน 
  ใหพ้รอ้มรบักบัความเปลีย่นแปลง ซึง่ถอืเปน็กลยทุธห์ลกั 
  ในปี 2561 และดําเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป
 
2.2 ความเสีย่งในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กร 
ประสบความสําเร็จ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้พยีงพอและมีศกัยภาพทีจ่ะรองรบัการ
ขยายงาน รวมท้ังมีความสุขในการทํางานและพร้อมทุ่มเทและ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งปัจจุบัน
ตลาดแรงงานคณุภาพมกีารแขง่ขนัสูง ทาํใหบ้รษิทัฯ พจิารณาเรือ่ง
การสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่
สาํคัญ โดยบริษทัฯ มมีาตรการจัดการความเสีย่งดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

• การสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากชอ่งทางตา่ง ๆ  
 ทั้งภายในบริษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การโอนย้ายไป 
 ปฏิบัติงานในสาขาภูมิลําเนาเดิม และการปรับเลื่อนตําแหน่ง  
 เปน็ตน้ และภายนอกบรษิทัฯ เชน่ Social Media,  Website,  
 มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีง และโครงการเพือ่นชวนเพือ่น เปน็ตน้
• การกําหนดตําแหน่งงานสาํคัญ (Key Position) ของฝ่าย 
 งานตา่ง ๆ  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสําหรบัผูส้บืทอดตาํแหนง่ 
 (Successor) ซึง่จะทาํใหฝ้า่ยงานน้ันสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง  
 ตอ่เนือ่ง เมือ่ตาํแหนง่งานสาํคญัเกดิวา่งขึน้ ไม่วา่จะจากการ  
 เกษยีณอาย ุหรอืจากการลาออกของพนกังานในตําแหนง่นัน้ 
• การพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร บรษิทัฯ มวีธิกีาร 
 พัฒนาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การวางแผน 
 ความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path) และแผนพฒันาราย 
 บคุคล (Individual Development Plan) ทีเ่หมาะสม รวม 
 ทั้งมีการประสานพลัง (Synergy) กับกลุ่มเซ็นทรัลในการ 

 พฒันาบคุลากรมากขึน้ เชน่ การพฒันาหลกัสตูรอบรมรว่มกนั  
 การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร 
 ของบริษัทฯ ในเครืออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
• มาตรการเพื่อรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อ 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างพนักงาน 
 กบับรษิทัฯ เชน่ กจิกรรม On Boarding สาํหรบัพนกังานเขา้ใหม ่ 
 กจิกรรม New Year Greeting กจิกรรม Communication  
 Day กจิกรรม CPN อาสา กจิกรรม Family Day และกจิกรรม  
 Sport Day รวมถงึในทกุปจีะมกีารสํารวจความพงึพอใจและ 
 ความผกูพนัของพนกังาน (Power of Voice) เพือ่นาํผลการ 
 สํารวจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและ 
 สภาพแวดล้อมการทํางานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเสริมสร้าง 
 ความผูกผันและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นหน่ึงใน 
 พนัธกจิดา้นความยั่งยืนของบริษัทฯ

2.3 ความเสีย่งจากภยัคกุคามดา้นไซเบอร์
 (Cyber Security Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบัน 
มกีารพึง่พาเทคโนโลยแีละระบบดิจทิลัมากข้ึน ทาํใหเ้กดิความเสีย่ง 
ถูกโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber-Attack) 
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือชื่อเสียง 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงนี้ใน 
หลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัยของระบบ บริษัทฯ 
ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ท้ัง Hardware, 
Software และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยให้ทันสมัย เพ่ือป้องกันภัยจากการโจมตีใน 
รูปแบบใหม่ 2) ด้านบุคลากร บริษัทฯ มีการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการ 
สื่อสารด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านอีเมล และ  
Newsletter รวมทัง้การจดัอบรมเกีย่วกับเรือ่ง Cyber Risk โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3) ด้านการรับมือเม่ือเกิดเหตุ 
บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุแผนความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ (Business 
Continuity Plan - BCP) และแผนกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(Disaster Recovery) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบ
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นปจัจบุนัและไดมี้การซอ้มแผน BCP ประจาํป ีนอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัจดัซือ้ประกนัภยัไซเบอร ์(Cyber Insurance) สาํหรบัการ
ถ่ายโอนความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การดําเนินงานของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถ 
เชื่อถือได้ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

3. ความเสีย่งด้านการปฏิบตัติาม   
  กฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk)  
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บทที่ 18 ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในการ 
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนําระบบการบริหารมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย 
ในปัจจุบันรวมถึงเตรียมความพร้อมสําหรับกฎหมายที่จะ 
นํามาบังคับใช้ในอนาคต และได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ดําเนินการสอบทานและให้คําแนะนํา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

3.2 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให ้
ความสําคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุม 
ภายในท่ีรัดกุม พร้อมกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเคร่งครัด 
ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption 
หรือ CAC) และได้การรับรองเป็นบริษัทที่มีการกําหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่  CAC 
กาํหนด รวมถงึมกีารจดัทาํและสือ่สารจรยิธรรมทางธรุกจิ (Code 
of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างช่วงเพ่ือเน้นย้ําถึง 
จดุยนืของบรษัิทฯ (รายละเอยีดนาํเสนอในสว่นการบรหิารจดัการ
เพื่อความยั่งยืน) 

ด้านการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ 
ไดก้าํหนดมาตรการในการควบคมุและตดิตามกระบวนการทาํงาน
ทีส่าํคญัทีอ่าจเกดิการทจุริตได ้ โดยมทีมีงานฝา่ยตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและสุ่มตรวจสอบ เพื่อสอบยันความ 
ถกูตอ้งของการปฏบิตังิานใหม้คีวามสจุรติ โปรง่ใส และปอ้งปราม
การปฏบิตังิานทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ พรอ้มทัง้เปดิชอ่งทาง 
การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ 
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (whistleblower) ได้โดยตรง
กบัคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราว 
ร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่และความไวว้างใจในกระบวนการสอบสวน
ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
  (Financial Risk)

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะรกัษาการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้จากธรุกจิ
ศูนย์การค้า ธุรกิจที่พักอาศัย และธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างโอกาส 
ทางการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
มีความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

4.1  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
บริษัทฯ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง 
ในการใช้เงนิทนุ โดยมกีารวเิคราะหก์ารลงทนุโดยละเอยีดรอบดา้น 
ในทุก ๆ โครงการ เพื่อคัดเลือกและนําเสนอโครงการที่มีศักยภาพ 
เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุนอย่าง 
รอบคอบก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ ในขณะที่แหล่ง 
ที่มาของเงินทุน บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างเงินทุนที่พยายามคง 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนในระดับท่ียอมรับได้ คือ  
ไม่เกิน 1 เท่า ร่วมกับใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนที ่
เหมาะสม เช่น การใช้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(REIT: Real Estate Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหล่ง 
เงินทุนทางเลือกสําหรับบริษัทฯ

เมื่อเปิดโครงการแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทน 
ของแต่ละโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่ 
จะทําให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วย 
ลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน และยังคงสถานะทางการเงินที ่
แขง็แกรง่ อนัจะชว่ยเพิม่ความยดืหยุน่ใหก้บัการจดัหาเงนิทนุเพือ่ 
ขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงิน
และผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

4.2 ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชําระหนี้ของผู้เช่า 
   พื้นที่ (Credit Risk) 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัด 
ชําระหนี้ของผู้เช่าพื้นที่ ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่า 
พื้นที่จากผู้เช่าไว้ล่วงหน้า 2) การระงับสัญญาเช่าสําหรับผู้เช่า
พืน้ทีท่ีค่า้งชําระคา่เชา่เปน็เวลานาน พรอ้มท้ังเรง่ประสานงานเพือ่
การเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เช่าพื้นที่ 3) นโยบายการ
ติดตามหนี้สินอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถเก็บหนี้ส่วนใหญ่ตาม
กําหนดชําระ ทั้งนี้ หากมีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น จะมีการ 
ประสานงานอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แกไ้ข 
ปัญหาการผิดนัดชําระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสีย
หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายสินค้าและบริการ กลุ่ม 
ร้านค้าผู้เช่าพื้นท่ี กลุ่มชุมชนรอบศูนย์การค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มต่างมีความคาดหวังอย่างสูงต่อประเด็นเรื่องความ
ปลอดภยัทีจ่ะไดร้บัจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึตระหนกัและใสใ่จตอ่การบรหิารความปลอดภยัจากภยัอันตราย
ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  จากภัยอันตราย (Hazard Risk)

5.1 ความเสีย่งจากเหตุการณภ์ยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทําให้ในหลาย 
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พื้นที่ของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน 
นํ้าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า  

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในทุกศูนย์การค้าเพราะแต่ละพื้นที่จะเผชิญความ 
เส่ียงทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ ภาคเหนอืจะมคีวามเสีย่งเรือ่งพายฤุดรูอ้น  
ลูกเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคใต้จะมีความ 
เสี่ยงนํ้าท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็นต้น พร้อมทั้งได้กําหนด 
มาตรการทีส่อดคลอ้งเพือ่บรรเทาความเสีย่งนี ้ ไดแ้ก่ การกาํหนด 
ให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสมํ่าเสมอ  
การเตรียมความพร้อมและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทา 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ขุดลอกทางระบายนํ้าและเพิ่มจํานวน
เครื่องปั๊มนํ้ า ในศูนย์การค้าที่อยู่ ในพื้นที่ เสี่ยงจากนํ้ าท่วม 
การเตรียมหาแหล่งนํ้าสํารองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณ ี
ที่เกิดภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร
ประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้คําแนะนําเพื่อรับมือ
กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งมีการทบทวนและ 
จัดทําแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต (CrisisManagement)
ใหค้รอบคลมุเหตกุารณต์า่ง ๆ  มากขึน้ พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารซอ้มแผน
อยา่งสมํา่เสมอเพือ่ใหบ้คุลากรสามารถรบัมอืกบัเหตกุารณว์กิฤต
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

นอกจากนี ้ยงัมกีารตดิตามและเก็บสถติเิหตกุารณ ์(Incident Case) 
ดา้นภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละผลของการแก้ไขสถานการณ ์เพือ่
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และหามาตรการรองรับรวมทั้งพัฒนาการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงรับทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ

5.2 ความเสีย่งจากการกอ่ความไมส่งบ 
ปัจจุบัน เหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภัยจากการ 
ก่อการร้ายนั้น เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับสากลที่นานา 
ประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนั้นจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใด 
ในโลก บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึประเดน็ความเสีย่งนี ้และมมีาตรการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 1) การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กบัหนว่ยงานภาครฐั หรอืหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ให้ได้ 
  ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและรวดเรว็ สาํหรบัการประเมนิสถานการณ์  
  และสือ่สารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใช ้Color-Code Condition  
  ซึ่งปรับเปลี่ยนตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ 
  ในขณะนัน้ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเตรยีมความพรอ้ม 
  และจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  ตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 
 2) การฝกึอบรมพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู้ ความสามารถ
  ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัย 
  ตา่ง ๆ  พรอ้มกบัการฝกึซอ้มแผนเผชิญเหตุอยา่งสมํา่เสมอ
 

5.3 ความเสีย่งของธรุกจิหยุดชะงกั
 จากภาวะวกิฤตตา่ง ๆ 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM)บริษัทฯ 
จึงมีแผนงานรองรับที่จะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ (BCM Committee) ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประธานกรรมการ คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้มีการจัดทําแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิ ดําเนนิการซอ้มแผน และนาํมาปรบัปรุงเปน็ประจาํทกุปี 

 3) การติดตั้งอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  ทีท่นัสมยัและมจีาํนวนทีเ่พยีงพอ เชน่ เครือ่งตรวจจบัโลหะ 
  แบบเดินผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และ  
  กล้อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตุความ 
  ไม่สงบ รวมทั้งสามารถใช้รับรู้เหตุการณ์โดยละเอียด 
  ไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ เมือ่เหตุการณเ์กิดขึน้ 
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บทที่ 18 ปัจจัยความเสี่ยง
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การวิเคราะห์และคําอธิบาย
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บทที่ 19 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาวะเศรษฐกิจ

การขยายธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และ
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
เติบโตประมาณร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีปัจจัย
สนับสนุน ได้แก่ 1) การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ที่ด ีแม้จะชะลอ
ตัวลงในช่วง 3-4 เดือนหลังของปี  2) การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนที่ เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีฟ้ืนตัวขึ้น 3) การ 
ทอ่งเท่ียวโดยรวมมกีารเติบโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว 
จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวนมาก แม้จะได้รับผลกระทบ
จากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง และ 4) ปัจจัย
สนบัสนนุอืน่ ๆ  เชน่ การใชจ้า่ยภาครัฐเพิม่ขึน้จากมาตรการชว่ยเหลอื
ผู้มีรายได้น้อยและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงการ
ลงทนุภาคเอกชนเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการผลติทีป่รบัเพิม่ขึน้ในหลาย
อตุสาหกรรม อยา่งไรกด็ ีปจัจยัทีก่ดดนัการเติบโตของเศรษฐกจิไทย 
ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้า 
(Trade War) ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนียงัไมม่ขีอ้สรปุทีช่ดัเจน
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับตํา่ ดังนั้น 
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดป้รบั
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 1.75 จากร้อยละ 1.50 เมื่อ
เดอืนธนัวาคม 2561 เพือ่รกัษาความสมดลุระหวา่งการเตบิโตของ
เศรษฐกจิและเสถยีรภาพระบบการเงนิตอ่ไป

บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความ
สาํคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการสรา้งรายได ้ทัง้จากการเปดิ
ศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าที่เปิดดาํเนินการอยู่แล้ว 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นตามแผนการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use Development) 
เช่น โครงการที่พักอาศัย เป็นต้น ควบคู่กับการบริหารต้นทุนการ
ดาํเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอยา่งตอ่เนือ่ง ปจัจบุนั CPN 
บริหารจัดการศูนย์การค้า 32 แห่ง มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 1.7 ล้าน
ตารางเมตร (ตร.ม.) เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจากปกีอ่นหน้า จากการเปดิ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และมีอัตราการเช่าพื้นที่
ศูนย์การค้ารวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 93 เพิ่มข้ึน 
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,458 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.4 จากปกีอ่น และกาํไรสทุธ ิ11,216 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 17.3 จากปีก่อน เนื่องจากมีการบันทึกรายได้ที่มิได้
เกิดขึ้นประจํา คือ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันการ
กอ่การรา้ย 3,500 ลา้นบาทในปกีอ่นหนา้ ทัง้นี ้หากไมร่วมรายการ
ที่มิได้เกิดขึ้นประจํา บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,065 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 16.8 จากปีก่อน และมีกาํไรสุทธิ 10,823 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 9.4 โดยบริษัทฯ ยังคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แมว้า่รายไดค้า่เชา่และบรกิารไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรงุครัง้
ใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และจากการโอนเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
รีเทล โกรท (CPNREIT) เมื่อเดือนธันวาคม 2560

ศนูย์การคา้เซน็ทรลั ภเูกต็ (Central Phuket) 

ศูนย์การค้าอันดับที่ 27 ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนและเปิดดําเนินการ
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ตั้งแต่กลางปี 2558 และด้วยศักยภาพ
ของจงัหวดัภเูกต็ทีเ่ปน็เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงั บรษิทัฯ จงึไดล้งทนุ
พัฒนาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (Central Phuket Floresta) 
เชื่อมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (เดิมชื่อเซ็นทรัลเฟสติวัล 
ภูเก็ต) เพื่อให้เซ็นทรัล ภูเก็ตเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ตบนพื้นท่ีประมาณ 
111 ไร่ ปักธงในการเป็นลักชูรี่แฟล็กชิพแห่งแรกของ CPN 
ผสมผสานประสบการณก์ารใชช้วีติและการพกัผอ่นไดอ้ยา่งลงตวั 
เพื่อตอกยํ้าความเป็น The Magnitude of Luxury & Leisure 
Resort Shopping Destination ระดับโลกอย่างสมบูรณ์ให้แก่
กลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เปิดเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2561 ให้เป็นจุดหมายปลายทางของไลฟ์สไตล์
ลักชูรี่ โดยมีแบรนด์ดังระดับโลก ร้านค้า และร้านอาหาร และเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่แีอทแทรคชนัแหง่แรกและแหง่เดยีวของโลก 
อาทิ 1) ไตรภูมิ ธีมพาร์ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์แอ็กทีฟ เปิดให้
บริการในไตรมาส 1 ปี 2562; 2) Aquaria เป็นอควาเรียมที่มี 
สัตว์นํ้ามากถึง 25,000 ชนิด เปิดให้บริการในไตรมาส 2 ป ี2562 
และ 3) Tales of Thailand เปน็ศนูยร์วมเรือ่งราววฒันธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีพื้นที่
ให้เช่าประมาณ 32,000 ตร.ม. 

ปัจจุบัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ 
เซน็ทรัล ภเูกต็ เฟสตวิลั ทีเ่นน้กลุม่ลูกคา้ครอบครวั เนน้การมาซ้ือ
สินค้ารับประทานอาหารและชมภาพยนตร์ และเซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสตา้ เนน้กลุม่นกัทอ่งเทีย่วและลกูคา้ทีน่ยิมใชช้วิีตแบบลักชรูี ่
ชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนม และเที่ยวชมแอทแทรคชันระดับโลก 

บรษิทัฯ มแีผนการเพิม่ประสทิธภิาพของสนิทรพัยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่
เพิม่มลูคา่ใหก้บัลกูคา้ รา้นคา้ สงัคม และเปน็การรกัษารายไดจ้ากการ
ดําเนินงานปกติ เพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
รวมทัง้พฒันาศนูยก์ารคา้ใหเ้ปน็สถานทีที่เ่ป็นจดุมุง่หมายในการใช้
ชวีติ และทาํกจิกรรมตา่ง ๆ รว่มกนั ด้วยการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ 
อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ในป ี2561 บรษิทัฯ ไดด้าํเนนิการดงัตอ่ไปนี้
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การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Diversification) สูก่ารพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-
use development) 

• การปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) ประกอบด้วย 
 1) เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปรับปรุงทีละเฟสเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี  
 2559 ซึ่งทยอยแล้วเสร็จอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาส 4 ปี  
 2561 โดย ณ สิ้นปี 2561 มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 91 
 เพิ่มขึ้น จากสิน้ปกีอ่นทีร่อ้ยละ 84 และ 2) เซ็นทรลัพลาซา  
 พระราม 3 ซึง่ไดป้รบัปรงุแลว้เสรจ็และมกีารเปดิตวัครัง้ใหญ่ 
 ในเดอืนสงิหาคม 2561 โดย ณ สิน้ป ี2561 มอีตัราการเชา่พืน้ที ่ 
 ร้อยละ 96 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 82

• การปรับปรุงในปี 2561 และจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2562  
 ประกอบดว้ย การปรบัปรงุใหญท่ี่ 1) เซน็ทรลัพลาซา เชยีงราย  
 และ 2) เซ็นทรัลพลาซา ชลบุร ี โดยทั้งสองแห่งจะมีการเพิ่ม 
 พื้นที่ให้เช่าสําหรับร้านค้าใหม่ ๆ โดยเบื้องต้นคาดว่าพื้นที่จะ 
 เพิม่ขึน้ประมาณ 2,000 ตร.ม. ตอ่แหง่ รวมถงึปรบัปรุงพืน้ที ่
 เดมิเพือ่นาํเสนอ Destination Concept ในศนูยก์ารคา้ อาทิ  
 Food Destination และ Co-working space และการ
 ปรับปรุงย่อยที่ 1) เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เป็นการ 
 ปรับปรุงพื้นท่ีเดิมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลให้เป็นพื้นที่
 ให้เช่า 2) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นการปรับปรุงพื้นที่
 รา้นคา้เดิมใหเ้ปน็ Destination Concept ใหม ่และปรบัปรงุ
 ทางเข้าศูนย์การค้าให้เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต และ 
 3) เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มีการปรับปรุง Food Zone 
 ให้ทันสมัย และนําเสนอร้านอาหารใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้า
 ชาวไทยและต่างชาติ

• การเปิดตัว “อิเกีย บางใหญ่” ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
 ในเดอืนมนีาคม 2561 ซึง่เป็นอิเกียรูปแบบใหมแ่ละใหญท่ีส่ดุ 
 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม.  
 เชื่อมต่อทุกชั้นเข้ากับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  
 ทั้งน้ี การเป็นพันธมิตรกับอิเกีย ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร ์
 อันดับ 1 ของโลก ช่วยตอกยํ้าให้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  
 เป็นสุดยอดศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Super-regional  
 mall) เพือ่รองรบัความเจรญิของกรงุเทพฯ ฝัง่ตะวนัตก ยา่น 
 บางใหญ่ โดยภายหลังจากการเปิดอิเกีย บางใหญ่ ทําให้มี
 จาํนวนลกูค้าเข้าศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เวสตเ์กต เพิม่ขึน้
 กว่าร้อยละ 12 จากปีก่อน และจาํนวนรถยนตเ์ขา้ศนูยก์ารคา้ 
 เพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 30 จากปก่ีอน

• การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล 
 พลาซา พระราม 2 เมื่อวันที ่28 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ 
 ทาํสญัญาขยายระยะเวลาการเชา่ทีด่นิอกี 30 ป ีสิน้สุดป ี2598  
 และปี 2603 (บางส่วน) ซึ่งการทํารายการดังกล่าว 
 ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถทาํการบรหิารและพฒันาศนูยก์ารคา้ได้ 
 อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไข 
 และราคาการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงที่ดินและการเช่าอาคาร  
 เพื่อเสนอสิทธิให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
 อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ได้ 
 พิจารณาเป็นลาํดับถัดไป

• การร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ใน 
 ประเทศไทย โดยมผีูร้ว่มลงทนุทัง้หมด 3 ราย ไดแ้ก ่1) บรษัิทฯ  
 2) บริษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. จาก 
 ประเทศมาเลเซีย และ 3) บริษัท MSB Asia Ltd. จากประเทศ 
 มาเลเซียร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51, 29 และ 20 ตามลําดับ

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม ทีม่ทีัง้โครงการทีพ่กัอาศยั อาคารสาํนกังาน และโรงแรม
อยู่ในโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย 
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

ความคืบหน้าโครงการที่พักอาศัย

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จํากัด (มหาชน) หรือ “GLAND”  

• โครงการท่ีพักอาศัยที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการ 
 โอนให้แก่ลูกค้า จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเอสเซ็นท์ 
 (ESCENT) ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการ 
 คอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในปี 2559 และก่อสร้างและตกแต่ง 
 เสรจ็พรอ้มโอนในป ี2561 โดยบรษิทัฯ โอนหอ้งใหแ้กล่กูคา้ได ้
 ร้อยละ 97 และจะทยอยโอนส่วนที่เหลือต่อไป 
• โครงการที่พักอาศัยท่ีเปิดจองแล้วและอยู่ระหว่างการ 
 กอ่สรา้ง จาํนวน 5 แหง่ ประกอบด้วยโครงการในตา่งจงัหวดั  
 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเอสเซ็นท์ นครราชสีมา เอสเซ็นท์ วิลล ์ 
 (ESCENT VILLE) เชียงราย และเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่  
 ซึง่เปน็โครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ปดิตวัในป ี2560 และมยีอด 
 จองเต็มจํานวน และโครงการในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก ่
 โครงการฟลี พหล 34 (PHYLL PHAHOL 34) เปน็โครงการ 
 คอนโดมิเนียมอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม และใกล ้
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และโครงการนิยาม  
 บรมราชชนน ีเปน็โครงการบา้นเดีย่วบนถนนบรมราชชนน ีซึง่ 
 อยู่ระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล 
 พลาซา ศาลายา

• วนัที ่12 กนัยายน 2561 (วนัทีซ่ือ้) บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา จาํกดั  
 (ซพีเีอน็ พทัยา) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยที ่CPN ถอืหุน้รอ้ยละ 100  
 ไดซ้ือ้หุน้สามญั GLAND สดัสว่นรอ้ยละ 50.43 ของหุน้ทีอ่อก  
 และจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมด คดิเปน็จาํนวนเงนิ 10,162 ลา้นบาท หรอื 
 ทีร่าคา 3.10 บาทตอ่หุน้ จากกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญข่อง GLAND
• ต่อมา ซีพีเอ็น พัทยา ได้ทําการเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด  
 (Tender Offer) ของ GLAND อีกร้อยละ 49.57 ของหุ้น 
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 ทีอ่อกและจาํหนา่ยแล้วทัง้หมด ทีร่าคา 3.10 บาทตอ่หุน้ โดยมี  
 ผูต้อบรบัคําเสนอซือ้คิดเปน็สดัส่วนรอ้ยละ 17.10 ของหุน้ท่ีออก  
 และจําหนา่ยแลว้ทัง้หมด คดิเปน็จาํนวนเงิน 3,445 ลา้นบาท  
 ทาํให้บรษิทัฯ มสีดัส่วนถอืครองหุน้ GLAND ทัง้หมดรอ้ยละ  
 67.53 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด ตามที่ได้ 
 ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้ ณ สิ้นป ี2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 36,938 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 23,254 ล้านบาท และ 
มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 17,796 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 
เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 8,215 ล้านบาท ปัจจุบัน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของ GLAND

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเพื่อจะส่งเสริม
แผนธรุกจิและกลยทุธ์การเตบิโตในระยะยาว ซึง่การเขา้ซือ้กจิการ
ของ GLAND นั้น เป็นก้าวที่สําคัญในการตอกยํา้ความเป็นผู้นํา
ดา้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use 
development) โดย GLAND มีสินทรัพย์และทําเลที่ดินที่มี
ศกัยภาพสูง ซ่ึงสามารถพฒันาเปน็โครงการตา่ง ๆ  ทีม่ขีนาดใหญ ่
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้าง 
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การเติบโตแบบยั่งยืนเป็นหัวใจสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) 
ประจําปี 2561 ในกลุ่มดัชนียั่งยืนระดับโลก (DJSI World) เป็นปี
แรก โดยเปน็บรษิทัแหง่เดยีวในกลุ่มธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็น
หนึ่งในแปดบริษัทของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
ระดบัโลกนี ้ และในกลุม่ดัชนตีลาดเกดิใหม่ (Emerging Markets) 
ตอ่เนือ่งเปน็ปทีีห่า้ (ป ี2557-2561) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาการ
ดาํเนนิธรุกิจทีย่ัง่ยนืของบรษิทัฯ ทีค่าํนงึถงึสว่นรวม สิง่แวดลอ้ม 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อน
สังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงานในปี 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มีศนูยก์ารคา้ภายใตก้ารบรหิาร
งานรวม 32 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 
โครงการ และต่างจังหวัด 18 โครงการ) ศูนย์อาหาร 30 แห่ง 
อาคารสาํนกังานใหเ้ชา่ 7 อาคาร โรงแรม 2 แหง่ อาคารทีพ่กัอาศยั 
1 โครงการ (รวม 11 ยูนิต) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย 
3 โครงการ (รวม 1,227 ยนูติ) ซึง่นบัรวมอสังหารมิทรพัยท์ีไ่ดโ้อน
ไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

ณ สิ้นปี 2561 อัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ เท่ากับ
รอ้ยละ 93 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปกีอ่นทีร่อ้ยละ 92 เปน็ผลจากการ
เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นในศูนย์การค้าที่ทยอยปรับปรุงแล้วเสร็จ อาท ิ
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม (same store 
rental revenue growth) เติบโตร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยไม่นับรวม 1) ศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดดําเนินการ 
ในป ี2560 ไดแ้ก ่เซน็ทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซน็ทรลัพลาซา 
มหาชัย 2) ศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดดําเนินการในปี 2561 ได้แก่ 
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 3) ศูนย์การค้าที่มีการปรับปรุงใหญ่
ในปี 2560 และปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
และ 4) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งได้โอนไปยัง 
CPNREIT (บางส่วน) เมื่อเดือนธันวาคม 2560

อตัราคา่เชา่เฉลีย่ของโครงการศนูยก์ารคา้ทัง้หมด ณ สิน้ป ี2561 
อยู่ที่ 1,669 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ของศูนย์การค้าเดิม (same store rental rate growth) เติบโต
ร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มข้ึนจาก 
1,634 บาทต่อตารางเมตร เป็น 1,674 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งตํ่า
กวา่ทีบ่รษิทัฯ คาดการณไ์วเ้ลก็นอ้ย เนือ่งจากศนูยก์ารคา้บางแหง่
มีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ากว่าปีก่อน และมีส่วนลด 
ค่าเช่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ดี ในภาพรวมบริษัทฯ มีการ
เติบโตของอัตราค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มในการเพิ่ม 
ค่าเช่าจากการต่อสัญญาใหม่และการลดลงของส่วนลดค่าเช่า 
ในที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตารางท่ี 1 : สรุปพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่
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จํานวนโครงการและพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของ CPN ณ สิ้นปี 2561

ณ สิ้นปี 2561

รวม

จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม.

CPN CPNREIT 1 CPNCG 2

  3

  1

 อาคารสํานักงาน

 อาคารสาํหรบัทีพ่กัอาศัย (ขาย)

 พื้นที่ค้าปลีกในอาคารต่าง ๆ

ธุรกิจ

1

1

2148,917

1,991 ยนูติ
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67,440

1,991 ยนูติ

26,163

81,477 96
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จํานวนโครงการและพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของ GLAND ณ สิ้นปี 2561

ณ สิ้นป ี2561

รวม

จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม.

GLAND GLANDRT อัตราการเช่า/
ขายพื้นที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุ 1 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้วยศูนย์การค้าจาํนวน 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 

   เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  2 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG คือ อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  3 อัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจในโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าพื้นที่ในป ี2561

อตัราการเชา่/ 3
ขายพืน้ที ่(รอ้ยละ)
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สรุปผลการดําเนินงานของ GLAND 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ท่ีดําเนินการแล้วของ 
GLAND ประกอบด้วยอาคารสาํนักงานให้เช่า 3 อาคาร (อัตรา
การเช่าพื้นท่ีรวมอยู่ที่ร้อยละ 96) ซึ่งนับรวมอาคารสํานักงาน 
2 โครงการท่ีได้โอนไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด ์ (GLANDRT) รวม
ถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย 1 โครงการ (จํานวน 1,991 ยูนิต 
โดย ณ สิ้นปี 2561 เหลืออยู่ 41 ยูนิต) พื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในอาคาร
สํานักงานและท่ีพักอาศัยรวมกัน 26,163 ตร.ม. (อัตราการเช่า
พื้นที่รวมอยู่ที่ร้อยละ 71) และมีที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาอีก 4 แปลง 
โดยแบง่เปน็ ทีด่นิสําหรบัการพัฒนาโครงการรปูแบบผสม จาํนวน 
2 แปลง และที่ดินสาํหรับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย 2 แปลง 

บริษัทฯ รับรู้ผลการดําเนินงานของ GLAND ตั้งแต่วันที่ 13 
กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจาก 
GLAND จํานวน 498 ล้านบาท และไม่มีผลต่อกําไรสุทธิของ 
บรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั ซึง่แตกตา่งจากงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ของ GLAND เนือ่งจาก GLAND บันทกึมลูคา่อสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทนุด้วยวิธมีลูคา่ยตุธิรรม และมีการรบัรูก้าํไรจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ใน
ขณะทีบ่รษิทัฯ บันทกึมลูคา่อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุดว้ยวธิี
ราคาทนุ โดยทัง้ 2 วธิดีงักลา่วเปน็วธิทีีเ่ลือกใชไ้ดต้ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ดงันัน้ เมือ่ทาํงบการเงนิรวม จงึใชว้ธิกีาร
บันทึกมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวิธีเดียวกับบริษัทฯ  
ทําให้ไม่มีการรับรู้รายได้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
ของอสังหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ

รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา
บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดข้ึนเป็นประจําที่ไม่นํามารวมในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีก่อน ดังต่อไปนี้
• ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบัญชีสําหรับ 
 การบนัทกึคา่เชา่ทีด่นิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2  
 ตามสัญญาฉบับเดิม จํานวน 393 ล้านบาท โดยบันทึกเป็น 
 รายไดอื้น่ เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดข้ยายระยะเวลาการเชา่ทีด่นิและทาํ  
 สญัญาเชา่ทีด่นิฉบบัใหม ่มีผลตัง้แตว่นัที ่28 มถินุายน 2561  
 สิ้นสุดปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน) โดยบริษัทฯ ได้บันทึก 
 รายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน  
 308 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 ป ี2561 อกีจํานวน 85 ลา้นบาท
• ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 
 ตามกรมธรรมป์ระกนัการกอ่การรา้ยจาํนวน 3,500 ลา้นบาท  
 โดยบันทึกเป็นรายได้อื่น
• ในไตรมาส 4 ป ี2560 บรษิทัฯ บนัทกึรายไดส้ทุธจิากการแปลง  
 CPNRF เป็น CPNREIT และการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
 เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา  
 จํานวน 175 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าธรรมเนียม 
 เรียกเก็บจาก CPNREIT ในการดําเนินการให้เช่าสินทรัพย์

รายได้รวม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.8 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการดําเนินงานหลัก (ไม่รวม
รายได้อืน่) เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 18.0 จากปกีอ่น ซึง่เปน็ไปตาม 
ทีบ่รษิทัฯ คาดการณไ์ว ้ โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ มอีงคป์ระกอบ
ที่สําคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจํานวน 
28,068 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 7.7 จากปีกอ่น แมว้า่ไดร้บัผลกระทบ 
จากการปรับปรุงใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และการโอน
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (บางสว่น) เขา้ CPNREIT 
แต่โดยรวมยังคงเติบโตได้ดี โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมา
จากปัจจัยดังนี้
• รายได้จากศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดดําเนินการในปี 2560 ได้แก่  
 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ซึ่ง 
 ทั้งสองโครงการได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
 2560 และจากศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดดําเนินการในปี 2561  
 ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่ 
 เดือนกันยายน 2561
• ผลประกอบการที่ดีขึ้นของศูนย์การค้าที่ปรับปรุงใหญ่ใน
 ป ี2560 และทยอยเปดิใหบ้รกิารในป ี2561 ไดแ้ก ่เซน็ทรลัเวลิด์  
 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
• ผลประกอบการของศนูยก์ารคา้เดิมท่ีเติบโตขึน้อย่างโดดเดน่  
 เช่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  
 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  
 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นต้น

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
จาํนวน 1,849 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 13.4 จากปกีอ่น โดยรายได้
ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจาก
• ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2560 และปี 2561 ที ่
 เซน็ทรัลพลาซา นครราชสมีา เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั และเซน็ทรลั  
 ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ รวมถงึศนูยอ์าหารทีป่รบัปรงุใหมแ่ละเปดิให้  
 บรกิารในป ี2561 ทีเ่ซน็ทรัลเวลิด ์และเซ็นทรลัพลาซา พระราม 3
• ผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งของศนูยอ์าหารเดมิในศนูยก์ารคา้ 
 ทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั อาท ิเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2  
 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัล 
 เฟสติวัล สมุย เป็นต้น

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
จาํนวน 1,208 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.1 จากปกีอ่น เปน็ผลจาก
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รายได้อื่น
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจาํนวน 2,178 ล้านบาท ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
CPNREIT และ CPNCG จํานวน 767 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
56.0 จากปีก่อน สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์
ของ CPNREIT ที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ตั้งแต่ปลายป ี2560

ต้นทุนรวม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 17,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.1 จากปีก่อน โดยต้นทุนรวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบท่ี 
สําคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนกังาน คา่เชา่ทีดิ่น คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย คา่ซอ่มแซม 
ค่าเบี้ยประกัน และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้ 
เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 14,142 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีก่อน ซึ่งมากกว่าการเพิ่มข้ึน
ของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้ริการ โดยการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ 
ค่าเช่าและค่าบริการมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังนี้
• ค่าเช่าที่ดินและตัดจําหน่ายสทิธกิารเช่าที่ดินของศูนย์การค้า 
 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่เพิ่มขึ้น โดยที่ดินดังกล่าวได้มี 
 การทาํสญัญาเชา่ฉบบัใหมเ่มือ่วันที ่28 มถินุายน 2561 และจะสิน้สุด
 ในป ี2598 และป ี2603 (บางสว่น) จงึมกีารบนัทกึคา่เชา่ทีดิ่น
 ดงักลา่วตามวิธเีสน้ตรง (Straight-line) ตลอดอายสุญัญาเชา่

ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ต้นทุนทางตรงในการประกอบ
ธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
และงานตกแต่งศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

ในป ี2561 บรษิทัฯ มตีน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่เทา่กบั 1,448 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.0 จากปกีอ่น และเพิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกบัการเตบิโต
ของรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
จากศูนย์อาหารที่เปิดใหม่ในปี 2560 และปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า รวมถึงการบริหารศูนย์อาหารเดิมท่ีอยู่ในโซน Food 
Destination ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาต้นทุนให้อยู ่
ในระดับที่เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
จํานวน 423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 จากปีก่อน เป็นผล
จากการปรับวิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการสําหรับทั้งปี 2561 จาก
เดิมบันทึกเป็นรายได้สุทธิ ทําให้รายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้น ในส่วน
ของต้นทุนจากการดําเนินกิจการโรงแรมนั้นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับรายได้ของโรงแรมที่เพิ่มขึ้น โดยทั้งสองโรงแรมมี
การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ
ห้องพักและอาหารและเครื่องดื่ม

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 
1,565 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอสเซ็นท์ ระยอง เอสเซ็นท ์
เชียงใหม่ และเอสเซ็นท์ ขอนแก่น

การปรับวิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการสําหรับทั้งปี 2561 จากเดิม
บนัทกึเปน็รายไดส้ทุธ ิทาํใหร้ายไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้ สาํหรบัผลการ
ดําเนินกิจการโรงแรมยังคงมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย โดยอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่ที่ร้อยละ 93 
ลดลงจากร้อยละ 94 ในปีก่อนหน้า และของโรงแรมเซ็นทารา และ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธาน ีอยู่ที่ร้อยละ 75 ลดลงจากร้อยละ 
80 ในปีก่อนหน้า  เป็นผลมาจากปริมาณการเข้าพักของ
นักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ดี ราคาห้องพักเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยในโรงแรมทั้งสองแห่ง 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ ได้แก ่ โครงการ
คอนโดมเินยีมตัง้แตป่ ี2561 เปน็ตน้ไป โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้าํนวน 
2,762 บาท จากการโอนคอนโดมเินยีมไดก้วา่รอ้ยละ 97  ใน 3 โครงการ 
ไดแ้ก ่ เอสเซน็ท์ ระยอง เอสเซน็ท ์ เชยีงใหม ่และเอสเซน็ท ์ขอนแกน่

• ตน้ทุนการดาํเนนิการและคา่เสือ่มราคาของศนูยก์ารคา้เปดิใหม่
 และศูนย์การค้าที่ปรับปรุงใหม่และเปิดตัวในปี 2560   
 ได้แก่  เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  
 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และศูนย์การค้าเปิดใหม่ในป ี 
 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
• ตน้ทุนคา่สาธารณปูโภคซ่ึงเปน็ตน้ทุนหลกั (คดิเปน็ประมาณ 
 ร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มีการปรับตัว 
 เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น ซึง่เปน็ผลจากอตัราเฉลีย่ 
 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการใช้ 
 ปรมิาณไฟฟา้ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปกีอ่น เปน็ผลจาก 
 มาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิผล โดยต้นทุนค่า 
 สาธารณูปโภคในส่วนของศูนย์การค้าเดิมเพิ่มขึ้นประมาณ 
 รอ้ยละ 0.9 จากปกีอ่น โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากการทีบ่รษัิทฯ  
 ดาํเนนิมาตรการเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง
• ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อ 
 รองรับการเปิดศูนย์การค้าใหม่
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บทที่ 19 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและ 
ผูบ้รหิาร คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่เครือ่งใช้สาํนกังานและของใช้
สิน้เปลอืง คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รกึษาตา่ง ๆ  รวมถงึคา่เสือ่มราคา
และค่าตัดจําหน่ายอุปกรณ์สํานักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เท่ากับ 6,114 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ที่เพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ี 
เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในศูนย์การค้า รวมถึงมีค่าใช้จ่าย 
ที่ เกิดขึ้นใหม่ในปี 2561 อาทิ ค่าใช้จ่ายการโอนโครงการ
คอนโดมิเนียม ค่าเช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ GLAND ส่งผล
ให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 17.0 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.4 ในปีช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อตัรากาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน

บรษิทัฯ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ไมร่วมรายไดอ้ืน่สาํหรบัป ี2561 รอ้ยละ 
48.1 ลดลงจากร้อยละ 49.6 ในปีก่อน และมีอัตรากําไรจากการ 
ดาํเนนิงานไมร่วมรายไดอ้ืน่ร้อยละ 34.5 ลดลง จากรอ้ยละ 36.6 ในปีกอ่น 

กําไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 10,823 ล้านบาท เติบโต
รอ้ยละ 9.4 จากปก่ีอน เปน็ผลจากการเตบิโตของรายไดใ้นทกุธุรกจิ 
การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มการดําเนนิธรุกิจ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของสว่นแบง่ 
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยส่วนใหญ่มาจากกําไรของ 
CPNREIT ทีเ่ตบิโตขึน้ ในขณะทีต่น้ทนุทางการเงนิปรบัตวัเพิม่ขึน้
จากปีก่อน เนื่องจากมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น จากการ 
เข้าซื้อกิจการ GLAND

หากไม่รวมธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ อัตรากําไรข้ันต้นจะอยู่ 
ทีร่อ้ยละ 49.8 ขณะทีอ่ตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายคอนโดมเินยีม
เท่ากับร้อยละ 43.3 โดยบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้น
และอตัรากาํไรจากการดาํเนนิงานใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกับเมือ่ปี
ก่อนได้ แม้ว่าต้นทุนค่าเช่าและบริการได้ปรับเพิ่มขึ้นจากการ 
ตอ่อายสุญัญาเช่าทีด่นิของศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 
ในระหว่างปีก็ตาม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะควบคุม
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจากการปฏบิตัติาม
มาตรการลดตน้ทนุตา่ง ๆ  เพือ่รกัษาอตัรากําไรจากการดาํเนนิงาน
ให้ได้ต่อไป

ตารางที ่2 : สรปุผลการดําเนนิงาน หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการให้เช่า และให้บริการ
 ศุนย์การค้า
 อาคารสํานักงาน
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น ๆ
รายได้รวม
ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
 ศูนย์การค้า
 อาคารสํานักงาน
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายการตลาดและบริหาร
กาํไรจากการดาํเนินงาน
ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ / ภาษ ี/ อื่นๆ
กาํไรสุทธิ
ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา
กาํไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)
ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา

26,057
25,369

688
1,097
1,631

0
5,810

34,595
30,875
12,894
12,626

268
343

1,281
0

14,518
5,094

14,983
11,314
1,415

13,568
9,893

3.02
2.20

28,068
27,371

698
1,208
1,849
2,762
2,571

36,458
36,065

14,142
13,877

265
423

1,448
1,566

17,579
6,114

12,764
12,371
1,549

11,216
10,823

2.50
2.41

8
8
1

10
13

100
(56)

5
17
10
10
(1)
23
13

100
21
20

(15)
9
9

(17)
9

(17)
9
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โครงสร้างทางการเงิน
บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 9,529 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 30,398 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อหุ้น 
GLAND ในชว่งเดือนกนัยายน-ตลุาคม 2561 และการรวมหนีส้นิ
ที่มีภาระดอกเบ้ียของ GLAND มาอยู่ในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก ณ สิ้นปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 3.31 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.17 เมื่อสิ้นปีก่อน โดย
มีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนร้อยละ 46 และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 54 เนื่องจากมีการรวมหนี้สิน
ที่ มี ภ าร ะดอก เบี้ ยของ  GL AND ซึ่ งมีอัตราดอก เบี้ ย 
ที่สูงกว่าเฉลี่ยของบริษัทฯ 

อัตราหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ ท่ี
0.37 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.07 เทา่ ณ สิน้ปีกอ่น เป็นผลมาจากหนีสิ้น
ที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้เบื้องต้น ประกอบ
กับเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง 

บรษัิทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโครงสรา้ง
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาด
เงินตลาดทุนที่ผันผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

เงินปันผล
บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
กาํหนดจะจดัขึน้ในวนัที ่26 เมษายน 2562 ให้มกีารจา่ยเงนิปนัผล
จากกาํไรสทุธิประจาํป ี2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยเงนิปันผล
ดังกล่าวคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 44.0 ของ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2561

สินทรัพย์รวม

ฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ มสิีนทรพัยร์วมเทา่กบั 161,708 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 41,134 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.1 
จากปีก่อน โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าสุทธ ิลูกหนี้อื่น 
และโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิฝากธนาคาร
ทีม่ภีาระคํา้ประกนั เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ เงนิลงทุน
ระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอ่ืน ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่าและการใช้
สินทรัพย์ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในท่ีดิน อาคาร และ 
อุปกรณ-์สุทธิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนเทา่กบั 
146,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 38,947 ล้านบาท หรือร้อยละ 
36.2 จากปกีอ่น โดยมคีวามเคลือ่นไหวของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
ดังต่อไปนี้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทําให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เพิ่มขึ้น 31,896 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุนจํานวน 23,254 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 
 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 4,392 ล้านบาท เงินลงทุน 
 ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจํานวน 3,382 ล้านบาท 
 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 868 ล้านบาท
- การเพิ่มข้ึนของสิทธิการเช่าจํานวน 2,879 ล้านบาท เป็น 
 ผ ล จ า ก ก า ร ต่ อ สั ญญ า สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ท่ี ดิ น ข อ ง
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 รวมถึงการจ่ายเงิน
 เพื่อสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดินเพื่อรองรับการขยาย
 กิจการของบริษัทฯ ในอนาคต
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
 กันจํานวน 1,843 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการ 
 เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  
 (“DTC”) ซึ่ง ณ สิ้นปีมีสัดส่วนถือครองที่ร้อยละ 22.58  
 ของหุ้นทั้งหมด 
- คา่ความนยิมจํานวน 1,036 ลา้นบาท ซึง่เกดิขึน้จากการเขา้ซือ้ 
 หุ้นสามัญของ GLAND ในสัดส่วนร้อยละ 67.53 ระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นผลจากภาษ ี
 เงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการหักลบรายการทาง 
 ภาษี เงินมัดจํารับจากลูกค้า ขาดทุนสะสม ภาระผูกพัน 
 ผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มสีนิทรพัยห์มนุเวยีนเทา่กบั 
15,301 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 2,187 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.7 จาก
ปกีอ่น โดยมคีวามเคลือ่นไหวของสนิทรพัยห์มนุเวยีนดงัตอ่ไปนี้
- การรวมธรุกจิของ GLAND ทําใหส้นิทรพัยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้  
 4,006 ลา้นบาท โดยสว่นใหญม่าจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์
 ระหว่างการพัฒนาจํานวน 3,089 ล้านบาท และสินทรัพย์
 หมุนเวียนอื่นจํานวน 917 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นจํานวน 330 ล้านบาท จากรายได้ 
 ค้างรับรอเรียกเก็บร้านค้า
- การลดลงของเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 2,295  
 ล้านบาท เพื่อนํามาจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
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บทที่ 19 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 87,532 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 30,838 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.4 จาก
ปีก่อน โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หนีส้นิหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีอ้ืน่
หนี้สินมีภาระดอกเบ้ียระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินมี
ภาระดอกเบี้ยระยะสั้นและที่ครบกําหนดชําระใน 1 ปี ส่วนของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายใน
หนึ่งปี  ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี 
และภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 
24,613 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 10,259 ล้านบาท หรือร้อยละ 
71.5 จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของหนี้สินหมุนเวียนดัง
ต่อไปนี้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทําให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  
 2,888 ลา้นบาท ซ่ึงสว่นใหญม่าจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้ 
 อืน่จาํนวน 1,590 ล้านบาท หนีส้นิมภีาระดอกเบีย้ระยะส้ันและ 
 ที่ครบกําหนดชําระใน 1 ปี จํานวน 1,043 ล้านบาท และหนี้สิน 
 หมุนเวียนอื่นจํานวน 255 ล้านบาท
- การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้และทีค่รบกาํหนด 
 ชําระใน 1 ปี จํานวน 8,082 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงินเพื่อนํามาชําระการเข้าซื้อหุ้นของ  
 GLAND เป็นหลัก
- การเพิม่ขึน้ของภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยจาํนวน 207 ลา้นบาท ซึง่ 
 สอดคล้องกับกําไรก่อนหักภาษีที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนี้สินมีภาระ
ดอกเบ้ียระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์พนักงาน  เจ้าหนี้ สิทธิการเช่า  รายได้ค่า เช่า 
และค่าบริการรับล่วงหน้า เงินมัดจํารับจากลูกค้า เงินคํ้าประกัน 
สิทธิการเช่า และประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและ 
การบูรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
62,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 20,579 ล้านบาท หรือร้อยละ 
48.6 จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ดังต่อไปนี้
- การรวมธุรกิจของ GLAND ทําให้หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 เพิ่มขึ้น 14,908 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สิน 
 มีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจํานวน 7,172 ล้านบาท รายได ้
 ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าจํานวน 5,453 ล้านบาท 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจํานวน 2,035 ล้านบาท 
 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 248 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของหน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจํานวน 
 5,095 ล้านบาท เป็นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 
 การเงิน เพื่อนํ ามาบริหารโครงสร้ างทางการเงิน ให้ 
 มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อแผนการลงทุน และรักษา 
 อัตราดอกเบี้ยในระดับตํ่า
- การเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้จาํนวน 834 ลา้นบาท  
 ซ่ึงสอดคล้องกับจํานวนร้านค้าที่ เพิ่มขึ้นตามจํานวน 
 ศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
74,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10,296 ล้านบาท หรือร้อยละ 
16.1 จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ดังต่อไปนี้
- การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน  
 6,371 ล้านบาท โดยหลักมาจากการรวมส่วนได้เสียที่ไม่มี 
 อํานาจควบคุมของ GLAND คิดเป็นสัดส่วนถือครอง 
 รอ้ยละ 32.47 จาํนวน 5,907 ลา้นบาท รวมถงึสว่นถอืครอง 
 ในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของส่วนได้เสียที ่
 ไม่มีอํานาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ตามมูลค่าทุนและจํานวนของ 
 บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 
- การเพิม่ขึน้ของกาํไรสะสมทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 4,117 ลา้นบาท  
 ประกอบด้วยกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีจํานวน 11,189 ล้านบาท  
 หกัดว้ยการจา่ยเงินปนัผลระหวา่งปจีาํนวน 6,283 ลา้นบาท  
 และการไดม้าซึง่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย 
 จํานวน 789 ล้านบาท
- การลดลงขององคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน  
 191 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิ 
 ลงทุนเผื่อขาย



หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นป ี2560 ณ สิ้นปี 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

5,361
7,753
13,114

84,972
11,207
1,676

9,605
107,460
120,574

2,274
12,080
14,354

7,255
35,085
42,340
56,694

50,890
12,990

63,880

3,067
12,235
15,301

108,412
14,086

1,646
22,262

146,407
161,708

10,876
13,737

24,613

19,522
43,397
62,919
87,532

55,094
19,082
74,176

(43)
58
17

28
26
(2)
132
36
34

378
14
71

169
24
49
54

8
47
16

สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน1

 สิทธิการเช่า
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - ภายใน 1 ปี
 หนี้สินหมุนเเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
 ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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ตารางท่ี 3 : สรปุฐานะทางการเงนิ

1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกบัญชีตามราคาต้นทุนและตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุของสินทรัพย ์ทั้งนี้ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาประเมิน
อยู่ที่ 219,161 ล้านบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 (180,409 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2561 ข้อ 14
หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

งบแสดงฐานะการเงิน
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บทที่ 19

สภาพคลอ่ง และความเพยีงพอ
ของเงินทุน 
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสดจํานวน 3,021 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 603 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 24.9 จากปีก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ในป ี2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธจิากการดาํเนนิงานจาํนวน 17,169 
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสุทธิรับจากผลกําไรขาดทุนที่เพิ่ม
ขึน้จากผลการดาํเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ และเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานระหว่างปี อาทิ 
การเพิ่มขึ้นในรายได้เค่าเช่ารับและค่าบริการรับล่วงหน้า การเพิ่ม
ขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ ทําให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสม 
กับฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่
และมีการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมระหว่างปี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2561 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 
18,450 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจของ 
GLAND จาํนวน 9,711 ล้านบาท และการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
(CAPEX) ท่ีเพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าท่ีเปิดใหม่ในปี 2561 ได้แก ่
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม 
อาท ิเซ็นทรลัเวลิด ์เซน็ทรัลพลาซา เชยีงราย และเซ็นทรลัพลาซา ชลบรุ ี
ประกอบกับการจ่ายเงินสดชําระสิทธิการเช่าจากการต่อสัญญา
สิทธิการเช่าที่ดินของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
การจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนระยะยาวใน DTC ขณะเดียวกันบริษัทฯ 
มี เงินลงทุนชั่ วคราวลดลงเพื่ อบริหารสภาพคล่องให้มี
ประสิทธิภาพ และตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมหาเงินจํานวน 
1,884 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน
สถาบนัเพือ่มาบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิใหเ้หมาะสมกบัสภาวะ
ตลาดเงนิตลาดทนุและแผนการดาํเนินธรุกจิ ขณะท่ีบรษิทัฯ มกีาร
ใช้เงินสําหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใน
บริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมธุรกิจของ GLAND และ
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

รายจ่ายลงทุน
ในป ี2561 บรษิทัฯ ใชเ้งนิลงทนุจํานวน 26,042 ลา้นบาท ประกอบ
ด้วย การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตและการพัฒนา
โครงการใหม่จํานวน 6,746 ล้านบาท การลงทุนเพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจํานวน 3,515 ล้านบาท และการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ได้แก่ 
โครงการที่พักอาศัย จํานวน 2,174 ล้านบาท  และการเข้าซื้อหุ้น 
GLAND จํานวน 13,607 ล้านบาท

แผนธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ที่จะ
มีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) อย่างน้อยร้อยละ 13 ต่อปี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการ
ขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนา
โครงการศนูยก์ารคา้ในรปูแบบใหม่ ๆ  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ปูแบบอืน่ ๆ  ทีเ่กือ้หนนุกนั เชน่ ทีพ่กัอาศยั  
โรงแรม และอาคารสาํนกังาน ตลอดจนการปรบัปรงุกระบวนการ
ทาํงานใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้

เพือ่ยกระดบัศนูยก์ารคา้ใหม้คีวามทนัสมยั พรอ้มมอบประสบการณ ์
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาว 
ตา่งชาต ิบรษิทัฯ ไดท้าํการศกึษาโอกาสทางธรุกิจคา้ปลกีในรปูแบบ
ใหม ่ๆ รวมทัง้นวตักรรมดา้นการออกแบบและตกแตง่ศนูยก์ารคา้ 
นอกจากนั้น เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างยั่งยืน 
บรษิทัฯ ไดศ้กึษาโอกาสการลงทนุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อาทิ มาเลเซีย 
และเวยีดนาม

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การขยายธุรกิจต่างประเทศ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาศูนย์การค้า Central i-City 
ในประเทศมาเลเซยี ด้วยบรษัิทฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสเติบโตทางธรุกิจ
และเพ่ือเปน็การกระจายความเสีย่งในการลงทนุ จงึไดม้องโอกาส
การพฒันาโครงการใหม ่ๆ  ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ โครงการ Central 
i-City เปน็การรว่มทนุระหวา่ง CPN รอ้ยละ 60 และ I-R&D Sdn. 
Bhd (“IRD”) ร้อยละ 40 บริษัทลูกของ I-Berhad ปัจจุบัน
โครงการอยูร่ะหวา่งการตกแตง่ศนูยก์ารคา้ทัง้ภายนอกและภายใน 
โดยมีแผนกําหนดเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น และจะเป็นแรง 
ขับเคลื่อนสําคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่งหน่ึง 
ในภูมิภาค

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใน
ลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use project) โดยวางแผนใช้
ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าในปัจจุบันเพื่อ
พัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น ๆ อาทิ โครงการที่พักอาศัย อาคาร
สาํนกังาน และโรงแรม เพือ่สนบัสนนุธรุกจิศนูยก์ารคา้ซึง่เปน็ธรุกจิ
หลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ 

โครงการที่พักอาศัย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พัก
อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมจํานวน 7 โครงการ ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด และโครงการที่พักอาศัยรูปแบบบ้านเดี่ยวจํานวน 
1 โครงการในกรงุเทพฯ และยงัคงศกึษาบรเิวณทีม่ศีกัยภาพในการ
พฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมแีผนการประกาศ
โครงการใหม่ในอนาคตต่อไป

โครงการพัฒนาศูนย์การค้า

การขยายธุรกิจในประเทศ 
บริษัทฯ ได้ประกาศแผนเปิดศูนย์การค้าใหม่ในช่วงป ี2562 ถึงต้น
ป ี2563 จาํนวน 2 แหง่ ไดแ้ก ่1) เซน็ทรลั วลิเลจ ซึง่เปน็ลกัชรูีเ่อาท์เลต็
ระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2) เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา ซึ่งคาด
ว่าจะเปิดให้บริการในต้นปี 2563

บรษิทัฯ ดาํเนนิแผนปรบัปรงุศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเวลิด ์อยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ปี 2562 และได้เริ่ม
ดาํเนนิการปรบัปรงุเซ็นทรลัพลาซา เชยีงราย เซน็ทรลัพลาซา ชลบรุี 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว โดยคาดว่าแผนการปรับปรุงศูนย์การค้า
ดังกล่าวจะทยอยเสร็จภายในปี 2562

นอกจากนี้  บริษัทฯ  เล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) ในประเทศ 
เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดี
ได้ในอนาคต  โดยในปี 2560 บริษัทฯ ประกาศแผนการร่วมทุนกับ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย 
โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสํานักงาน บนที่ดิน
บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4

โครงการของ GLAND บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนแผนการ
พัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าที่อยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็นทําเล
ที่มีศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อ
สรุปภายในปี 2562 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสินทรัพย์ที่ดําเนินการแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของ GLAND ต่อไปใน
อนาคต



ปี 2561
พื้นที่โครงการ กําหนดเสร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
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บทที่ 19 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

ตารางท่ี 4 : ความคบืหน้าของโครงการในอนาคต

ศูนย์การค้า
ในประเทศ - กรุงเทพฯ
เซ็นทรัล วิลเลจ

ในประเทศ - ต่างจังหวัด
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา

ต่างประเทศ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (มาเลเซีย)

ที่พักอาศัย - คอนโดมิเนียม
กรุงเทพฯ
ฟีล พหล 34

ต่างจังหวัด
เอสเซ็นท์ ระยอง

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่

เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

เอสเซ็นท์ นครราชสีมา

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี

ที่พักอาศัย - บ้านเดี่ยว
กรุงเทพฯ
นิยาม บรมราชชนนี

ตร.ม. ให้เช่า

40,000

33,000

รอสรุป

89,700

ห้อง

358

419

400

408

380

312

450

395

ยูนิต

71

ไตรมาส/ปี

3/2562

3/2561

1/2563

1/2562

ไตรมาส/ปี

4/2562

1/2561

1/2561

2/2561

3/2562

2/2562

2/2562

2563

ไตรมาส/ปี

4/2561

เปดิบรกิารเปิดตัว
ก่อสร้าง ตกแต่ง และเจรจาร้านค้า

เปิดบริการวันที่ 10 ก.ย. 2561

เปิดตัว

เปิดตัว พร้อมโอน

พร้อมโอน

พร้อมโอน

พร้อมโอน

พร้อมโอนยอดจองร้อยละ 100

ยอดจองร้อยละ 100

ยอดจองร้อยละ 100

พร้อมโอน

พร้อมโอน

เปิดตัวเฟสแรก (9 ยูนิต)

เปิดตัว

ก่อสร้าง ตกแต่ง และเจรจาร้านค้า

ก่อสร้าง ตกแต่ง และเจรจาร้านค้า
เปิดบริการ
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
CPN ตดิตามผลการดาํเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ควบคูไ่ป
กับการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อมุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) และ
ศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) 
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

CPN ให้ความสาํคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายทางธุรกิจใน
ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) อย่างน้อยร้อยละ 13 ต่อป ีโดยหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการพัฒนา
และบริหารอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1.  การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร ์และประเภทอสังหาริมทรัพย์
2. การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์

การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทีผ่่านมา CPN พัฒนาและบรหิารอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในทําเลที่มีศักยภาพ 
เริ่มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยังจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเป็นศูนย์กลาง
ของภมูภิาคนัน้ ๆ  เพือ่กระจายความเสีย่งการกระจกุตวัของธุรกิจ 
และสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ซึ่งปัจจุบัน CPN มี
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 14 แห่ง และใน 
ต่างจังหวัดจํานวน 18 แห่ง

ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ CPN จะเลือกทําเลที่ดีที่สุดในย่านนั้น ๆ  
เพือ่สรา้งความสะดวกสบายในการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ รวมถงึนกั
ทอ่งเท่ียว และผูม้าตดิตอ่คา้ขายทีศ่นูย์การคา้ โดยศนูยก์ารค้าของ 
CPN จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life หรือ 
ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและท้องถิ่นนั้น ด้วย
การนําเสนอสินค้าและบริการอย่างครบครัน รวมทั้งการ
สร้างสรรค์พื้นที่และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี ้ในการออกแบบ 
จะนําเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ มาเป็นจุดเด่น
ของศนูยก์ารค้า เพือ่ใหศ้นูยก์ารคา้มคีวามกลมกลนืเป็นส่วนหนึง่
ของท้องถิ่น และส่งเสริมความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น รวม
ถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง
งานสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศ เปน็การสรา้งประโยชนแ์ละสร้างมลูค่าใหกั้บผูม้สีว่นได้
เสยีทุกกลุ่ม นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ

ด้ วยวิ สั ยทั ศน์ ที่ ต้ องการ เป็ นผู้ นํ า ในธุ รกิ จการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดับภูมิภาค และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว CPN จึงได้ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีม่ัน่คง เชน่ มาเลเซยี และเวยีดนาม เปน็ตน้ เพือ่กระจาย

ฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว  
นอกจากน้ัน CPN ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use 
Development) ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคาร
สาํนกังาน และโรงแรม เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธรุกจิศูนยก์ารคา้
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ถือเป็นการ 
ทําธุรกิจที่เกื้อหนุนกันในเชิงพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 บริษัท 
ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมในบริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าของ CPN ที่เปิดดําเนิน
การอยู่ หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า จํานวน 3 โครงการ 
ในจังหวัดเชียงใหม ่ระยอง และขอนแก่น และในปี 2560 ได้เปิด
ขายโครงการคอนโดมิเนียมอีก 3 โครงการ ที่จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ (แห่งท่ี 2) และนครราชสีมา ซึ่งทําให้เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา เป็นมหานครแห่งอีสาน ที่มีโครงการ Mixed-use 
ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภาคอีสาน ประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม 
ศูนย์ประชุม คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง และสวน
สาธารณะไว้ในที่เดียวกัน เป็นการสร้างสรรค์โมเดลการใช้ชีวิต 
สมัยใหม่ให้กับชาวอีสานได้อย่างครบทุกมิติ บริษัทฯ ได้เปิดตัว
โครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจํานวน 3 - 4 โครงการ ต่อปี 
ตลอดจนศึกษาโอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ 
ตามแผนที่วางไว้

ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPN ไม่ได้จํากัด
เฉพาะการลงทนุในรปูแบบทีเ่จา้ของโครงการเพยีงคนเดยีวเทา่กนั 
แตย่งัมรูีปแบบการรว่มลงทนุกบัพันธมติรทางธรุกจิท่ีสามารถนาํ
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ในด้านที่แตกต่างกัน มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสนับสนุนซึ่ง 
กันและกัน เช่น 
• การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) 
 เพือ่ลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ปูแบบผสม  
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 ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคาร
 สาํนกังาน บนท่ีดนิบรเิวณหวัมุมถนนสลีมและถนนพระราม 4  
 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ
 ชํานาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และธุรกิจอาคาร
 สํานักงานร้อยละ 100 ขณะท่ีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ
 โรงแรมและที่พักอาศัยร้อยละ 40 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ DTC มี
 ความเชี่ยวชาญ
• การร่วมมือกับ IKEA เปิด “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งเป็น IKEA 
 รปูแบบใหม่ ทีไ่มเ่คยมีทีไ่หนมากอ่น ลกูคา้เดนิเขา้ออกและชาํระ
 เงนิได้ทกุช้ัน และเปน็สาขาแรกทีม่ทีางเขา้เชือ่มตอ่กบัเซน็ทรลั
 พลาซา เวสต์เกต ทุกชั้น เป็นการเสริมความเป็น Super 
 Regional Mall ให้กับเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
• การรว่มทนุกบับรษิทั ไรทแ์มน จาํกัด ภายใต ้บรษิทั ฟโีนมนิอน 
 ครีเอชั่น จาํกัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมกันรังสรรค์ความ
 มหศัจรรยใ์ห ้“ไตรภมู ิมหศัจรรยส์ามโลก” สวนสนกุนวตักรรม
 ธีมปาร์คผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็น World-Class

 Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นหน่ึงใน
 สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ซึ่งถือ
 เป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ 
 จังหวัดภู เก็ต  ให้สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยว 
 ทางธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
• การร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็นแบรนด์ 
 ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจ Co-working Space จากประเทศ
 มาเลเซีย และมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต้ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท คอมมอน 
 กราวน ์ประเทศไทย จาํกดั และถอืหุ้นในสดัสว่น CPN ร้อยละ  
 51 และ Common Ground Group ร้อยละ 49 ขยาย
 ธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยง
 ศนูย์การค้าและอาคารสํานักงานเข้าด้วยกันเป็นพื้นทีส่ําหรับ
 ผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่และเปน็การสนบัสนนุธรุกิจ SMEs และ 
 Start-up และผลกัดนัเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอยา่งแขง็แกรง่

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ 

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งไลฟ์สไตล์การพักอาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงความท้าทายจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี CPN จึง
กาํหนดกลยทุธน์วตักรรมในการพฒันาศนูยก์ารคา้ใหเ้ปน็สถานทีท่ีเ่ปน็จุดหมายในการใช้ชวีติทีม่ากกวา่การซือ้สนิคา้ เปน็จดุหมาย
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ การออกกําลังกาย ทํางาน สรรค์สร้างงานอดิเรก 
ค้นหาแรงบันดาลใจ หรือพักผ่อนกับครอบครัว 

1
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ    

2
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล ์ 

3
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การให้บริการที่เป็นเลิศ 

4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ในการสื่อสารและอํานวยความ 
 สะดวกในการให้บริการ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 และบริการ โดยยึดถือ 
 ลกูคา้เปน็ศนูยก์ลาง1 และ 
 สร้างการมีส่วนร่วมจาก 
 ผูม้สีว่นไดเ้สยีท่ีเกีย่วขอ้ง 

2. การพัฒนาศูนย์การค้า 
 ที่ตอบสนองทุกไลฟ ์
 สไตล2์   ครอบคลุมกลุ่ม 
 ลู ก ค้ า ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
 ทัง้ในเรือ่งอาย ุ ไลฟส์ไตล ์ 
 ความชอบ ความตอ้งการ  
 รวมไปถึงวัตถุประสงค ์
 ของการ ใช้ บริ การ ใน 
 ศูนย์การค้า ในแต่ละครั้ง

3. การให้บริการที่เป็นเลิศ3 ยกระดับ 
 มาตรฐานการให้บริการอย่าง 
 ต่อเนื่องและจริงจังโดยสร้างการ 
 มีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้ เสีย 
 ทีเ่กีย่วขอ้ง เนน้ในเรือ่งการอาํนวย 
 ความสะดวก และปลอดภยัเปน็หลกั

แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงาน
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล ์

ในปี 2560-2561 CPN ได้ทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและ 
ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า 
และใช้ผลการวิ เคราะห์ดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ 
พัฒนาโครงการใหม่ท้ังสิ้น 3 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ 
ภายในประเทศ 2 โครงการและต่างประเทศ 1 โครงการ โดยว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดําเนินการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
และการสํารวจพฤติกรรมการใช้งานและทัศนคติ ผลที่ได้จาก 
การศึกษา คือ ข้อมูลไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่พักอาศัย 
ในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงความคาดหวังและความต้องการ 
ในการใช้บริการศูนย์การค้า ความคิดเห็นต่อโครงการศูนย์ 
การค้าที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน และแบรนด์ร้านค้าที่ลูกค้า 
คาดหวังจะเห็นในศูนย์การค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ที่ 
ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทีมกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ 
ทีมออกแบบโครงการ ทีมขาย เพื่อนําไปจัดสรรสัดส่วนและ 
องค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่ ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มพฤติกรรมของ 
ลูกค้าในอนาคต 

ในปี 2561 CPN ได้ทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสํารวจ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าของลูกค้าจาก 
ระบบเดิมที่ทําการสํารวจรายปีเพียงครั้งเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เป็นการสํารวจข้อมูล 2 ส่วน คือ ระบบออนไลน์ 
ที่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ควบคู่กับการดําเนิน
การโดยทีมงานวิจัยการตลาดของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถเพิ่ม 
รอบการสํารวจ และเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจได้มากขึ้น 
อีกทั้ง ไ ด้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันและทันท่วงทียิ่งขึ้น  ในส่วน 
การสํารวจความพึงพอใจของร้านค้า ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
เช่นกัน โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของร้านค้าในการให้ความคิดเห็น
ผ่านการสัมภาษณ์โดยทีมงานร้านค้าสัมพันธ์ ซ่ึงจะทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกับการตอบแบบสํารวจออนไลน์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อริเริ่มทดลองพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ ๆ  หรือ
พัฒนาโซนใหม่ ๆ  ในโครงการใหม่ และในโครงการที่มีกําหนดการ
ปรับปรุงครั้งใหญ่ รวมไปถึงการกําหนดสัดส่วน ประเภทร้านค้า 
การเพิ่มหรือลดพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ทํากิจกรรม การสรรหา
แบรนด์ร้านค้า การแบ่งประเภทสัญญาเช่าระยะสั้น ระยะยาว 
เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2558 จากการประสบความสําเร็จของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  ในการนําเสนอรูปแบบ
การจัดสรรพื้นที่ภายใต้แบรนด์เซ็นทรัลเฟสติวัลแบบใหม่ โดยมี
การเพิ่มจุดหมาย / โซนและบริการใหม่ ส่งผลให้ CPN กําหนด
ให้การสร้างจุดหมายใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในแผนการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรทุกปี มีการกําหนดดัชนีชี้วัดและติดตาม
ผลอย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2561 มีความคืบหน้าตามแผนงาน 
แบ่งตามหมวดหมู่การตอบสนองแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. จุดหมายและบริการสาํหรับครอบครัว 
 (Family Destination)

ได้แก่ การออกแบบบรรยากาศแบบผสมผสานให้เป็นพื้นที่
พกัผอ่นหยอ่นใจ กึง่สนามเดก็เลน่ กึง่พืน้ทีเ่พือ่ความรืน่รมย์
ของทุกคนในครอบครัว การสร้างโซนจุดหมายสําหรับเด็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และการ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กเล็ก โดยคํานึง
ถึงความสะดวก ปลอดภัย และถูกหลักอาชีวอนามัย อาทิ

ที่ นั่ ง รั บประทานอาหาร
สําหรับเด็ก โดยเฉพาะในโซน
ศูนย์อาหาร (Food Park) ที่
บริหารงานโดย CPN ใน 23 
โครงการ

สนาม เด็ ก เ ล่ น ใ นร่ ม  ที่
แตกต่ างตามอัตลั กษณ์
เฉพาะของแต่ละศูนย์การค้า 
จาํนวน 25 จดุใน 19 โครงการ

โซนจดุหมายเพือ่เสรมิทกัษะ
การเรียนและการใช้ชีวิต
สําหรับเด็ก โดยเพิ่มเติมใน
เซ็นทรัลพลาซา  ป่ินเกล้า 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา และ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

ห้องนํ้ าสํ าหรั บ เด็ก โดย
เฉพาะ  ซึ่ งแยกออกจาก
ห้องน้ําผู้ใหญ่ เพื่อสร้างสุข
นิสัยในการใช้ห้องนํ้าด้วย
ตนเองในเด็กเล็ก จํานวน 
47 ห้อง ใน 13 โครงการ



104

2. จุดหมายสําหรับการรับประทานอาหาร
 (Food Destination)

ได้แก่ การพัฒนาโซนอาหารที่ผสมผสานร้านอาหารหลาก
สไตล์ แบ่งโซนตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยรูปแบบที่ได้
พัฒนาขึ้น อาทิ โซนฟู้ดวิลล์ ในเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล ์ 
โซนฟู้ดพาทิโอ ในเซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โซนอาหารทะเลสดใหม่ 
ในเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ฟู้ดเวิลด์ ในเซ็นทรัลเวิลด์ และโซน
เทลส์ออฟไทยแลนด์ ในเซ็นทรัลภูเก็ต

3. จุดหมายสาํหรับไลฟ์สไตล์ใหม ่ๆ
 (Lifestyle Destination)

ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สําหรับการทํางานร่วมกัน หรือ 
Co-working Space โดยร่วมทนุกบั บรษิทั คอมมอน กราวด์ 
กรุ๊ป บริษัทโคเวิร์กกิ้งสเปซจากประเทศมาเลเซีย ในการสร้าง
และพัฒนาชุมชน Co-working Space แบบบูรณาการที่
ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงชุมชนผ่านพอร์ทัล และแอปพลิเคชัน 
ของสมาชิกที่เรียกว่า Ambition Engine นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสําหรับการออกกําลังกายร่วมกัน 
และการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางการตลาดตามเทรนด์
ไลฟส์ไตลต์า่ง ๆ  เชน่ รกัสตัว ์รกัการปัน่จกัรยาน รักเสยีงดนตร ี
รกัในการทาํงานอดเิรกแบบงานทาํมอื งานหตัถกรรม เปน็ตน้

เทลส์ออฟไทยแลนด์
โซนอาหารในเซ็นทรัล ภูเก็ตที่ประยุกต์สถาปัตยกรรมไทย  
พรอ้มดว้ยวถิชีวีติของคนไทยในแงม่มุตา่ง ๆ   จากทัว่ทกุ
ภาคมานําเสนอในรูปแบบใหม่ร่วมสมัย  โดยเฉพาะการ
จําลองตลาดนํ้าขนาดใหญ่  ที่ เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทยทั้งหมดไว้ แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนของ
ฝากทัว่ไทย (Craft Village) ศนูยอ์าหารตน้ตาํรบัจาก 4 
ภาค (Taste of The Island)  โซนอาหารอสีานรสจดัจา้น 
(Isan Charming) และ ตลาดนํา้จาํลองพรอ้มใหบ้รกิาร
ร้านอาหารกว่า 30 ร้านค้า (Floating Market)

เซ็นทรัลเวิลด์   
ในโครงการปรับปรุงเซ็นทรัลเวิลด์ปี 2561 ได้บรรจุเป้าหมาย
การพัฒนาจุดหมายสําหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ดังนี้

 1. การพฒันาจดุหมายสาํหรับคนรกัการออกกาํลงักาย 
  หรือ Sport Destination โดยรวบรวมแบรนด์ร้านค้า
  อุปกรณ์กีฬา เทคโนโลยีเกี่ยวกับกีฬา ร้านเครื่องดื่มเพื่อ
  สุขภาพ และผู้เช่าด้านกีฬารายใหญ่ คือ ซุปเปอร์สปอร์ต 
  และฟิตเนสเฟิสต์ ไว้รวมกันบริเวณพื้นที่ชั้น 3 และมีการ
  ตกแต่งพื้นที่ภายในให้เหมาะสมกับกิจกรรมทดลองออก
  กําลังกาย 
 2. การพัฒนาจุดหมายสาํหรับคนรักงานอดิเรก 

หรอื Creative Maker โดยสรา้งบรรยากาศพืน้ทีบ่รเิวณ
ชั้น 5 ให้ตรงกับไลฟ์ไสตล์ของคนที่ชอบศิลปะ รักการ
ทาํงานหตัถกรรม และจดัสรรพืน้ทีเ่ปน็พืน้ทีแ่บบเปดิกวา้ง 
หรือ Open Space เพื่อรองรับการทําเวิร์กชอป และ
สรรหาประเภทรา้นคา้ขนาดเลก็ ทีเ่นน้การสอนและทํางาน
อดิเรกร่วมกัน เช่น การจัดดอกไม้ การจัดสวนขวด การ
ทําลิปสติก การทําการ์ด เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเสริม ท้ังการจัดอีเว้นท์ การจัดเวิร์กชอป 
การจัดโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่
มี ไลฟ์สไตล์ เหมือน  ๆ  กันได้มาพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน 

 3. การพัฒนาจุดหมายสาํหรับการทาํงานร่วมกัน 
หรอื Co-working Space โดยรว่มกบัรา้นกาแฟรายใหญ่ 
อาทิ สตาร์บัคส์ในการพัฒนารูปแบบร้านกาแฟภายใต้
แนวคิดแบบผสมผสานกึ่ง Co-working Space โดยจัด
ให้มีห้องประชุม 2 ห้อง พร้อมจอแอลอีด ีมีบริการกาแฟ
ดราฟท์ที่ใหญ่ที่สุดไว้ให้บริการ เป็นต้น  

นอกจากนั้น CPN ยังได้นําเสนอรูปแบบการจัดพื้นที่ร้านค้าแบบ
ใหม่ที่มีความยืดหยุ่นของขนาดพื้นที่ เหมาะสําหรับร้านขนาดเล็ก 
โดยทดลองนําร่องในกลุ่มร้านคาเฟ่ขนาดเล็ก อาทิ ร้านกาแฟ 
ร้านไอศครีม ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมหวาน บนพื้นที่ชั้น 3 ของ
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์ ซ่ึงนอกจากจะตอบสนองต่อผูป้ระกอบการ 
รุน่ใหม่หรอื Start-up ทีป่ระสงคจ์ะทดลองตลาดบนพืน้ทีข่นาดเลก็ 
ยังตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมรับประทาน
อาหารและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. จุดหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชน
 (Center of Community)

ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ทั้งใน
ด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางจัดจําหน่ายสําหรับ 
ผู้ประกอบการท้องถิ่น และการพัฒนาจุดหมายหรือ 
แลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มี โอกาสสัมผัส
ประสบการณ์ที่น่าจดจําในชุมชนและจังหวัด และการพัฒนา
พื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับชุมชน โดยในปี 2561 
ได้มีการพัฒนาจุดหมายดังกล่าว ได้แก่

   การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
   รายยอ่ย  ในโซนแฟชัน่พลสั ในการปรบัปรุง 
   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และ 
   เซน็ทรลั ภเูกต็ ฟลอเรสตา้
  
   การพฒันาจดุหมายเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
    ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้แก่การ
   รว่มกบัพนัธมติรทางธรุกิจในการพฒันา 
   “ ไตรภูมิ ”  หรือสวนสนุกผจญภัย
   แฟนตาซีแบบสามมิติ  แห่งแรกและ
   แห่งเดียวของโลก และ “อควาเรีย” 
   พพิธิภณัฑสั์ตวน์ํา้รูปแบบใหม่ครัง้แรกใน 
   ประเทศไทย  ซึง่รวบรวมสตัวน์ํา้นานาชนดิ
   กว่า 25,000 ตัว 

   การพฒันาศนูยร์าชการรว่ม4 อกี 2 แหง่
   ในศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา    สรุาษฎรธ์าน ี
   เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา และปรบัปรงุ
   ให้มีการบริการงานราษฎร์เพิ่มขึ้นใน
   ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ โดย 
   ปจัจุบนั CPN รว่มกบัหนว่ยงานราชการ 
   ในการเปิดศูนย์บริการร่วมแล้วทั้งสิ้น    
   9 แห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

นอกเหนอืจากการพฒันาสรา้งจดุหมายใหม ่ๆ  ทางกายภาพของ
ศูนย์การค้าแล้ว อีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมให้ CPN เป็น
จดุหมายของการใชช้วีติ คอื การพฒันารปูแบบกจิกรรมทางการ
ตลาดทั้งในรูปแบบกิจกรรมโปรโมชั่น กิจกรรมอีเว้นท์ กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ ให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายในการเดินเข้า
ศนูยก์ารคา้ของกลุม่คน และชุมชนทีแ่สวงหาประสบการณช์วีติใน
พื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยในปี 2561 CPN ได้ศึกษาและจําแนก
กลุม่เปา้หมายตามไลฟส์ไตลอ์อกเป็น 8 กลุม่ และตามประสบการณ์
การจับจ่ายใช้สอยออกเป็น 9 กลุ่ม โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการและจับจ่ายใช้สอยภายใน
ศูนย์การค้า ทั้งในแง่ความถี่ที่เข้ามาใช้บริการ และจํานวนเงินที่ใช้
ในแต่ละครั้ง และนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด และแผนงานทางดิจิทัล เพื่อดึงดูดลูกค้าที่
มศัีกยภาพในการจบัจ่าย ใหก้ลับมาใชบ้รกิารในศนูย์การค้าบอ่ยขึน้ 
และใช้จ่ายมากขึ้น 

การให้บริการที่เป็นเลิศ

ในปี 2561 CPN กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
ลกูค้า ซึง่ครอบคลุมในดา้นความสะดวก ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความพงึพอใจตอ่บรรยากาศภายในศนูยก์ารคา้ กจิกรรมทางการ
ตลาด การจัดและสรรหาร้านค้า ระบบสาธารณูปโภคและการให้
บริการ และการรับรู้ในแบรนด์ โดยปรับวิธีการสํารวจความ 
พึงพอใจลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ ในทุกโครงการที่เปิดให้บริการ
ตามปกติแบบครบรอบปี เพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าที่ครอบคลุม
และทนัตอ่เหตกุารณม์ากขึน้ ทัง้นี ้ผลการสาํรวจและการวเิคราะห์
ทีไ่ดน้ัน้ จะใชเ้ปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการพฒันาและปรบัปรงุแผนงาน
ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ดังนี้
1. การอํานวยความสะดวก
 1) ดา้นการเดนิทางและการจราจร กาํหนดเปน็ 2 แผนงาน
  ต่อเนื่องจากปี 2560 ได้แก่ การบริหารและจัดการ
  การจราจร และการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ 
  • การบริหารและจัดการการจราจร ดําเนินการจัด

การอบรมและพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จราจร หรือ อาสาจราจร (อสจร.) โดยเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจรเป็นผู้ฝึกอบรม ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เจา้พนกังานหรอืตาํรวจจราจร บรหิารจดัการโดย
ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยวิเคราะห์
สภาพการจราจรในปัจจุบันผ่านกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออกทุก
ประตขูองโครงการ เพือ่วเิคราะหแ์ละระบายจราจร
ทั้งภายในและภายนอกโดยรอบอาคารให้ทันท่วงที 
ดําเนินการอย่างจริงจังใน 9 โครงการนําร่อง5  ส่ง
ผลให้จํานวนข้อร้องเรียนเรื่องการจราจรติดขัด
ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2560

• การบริหารและจัดการพื้นที่จอดรถ โดยนําระบบ
จ่ายเงินค่าที่จอดรถแบบอัตโนมัติมาทดลองใช้ใน
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ในปี 2561 เพื่อเป็นการ
เร่งระบายการจราจรภายในและอํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และทดลองใช้ระบบจองที่
จอดรถผ่านแอปพลิเคชันที่เซ็นทรัลเวิลด์ 

ทัง้นี ้ไดข้ยายการอาํนวยความสะดวกในการจราจร และ
ให้บริการพื้นที่จอดรถ โดยกระจายในพื้นที่โครงการ
จาํนวนทัง้สิน้ 26 โครงการ อาท ิบริการรถรบัสง่ฟรจีาก
จุดรับส่งที่กําหนด บริการนํารถไปจอดที่ช่องจอด 
บริการพืน้ทีจ่อดรถสาํหรับรถทีม่คีนโดยสารมากกวา่ 4 คน
บรกิารพืน้ทีจ่อดรถสาํหรบัครอบครวัทีม่รีถเขน็เดก็ ชอ่ง
จอดรถชารจ์ไฟฟา้ บรกิารรถกอลฟไ์ฟฟ้า และระบบจอด
รถอจัฉรยิะ เปน็ตน้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิ หนา้ 142)

4
 ศูนย์ราชการร่วม เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ อาทิ การทําบัตรประชาชน รับขึ้นทะเบียนผู้

 ตอ้งการฝกึอาชพี / ผูว้า่งงาน การชาํระภาษ ีรวมภาษปีา้ย  ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ การยืน่แบบจดทะเบยีน
 พาณิชย ์การจดทะเบียนคนพิการและผู้สูงอาย ุเป็นต้น 
5 โครงการ อสจร. ที่เซ็นทรัลเวิลด ์เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัล 
 พลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
 แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
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 2) ดา้นการอาํนวยความสะดวกเฉพาะกลุม่แบบอืน่ ๆ  
  ได้แก่
  • กลุ่มครอบครัว อาทิ

  • กลุ่มนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

  (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 142 )

ห้องให้นมบุตร 
จาํนวน 48 จุด 
ใน 26 โครงการ

เคาน์เตอร์สําหรับ
กรุ๊ปทัวร์

รถเข็นเด็กเล็ก 
และ Kiddy car 
จํานวน 676 คัน 
ใน 32 โครงการ

บริการรับฝากและ
ขนส่งกระเป๋าเดินทาง

(มีค่าใช้จ่าย)

ห้องนํา้เด็ก
แบบแยกห้อง
จํานวน 47 ห้อง 
ใน 13 โครงการ

รถเข็นสําหรับผู้ที่
ต้องการเป็นพิเศษ 
จํานวน 317 คัน 
ใน 32 โครงการ

ที่นั่งรับประทาน
อาหารสําหรับเด็ก 
ในโซนฟู้ดพาร์ค 
23 โครงการ

ศุนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

สัญญาณ 
อินเทอร์เนต

ไร้สายฟรีสําหรับ
นักท่องเที่ยว

2. การดูแลรักษาความปลอดภัย
 1) แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย บริษัทฯ 

ดําเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
และร้านค้า6 สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทํางาน ISO 45001 (Occu-
pational Health and Safety) โดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของลกูคา้ โดยการรกัษา
ความปลอดภัยประจําวันในพื้นที่

6
  รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 www.cpn.co.th / การพัฒนาสูความยั่งยืน / การกาํกับดูแลกิจการที่ด ี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
 / นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
7
 ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปลอดภัย-สีเขียว ระดับป้องกัน-สีนํา้เงิน ระดับ

 เสี่ยง-สีเหลือง ระดับสูง-สีส้ม และระดับรุนแรง-สีแดง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และปรับเปลี่ยนมาตรการ 
 รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าและของร้านค้าตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

CPN ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัท 
คู่ค้าที่ดําเนินงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ครอบคลุมการไม่จํากัดสิทธ ิ
ในการวา่จา้งแรงงานพืน้เมอืงอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
และการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด ซึ่งผลจาก
การสุ่มตรวจพบว่า คุณภาพของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยดีขึ้น

CPN ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยในภาพรวมมีการ
ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยด้วยระบบ Color-Code 
Condition 5 ระดบั7 ซึง่ในภาวะวิกฤต ิคณะกรรมการศนูยส์ัง่การ
ในภาวะวิกฤติของ CPN และกลุ่มเซ็นทรัล จะทําหน้าท่ีติดตาม
สถานการณ ์ควบคมุ และประเมินภาวะวกิฤตริว่มกนักบัเจา้หนา้ที่
ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกและ 
จากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดยการประเมินสถานการณ์ส่วน
ใหญ่ในปี 2561 อยู่ในระดับสีนํ้าเงินหรือสถานการณ์ป้องกัน 
ยกเว้นโครงการในพื้นที่สุ่มเสี่ยงจะปรับเปล่ียนตามการประเมิน
สถานการณ์ตามช่วงเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมและจัดแข่งขันเพื่อพัฒนาและ 
เสริมทกัษะการผจญเพลงิของทมีดบัเพลงิประจาํสาขา เปน็ประจาํ
ทุกปี จัดการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงาน 
และพนักงานที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ และซ้อม 
การติดต่อกับเครือข่ายผ่านวิทยุสื่อสารคลื่นเฉพาะเป็นครั้งคราว 
มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
โดยจําลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองนําแผน BCP
(Business Continuity Plan) มาพจิารณา ทดลองซอ้มเหตุแบบ 
Tabletop Testing อย่างน้อยปีละครั้ง จัดฝึกซ้อมและแบ่งปัน
ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัระหวา่งเครอืขา่ยเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ซึง่
รวมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากศูนย์การค้าใน
ละแวกใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทย
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2) การออกแบบการให้บริการและการนําเทคโนโลยีมา 
  ช่วยในการบริหารจัดการความปลอดภัย เช่น  
  • การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed

Circuit Television/ CCTV) จํานวน 6,823 ตัว 
ในทุกโครงการ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561) เพื่อให้
สามารถสอดสอ่งดแูลความปลอดภยัได้อยา่งทัว่ถงึ  

  • การติดตั้งปุ่มช่วยเหลือความปลอดภัย (Call 
Point) บรเิวณพืน้ทีล่านจอดรถ จาํนวน 2,314 จดุ 
ในทกุโครงการ เพือ่ใหล้กูคา้ได้กดปุม่เรยีกพนกังาน
รักษาความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

  • การจัดสรรพื้นที่จอดรถสาํหรับคนขับที่เป็นสุภาพ
สตรีโดยเฉพาะ (Lady Parking) โดยจัดสรร
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิงไว้คอย
อาํนวยความสะดวกและใหค้วามเชือ่มัน่ดา้นความ
ปลอดภัยรายบุคคล  

  • การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต-เครื่องกระตุ้นหัวใจ
อตัโนมตั ิ(AED) จาํนวน 16 เครือ่ง ในเซน็ทรลัเวลิด์ 
เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว  เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลพลาซา 
แจง้วฒันะ เซน็ทรลัพลาซา ศาลายา เซน็ทรัลพลาซา 
เวสตเ์กต เซ็นทรลัพลาซา เชยีงราย เซน็ทรัลพลาซา 
ลําปาง เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล
ภูเก็ต และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกทักษะการใช้งาน
เครื่องดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

  • การใช้เครื่องมือและข้อมูลด้านความปลอดภัยใน
การวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงาน เช่น  
การนําผลการวิเคราะห์จากการใช้ เครื่องมือ

นาฬิกาอาชญากรรมไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมเพียงพอตามจุดพื้นที่และ
ตามเวลาที่เหมาะสม การนําจํานวนอุบัติเหตุและ
จํานวนเหตุอาชญากรรมทั้งที่เกิดแล้วและเกือบ 
จะเกิด มาวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่ 
เกิดขึ้นซํ้า ๆ ณ จุดเดิม ๆ เพื่อป้องกัน และลด 
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซํ้าอีก เช่น การติดตั้ง 
เพิ่มจุดแสงสว่างและการติดตั้งป้ายในจุดที่เกิด
อุบัติเหตุซํ้า ๆ เป็นต้น  

  • การปรับปรุงคู่มือรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เข้า
กับสถานการณ์จริงแบบทันท่วงที โดยติดตามผล
และรายงานตามลําดับขั้นไปยังคณะทํางานด้าน
ความปลอดภัย และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงตามวาระอย่างสมํ่าเสมอ

 3) การสรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย  
  ได้แก่ 
  • การพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ความรู้พนักงาน 
   ประจําของร้านค้าในการจดจําพฤติกรรมและ 
   รูปพรรณสัณฐานของคนร้าย เพื่อช่วยสอดส่อง 
   ดูแลในด้านความปลอดภัยในร้านได้ด้วยตนเอง 
  • การจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับร้านค้าและ 
   ผู้ เช่าอาคารจํานวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีใน 
   ทุกโครงการ   
  • การจัดอบรมหลักสูตรพิเศษให้กับบุคลากรด้าน

ความปลอดภยัทัง้บคุลากรของบรษิทัฯและคูค่า้ให้
มีทักษะและความชํานาญในการตรวจค้นวัตถุ
ระเบิด การเก็บพยานวัตถุ การพิสูจน์ว่าเป็นวัตถุ
ระเบดิปลอมหรอืไม่ในระดบัหนึง่ และกจิกรรมอืน่ ๆ  
เพื่ อสนับสนุนและลดเวลาการทํ างานของ 
หน่วยทําลายล้างวัตถุระเบิด (EOD: Explosive 
Ordnance Disposal) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อีกทางหนึ่ง เป็นต้น

  • การปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจกรรม เช่น  งาน 
   เคาท์ดาวน์ประจําปี จะมีการประชุมหารือร่วมกับ 
   หน่วยราชการด้านความปลอดภัยและหน่วยงาน 
   ท้องถ่ิน  เพื่อบังคับใช้มาตรการรักษาความ 
   ปลอดภัยร่วมกัน

3. มาตรฐานการให้บริการ
CPN มุ่งมั่นในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ทั้งใน
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ควบคู่ไปกับการนําระบบมาตรฐานระดับสากลมาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

เครือข่ายทีมดับเพลิง การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ี 
ดบัเพลงิจากศนูยก์ารคา้ตา่ง ๆ  เพือ่แบง่ปนัข้อมลู และการฝกึ
ซ้อมดับเพลิงร่วมกัน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทีมดับเพลิง
เครอืขา่ยฯ จะอาสาร่วมกนัเผชญิเหตใุนเขตพืน้ทีโ่ดยรอบ โดย
คํานึงถึงพื้นที่ใกล้เคียงในระยะรัศม ี 5-8 กิโลเมตรรอบพื้นที่
โครงการเป็นอันดับแรก และขยายความช่วยเหลือออกไปใน
เขตพื้นที่ห่างไกลความรับผิดชอบออกไป เมื่อได้รับคําสั่งให้
ดําเนินการช่วยเหลือ

 • เครือข่ายทีมดับเพลิงเขตบางนา เขตศรีนครินทร์
  ประกอบด้วย ทีมงานจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา  
  บางนา ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ และ 
  ศูนย์การค้าเมกะ บางนา 
 • เครือข่ายทีมดับเพลิงราชประสงค์ เซ็นทรัลแบงคอก  
  และวนัสยาม ประกอบดว้ย ทมีดบัเพลงิจากศนูยก์ารคา้ 
  เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน ์ 
  ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล และศูนย์การค้าเอ็มบีเค 
 • เครือข่ายทีมดับเพลิงระดับภูมิภาค  
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1) การพฒันาบคุลากรในทกุระดบัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
 ในทุกจุดของการให้บริการ ได้แก่ 

 • ผู้จัดการศูนย์การค้า จะได้รับการอบรมตามคู่มือ
มาตรฐานในการบริหารศูนย์การค้าของ CPN ซึ่ง
พัฒนาตามแนวทางระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามเกณฑร์างวัล Malcolm Baldrige National 
Quality Award และระบบบริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

 • เจ้าหน้าที่แผนกให้บริการลูกค้า จะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผ่านการอบรมเพิ่มเติม
ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะที่จําเป็น  
เช่น  ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเบื้องต้นในการ
ปฐมพยาบาล รวมทั้งการปั๊มหัวใจ

 • เจ้าหน้าที่แผนกร้านค้าสัมพันธ์ จะต้องผ่านการ
อบรมหลกัสตูรรา้นคา้สมัพนัธ ์ซึง่เนือ้หาครอบคลมุ
มาตรฐานการให้บริการตามระบบบริหารคุณภาพ
องค์กรตามข้อกําหนดของ ISO 9001 และการ
เพิ่มทักษะและแนวคิดในการบริหารความสัมพันธ์
กับร้านค้า ดั่งเป็นเพื่อนคู่คิดในการบริหารธุรกิจ 
ให้กับร้านค้า 

การพฒันาบคุลากรทีใ่หบ้รกิารรวมถงึการพฒันา
บุคลากรของพันธมิตรในการให้บริการ เช่น  
พนักงานทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โดยจัดอบรมให้กับคู่ค้ารับทราบและ
ปฏบิตัติามมาตรฐานการใหบ้รกิารของ CPN ผา่น
ระบบการเรียนออนไลน์  และมีระบบการประเมิน
ระดับความสามารถในการให้บริการของพนักงาน
ของบริษัทคู่ค้า เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้

นอกจากนั้น CPN ยังสนับสนุนให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอกระบวนการในการ
ปรับปรุงและนําเสนอแนวคิดใหม่ในการทํางาน
อย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “โครงการดรีมทีม” 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน หน้า 122) 

โครงการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 
ในการใช้บริการห้องนํ้า 

ภายใต้โครงการ Dream Team จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งนําข้อร้องเรียนและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ํามาใช้ในการพัฒนา
แผนปรับปรุงการให้บริการห้องนํ้าตามหลัก PDCA  
(Plan : Do : Check : Act) แบง่แนวทางในการแกไ้ข ดงันี้

1. ความพรอ้มใช้ของหอ้งนํา้และอปุกรณ ์ปรบัปรงุโดยใช้ 
 ระบบการแจง้ซอ่มผา่นแอปพลเิคชนั ทีพ่ฒันาโดย CPN 
2. การใหบ้รกิารของแมบ่า้น ปรบัปรงุโดยการเพิม่รอบการ
 อบรม และการจดัทาํมาตรฐานใหก้บัพนกังานทาํความ 
 สะอาดทีว่า่จ้างผา่นผูร้บัเหมา  
3. ความเพียงพอของห้องนํ้าและอุปกรณ์ ปรับปรุงโดย 
 ติดตั้ง “ชุดตรวจจับสถานะห้องนํ้า” แสดงจํานวน 
 หอ้งน้ําวา่งในชัน้ดงักลา่วและชัน้ใกล้เคยีง เพือ่ใหล้กูคา้ 
 ตัดสินใจในการใช้บริการห้องนํ้าในแต่ละชั้น และลด 
 การเขา้คิวรอ

• จาํนวนขอ้ร้องเรยีนเรือ่งการใช้
  บรกิารหอ้งนํา้ลดลงเปน็ศนูย์

• คะแนนความพงึพอใจของลกูค้า 
  ในการใชบ้รกิารหอ้งนํา้เพิม่ขึน้
 ร้อยละ 9 
  (จากคะแนนร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 96)

 2) การนาํระบบการบรหิารจดัการในระดบัสากลมาปรบั
ตามบรบิทขององคก์ร และบงัคบัใชเ้ปน็ระบบมาตรฐานการ
บรหิารจดัการศูนยก์ารคา้ดา้นการใหบ้รกิารรา้นค้าและลกูคา้ 
หรอื “ระบบบรหิารคณุภาพองคก์ร ตามขอ้กําหนดของ ISO 
9001” โดยยดึกระบวนการดาํเนนิงานรวมไปถงึขัน้ตอนการ
ติดตามตามรูปแบบของมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ทั้งหมด มี
การติดตามและตรวจสอบกระบวนการทํางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่าํหนด โดยคณะทาํงานคณุภาพประจาํสาขา และ
มีการสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการรายปี โดยหน่วยงาน
บริหารคุณภาพ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นอกจากนี ้CPN ไดข้อรบัรองมาตรฐานระบบการบรหิารจัด
งานประชมุ แสดงสนิคา้ และนทิรรศการอยา่งยัง่ยนื หรอื ISO 

ผลลพัธ์ของโครงการ  (ระยะทดสอบ 10 เดอืน)
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20121 Event Sustainability Management System ใน
การบรหิารและจดัการพ้ืนทีศ่นูยป์ระชมุเอนกประสงคอ์กีดว้ย 
โดยมาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารด้วยความโปร่งใส 
เปน็ธรรม เปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง รวม
ถึงการรักษาและการจัดการขยะ โดยในปี 2561 CPN ได้ขอ
รับรอง ISO 20121 เพิ่มอีก 2 แห่ง8 ได้แก่ ศูนย์ประชุม 
อุดรธานีฮอลล ์ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และ
ศูนย์ประชุมขอนแก่นฮอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่าํหนด โดยทีมงานตรวจสอบการปฏบัิตกิารซึง่
เป็นทีมงานเฉพาะกิจรวมผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ ในแต่ละ
ลกัษณะงานทาํหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตัหินา้งานของแตล่ะ
ศูนย์การค้าในมิติเรื่อง ภาพลักษณ์ ความเป็นระเบียบ ความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกําหนด 
ความพร้อมของเครื่องจักร ความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารตามกระบวนการทาํงาน การปฏิบัติตามระเบียบของ
ร้านค้า เช่น  สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของร้านค้า ใบรับประกันใน
การดําเนินธุรกิจประเภทควบคุมของร้านค้า ใบขออนุญาต
เข้าตกแต่งพ้ืนที่ของผู้รับเหมา เป็นต้น โดยผลประเมินการ
ตรวจสอบจะถกูรายงานไปยงัผูจั้ดการทัว่ไปศนูยก์ารคา้ และ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดาํเนนิการแกไ้ขปรบัปรงุในประเดน็
ที่บกพร่อง จากนั้นทีมงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบจะ
ติดตามผลการแก้ไขเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ คะแนนที่ได้จากการ
ตรวจสอบดงักลา่วเปน็หนึง่ในดชันชีีว้ดัในการประเมนิผลงาน
รายสาขา และถ่ายทอดสู่ระดับที่เกี่ยวข้องตามลําดับ ในปี 
2561 ได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการทํางานของทีมงาน
เฉพาะกิจ ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการประหยัด
เวลาทั้งของทีมงานตรวจและผู้ปฏิบัติงานได้ถึงร้อยละ 62 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปี 2561 CPN กําหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 
หนึ่งในกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ดูแลรับผิดชอบชัดเจน คือหน่วยงานดิจิทัล อินโนเวชัน และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานผ่านการติดตามแผนกลยุทธ ์โดยคณะ
กรรมการจดัการ ในสว่นแผนการดาํเนนิงานนัน้มุ่งเนน้การพฒันา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ และ
อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า และการจัดการ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นขอ้มลูสารสนเทศเพือ่กอ่ใหเ้กิดประโยชนใ์น
เชิงธุรกิจ โดยแบ่งเป็นแผนการดําเนินงาน ดังนี้

 1. สําหรับลูกค้า 
  1) ด้านการสื่อสาร 

บรษิทัฯ เพิม่ชอ่งทางการสือ่สารออนไลนผ์า่นโซเชยีล
มเีดยีอยา่งเปน็ทางการ ผา่นทางแอปพลเิคชนัไลน์ 
(Line) ภายใต้ชื่อ central Life (@centrallife) 

  2) ด้านบริการชาํระเงิน 
บรษิทัฯ ดาํเนนิงานตามแผนกลยทุธใ์นการผลักดนั
สังคมไร้เงินสด สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดจิทิลัของรฐับาล โดยรว่มกบัพนัธมติรธนาคารช้ัน
นาํในประเทศไทย ในการมอบประสบการณก์ารชําระ
เงินผ่าน QR Code Payment ด้วยการจัด
กิจกรรมอีเว้นท์ ที่เน้นให้เห็นถึงความสะดวกและ
สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อยินดีชําระเงินผ่าน 
QR Code และการเชิญชวนร้านค้ารายย่อยกว่า 
4,000 รายทั่วประเทศให้สมัครและเปิดให้บริการ
ชาํระเงินผ่าน QR Code เพื่อเพิ่มความสะดวกให้
กับลูกค้า 

ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเชิงรุกแบบตัว
ตอ่ตวักบัทางลกูคา้โดยตรง เพือ่แจง้สทิธปิระโยชน์
จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า แนะนําโปรโมชั่นและ
กิจกรรมภายในศูนย์การค้าในแต่ละช่วงเวลา รวม
ไปถงึอาํนวยความสะดวกในการคน้หาทีต้ั่งรา้นค้า 
พร้อมนําทางผ่านระบบแผนที่ดิจิทัล นอกจากนี้ 
ยังเปิดทดลองให้บริการจองที่จอดรถพิเศษ โดย
นาํรอ่งการจองทีจ่อดรถในศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด์

8
 ปัจจุบัน CPN ขอรับรอง ISO 20121 ให้กับศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ทั้งหมดจํานวน 5  แห่ง ได้แก่ 

 ศนูยป์ระชมุเชยีงใหมฮ่อลล ์ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ ศนูยป์ระชมุบซีซีฮีอลล์ 
  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ศูนย์ประชุมหาดใหญ่ฮอลล ์ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
 หาดใหญ ่ศูนย์ประชุมอุดรธานีฮอลล ์ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธาน ีและศูนย์ประชุมขอนแก่น 
 ฮอลล ์ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
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2. สําหรับร้านค้า
บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ต 
สําหรับบริการร้านค้า เพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้าผ่านการ
ทําธุรกรรมทางดิจิทัลภายใต้ชื่อโปรแกรม “ซีพีเอ็นเสิร์ฟ 
(CPN Serve)” โดยนําร่องเปิดให้ร้านค้ารายย่อยกว่า 500 
รายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้ลองใช ้
มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับร้านค้าในการ
ทําธุรกรรมกับ CPN แบบ self service, anywhere, any 
time ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วย การให้ข้อมูล
ทั่วไปของศูนย์การค้านั้น ๆ จดหมายข่าวจากเจ้าหน้าที ่
ร้านค้าสัมพันธ์โดยตรง การรับข่าวสารโปรโมชั่น กิจกรรม 
อเีวน้ทร์ายวนั รายเดอืน แจง้ซ่อมระบบสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 
การทําธุรกรรมทางการเงิน เช่น การตรวจเช็คใบแจ้งหน้ี 
หนี้คงค้าง ประวัติการชําระเงิน และการชําระเงินผ่าน
โปรแกรมได้โดยตรง เป็นต้น

3. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทฯ ศึกษาระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่(Big Data) ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยหนึง่ในเปา้หมายคือ การใชข้อ้มลูขนาดใหญใ่นการจาํแนก 

ผลการดาํเนินงานด้านความยั่งยืน : นวตักรรมการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิาร

และวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคแบบใหม่ตามรูปแบบการจับจ่าย 
ใช้สอย 9 กลุ่มที่ทางการตลาดได้ศึกษาไว้ เพื่อจะได้ 
กําหนดแผนทางการตลาดแบบเฉพาะรายบุคคลได ้
อย่างเหมาะสมในอนาคต  

ในขณะเดียวกัน CPN วางแนวทางที่จะนําเทคโนโลยีดิจิทัล
ดงักลา่วมาใช้ในการบรหิารความสัมพนัธ์กบัลกูค้า  โดยร่วมมอื
กับพันธมิตรในกลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงมีความแข็งแกร่งด้าน 
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คือ เดอะวัน (The 1 Card 
-T1C) โปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สามารถสะสมคะแนนผ่าน
ทุกยอดการซ้ือสินค้าและบริการจากธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล 
(ข้อมูลเพิ่มเติม  www.the-1-card.com) จากการ 
จัดกิจกรรมแลกรับสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มแบบออฟไลน์ 
ในปี 2561 เป็นการแลกรับสิทธิพิเศษผ่านโปรแกรมออนไลน์ 
โดยลูกค้าสามารถแลกคะแนนเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ
ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชันไลน ์
@centrallife ได้โดยตรง พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม 
จากร้านค้าในศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว 
ยังอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
เดอะวัน  สามารถสมัครเ ป็นสมาชิกได้ โดยตรงผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว

ผลการดําเนินงานป ี2561หัวข้อ แผนป ี2562

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การพัฒนาศูนย์การค้าโดย
ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

การให้บริการที่เป็นเลิศ

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 
 (Shopper)” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร 
 เป้าหมายที่ระดับร้อยละ 85
• ไดค้ะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ (Shopper) 
 ทีร่ะดบัรอ้ยละ 82 (นอ้ยกวา่ป ี2560 ทีร่อ้ยละ 1  
 เนื่องจากมีการขยายฐานผู้ตอบแบบสํารวจ
 เพิม่ขึน้)

• ดํา เนินงานตามแผนการสร้ างศูนย์ ใหม่  
 3 โครงการ เปิดให้บริการแล้ว 1 โครงการ คือ
 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และปรับปรุง
 ศูนย์การค้า 5 โครงการ แล้วเสร็จตามแผน  
 1 โครงการ คือ เซ็นทรัลเวิลด์ 
• ดาํเนินงานตามแผนงานในการพฒันานวตักรรม
 ผลติภณัฑ-์จดุหมายใหม่ ตามแผนงาน จํานวน 
 15 จดุหมาย ใน 10 โครงการ 

• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปี ในการ 
 ยกระดบัคณุภาพในการใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่การพฒันา 
 กฎบตัรดา้นการใหบ้รกิารลกูค้าสมัพนัธ์ การให้ 
 บรกิารดา้นความปลอดภยั และความสะอาด ซึง่ 
 นาํรอ่งใชใ้นศูนยก์ารคา้เซน็ทรัลเวิลดเ์ปน็แหง่แรก 

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 
 (Shopper)” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดย
 ตั้งเป้าหมายคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับ
 ปี 2561 และเป้าหมายระยะยาวในปี 2565 ที่
 ระดับร้อยละ 85 

• ดําเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์การค้าใหม่ 
 2 โครงการ และปรับปรงุศนูยก์ารคา้ 5 โครงการ 
 โดยเปน็โครงการปรบัปรงุตอ่เนือ่ง 2 โครงการ
• ดํ า เนินงานตามแผนงานในการพัฒนา
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 จํานวน 20 จุดหมายใหม่

• ดําเนินงานตามแผนงานในการเพิ่มความพึง
 พอใจของลูกค้า และร้านค้าตามแผนกลยุทธ์
 รายปี โดยผนวกกับแผนการดําเนินงานตาม
 กลยทุธด์จิทิลั และกลยทุธก์ารสรา้งจดุหมายใหม่



รายงานประจําปี 2561
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้

• บรรลกุารดาํเนนิงานตามแผนกลยทุธร์ายป ีใน
 การสร้างประสบการณ์ใหม่ และปรับปรุงสิ่ง
 อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า จํานวน 17 
 บริการใหม ่ใน 14 โครงการ 
• วางระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีว-
 อนามยัในการทาํงานตามมาตรฐาน  ISO  45001 
 โดยทดลองนําร่องใน 2 โครงการ
• ได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉพาะ
 หมวดความสะดวก  ที่ ระดับร้อยละ  85 
 (มากกว่าปี 2560 อยู่ร้อยละ 5) และความ
 ปลอดภัยที่ระดับร้อยละ 79 (เท่าปี 2560)  

• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบ
 ประสบการณ์ทางดิจิทัลให้ กับลูกค้าผ่าน
 แอปพลิเคชันไลนอ์ยา่งเปน็ทางการ ในไตรมาส
 ที ่4 ของป ี2561 เนือ่งจากมกีารเลือ่นชว่งเวลา
 การเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากแผนเดิม ส่ง
 ผลให้ยอดการเพิ่มเพื่อนของ @centrallife 
 น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการอํานวย 
 ความสะดวกให้กับร้านค้าผ่านโปรแกรม 
 “ซีพีเอ็นเสิร์ฟ (CPN Serve)” โดยทดลอง 
 นาํรอ่งกอ่น  1 โครงการ มีร้านค้าเข้าร่วมเป็นไป 
 ตามเป้าหมาย

• ขอรบัรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชวี-
 อนามัยในการทํางาน ISO 45001 อย่างน้อย 
 2 โครงการให้สําเร็จ

• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบ
 ประสบการณท์างดจิทิลัใหก้บัลกูคา้ รา้นคา้ และ 
 การนําข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 กับองค์กรในหลากหลายมิติทั้งในแง่การเพิ่ม
 ความพึงพอใจของลูกค้าและร้านค้า และเพิ่ม
 ระดับความผูกพัน

ผลการดําเนินงานป ี2561หัวข้อ แผนป ี2562
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การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

CPN กําหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยยึดหลักการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ  เพื่อให้การบริหารและจัดการ
ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งหวังท่ีจะสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วน 
ได้เสียอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า พนักงาน 
คู่ค้า และชุมชน มุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของลูกค้า พัฒนาและสนับสนุนให้ร้านค้า และคู่ค้า
สามารถเติบโตในธุรกิจไปพร้อมกับชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพงานฝีมือ และ 
ทักษะของคนในท้องถิ่นผ่านการจ้างงานทั้งจาก CPN ร้านค้า และคู่ค้า ผลักดันให้ชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน มอบโอกาสในการได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกับคงอัตลักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้ามภูมิภาค

แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการดาํเนนิงาน

4. การแสดงความรับผิดชอบ
 และพัฒนาชุมชน 
 • การลดผลกระทบต่อชุมชน
   และสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างความผูกพันกับชุมชน
 • การพัฒนาชุมชน

รายงานแนวทางการบริหารและรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย / การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า 
www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย / การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย / การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย / การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
 • การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
 • การพัฒนาร้านค้า
 • การสร้างความสัมพันธ์
 • การรับฟังความคิดเห็น

2. การบริหารจัดการและ
 สร้างความผูกพันกับบุคลากร 
 • การสรรหาและการรักษาบุคลากร
 • การพัฒนาผู้นําและการพัฒนา
   ศักยภาพบุคลากร
 • การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
   และประสิทธิผล

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 • การบริหารจัดการต้นทุนและ
   ความเสี่ยงคู่ค้า
 • การสรรหาคู่ค้ารายใหม่
 • การบริหารความสัมพันธ์และ
   การพัฒนาคู่ค้า
 • การประเมินคู่ค้าและการปรับปรุง
   ประสิทธิภาพของกระบวนการ
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
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การบริหารจดัการและพฒันารา้นคา้ 

ในปี 2561 CPN ได้ดําเนินแผนงานการบริหารจัดการและ 
พัฒนาร้านค้า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ในการพัฒนาร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการสร้างนวัตกรรมจุดหมายใหม่เพื่อมุ่งสู่การ 
พฒันาศนูยก์ารคา้ใหเ้ปน็ศนูยก์ลางของการใชช้วีติ และศนูยก์ลาง
ของชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยแบ่งแผนงานออกเป็นหมวดหมู ่ดังนี้

1. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
CPN ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ได้ทดลอง 
เปิดร้านในศูนย์การค้าในหลายรูปแบบ  อาทิ  รูปแบบ 
ป็อปอัพสโตร์บนพื้นที่ส่วนกลางในระยะสั้นตามช่วงเวลา 
ที่กําหนดในทุกโครงการทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและผูป้ระกอบการรายใหญท่ีต่อ้งการ
แตกไลน์ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 73 ราย นอกจากนั้น ยังพัฒนา
รูปแบบการเปิดร้านในพื้นที่ศูนย์อาหารแบบใหม่ เช่น การ
พัฒนาฟู้ดเวิลด์บริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
และการพัฒนาโซนเทลส์ออฟไทยแลนด์ในเซ็นทรัล ภูเก็ต 
เปน็ตน้ ทัง้น้ีสามารถสนบัสนนุใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหมร่ว่ม
เปิดร้านกับ CPN รวม 52 ราย 

2. การพัฒนาร้านค้า 
1) การสนับสนุนและพัฒนารูปแบบร้านค้าแนวใหม่
 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรม 
 จุดหมายใหม่ที่กําหนดไว้ โดยเป็นการทํางานร่วมกัน 
 แบบบรูณาการระหวา่งทมีงานพฒันาธรุกจิ ทมีงานขาย  
 ทีมงานตรวจแบบร้านค้า ทีมงานร้านค้าสัมพันธ์ กับ 
 ผู้ประกอบการร้านค้า อาทิ การร่วมพัฒนาร้านกาแฟ  
 คาเฟ่ และร้านของหวานขนาดเล็กในรูปแบบร้านค้าบน 
 พื้นที่ส่วนกลาง  ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของการ 
 รบัประทานอาหารของคนรุน่ใหม ่บรเิวณชัน้ 3 ชัน้ 5 และ 
 ชั้น 6 ในโครงการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์ 
 นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาตอ่ยอดขยายไลนผ์ลติภณัฑ ์
 แบบข้ามหมวด เช่น ร้าน Divana Signature Cafe  
 และร้าน CPS Coffee และการขยายรูปแบบร้านค้าใน 
 แบบราคาย่อมเยา  เช่น  ร้าน  Ramen Ippudo  
 ร้าน After You To Go เป็นต้น

Divana Signature Cafe
 รา้นคา้ทีต่อ่ยอดจากผลติภณัฑค์วามงาม เครือ่งหอมและ
สปาสู่ร้านคาเฟ่บรรยากาศสวยงามท่ามกลางสวนดอกไม้
นานาชนิด

CPS Coffee 
ร้านค้าที่พัฒนารูปแบบการขายสินค้าแบรนด์เสื้อผ้า 
คนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่การนําเสนอบาร์เครื่องด่ืมกาแฟ 
และชา ไว้คอยให้บริการลูกค้าครบทุกรูปแบบ 

Ramen Ippudo 
ร้านค้าแบบราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นการแตกไลน์จากร้านค้า
ขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด ์พระราม 9 

After You To Go 
ร้านค้าที่ปรับย่อรูปแบบร้านเป็นให้บริการซื้อกลับไป
รับประทาน ซึ่งเหมาะกับพนักงานออฟฟิศที่ไม่มีเวลานั่ง
รบัประทานทีร่า้น ณ อาคาร ด ิออฟฟศิเศส แอท เซ็นทรลัเวลิด์ 
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 2) การพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้ารุ่นใหม่ มุ่งเน้นการ
อบรมให้เกิดความรู ้และเพิ่มทักษะการบริหารจัดการใน
การประกอบธรุกจิแบบโมเดริน์เทรด โดยเปดิกวา้งใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่นใจทัง้รายท่ีทาํธรุกิจอยู่กบั CPN และ
ผูป้ระกอบการทัว่ไป โดยแบง่ออกเปน็สองโครงการ คอื 
โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading 
Entrepreneur Advanced Development Program) 
และโครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี-CPN Retail 
Academy  ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกิจกรรม SME 
Think Big เมื่อปี 2559 และ SME Think Big สัญจร
ในปี 2560 โดยอยู่ระหว่างการเตรียมโปรแกรมอบรม
ร่วมกันกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว.) ในหลกัสตูรการทาํธรุกจิคา้ปลกีแบบ
โมเดิร์นเทรดสําหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่
สนใจได้อย่างน้อย 250 รายในป ี2562

 3. การสร้างความสัมพันธ ์ 
  หนึง่ในชอ่งทางการสร้างความมสีว่นร่วมในการพฒันา
  ธรุกจิรว่มกนัระหวา่งผูป้ระกอบการรา้นคา้กบั CPN คอื 
  การประชมุกับผูป้ระกอบการรา้นคา้เฉพาะรายเพือ่รบัฟงั
  และหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งผลจากการ
  ประชุมหารือเชิงลึก ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วม
  กนัพฒันาโปรแกรมสง่เสริมการขายและการตลาดในรปู
  แบบใหม่ที่เฉพาะเจาะจงในการตอบสนองต่อความ
  ต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าได้เหมาะสมมากขึ้น 
  โดยมีเป้าหมายในการผลักดันยอดขายของผู้ประกอบ
  การใหด้ขีึน้ และเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารงาน อาทิ 

1) การพฒันาผลติภณัฑค์อลเลคชัน่ใหม ่โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ในหมวดแฟชั่น และกําหนดให้เปิด
จําหน่ายเฉพาะร้านท่ีตั้งอยู่ในศูนย์การค้าที่บริหาร
โดย CPN โดยในปี 2561 มีแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่
เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่เฉพาะกับ CPN จํานวน 24 
แบรนด์  

2) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขาย อาทิ 
โปรแกรมส่งเสริมการขายแบบพิเศษเฉพาะกับ 
CPN หรือ Exclusive Campaign @ CPN 
โปรแกรมแคมเปญร่วมกับบัตรเดอะวันการ์ด 
(T1C) และบตัรเครดติ และแคมเปญแบบขา้มหมวด
ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ Cross Promotion 
Campaign  เช่น แคมเปญร่วมระหว่างโรงเรียน

โครงการซีพีเอ็นลีด (CPNlead)

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม ่โดยความ
รว่มมือระหวา่ง CPN และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรซ์ึง่จัด
ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้
ความรู้เชิงผสมผสานระหว่างการอบรมในห้องเรียน และ
การฝกึทกัษะและลงมือทาํตลาดจรงิในพืน้ทีข่อง CPN อาทิ 
การจัดทําป็อปอัพสโตร์ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ทราบผล
ตอบรับตามความเป็นจริงจากการลงมือปฏิบัต ิ โดยในรุ่น
ที ่2 ป ี2561 นี ้มผีูป้ระกอบการใหค้วามสนใจรวมท้ังสิน้ 40 ราย 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ในหมวดอาหาร แฟชัน่ และหมวดพเิศษ 
เข้ารับการอบรมจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญระดับ
ชัน้นาํในธรุกจิคา้ปลกีของประเทศไทย จาํนวน 20 หลกัสตูร
ครอบคลมุความรูใ้นเรือ่งการวางกลยทุธ์ การสรา้งแบรนด์ 
การวางแผนการตลาด OMNI Channel การใช้ข้อมูลใน 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยนาํความรูที้ไ่ดร้บัจาก
การอบรมมาใช้ในการทดลองพัฒนาสินค้าใหม่ การทํา
แคมเปญแบบข้ามหมวดผลิตภัณฑ์ในการออกร้านแบบ 
ป๊อปอัพสโตร์และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
เฉพาะราย

• ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพงึพอใจกบัประโยชนท์ี่
 ได้รับและยินดีที่จะแนะนําโครงการให้กับ 
 ผูป้ระกอบการรายอืน่ถงึ

 ร้อยละ 100 

• ผู้ประกอบการมีความมั่นใจและตัดสินใจ
 ทําธุรกิจร่วมกับ CPN คิดเป็น

 ร้อยละ 35 

• ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ
 ร่วมกับ CPN ทั้งการเปิดและขยายสาขา
 ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดคิดเป็น

 ร้อยละ 58 
 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 

ผลลพัธ์ของโครงการ
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การประชุมคู่ค้า
Partner Engagement Meeting
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดําเนิน
งานร่วมกันระหว่าง CPN กับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มคู่
คา้ทีใ่หบ้รกิารดา้นการจดังานกจิกรรมและสือ่สารทางการ
ตลาด (รายละเอยีดในหนา้ 124-126)  และผูบ้รหิารระดบัสงู  
หรอืระดบัจดัการด้านการเงนิของกลุม่ผูป้ระกอบการรา้นคา้ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 81 ท่าน โดย CPN ได้ส่ือสาร 
เกี่ยวกับนโยบายการทําธุรกิจเพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด 
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน และให้คู่ค้า 
ร่วมตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และประเมินตนเองใน 
ด้านการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบ 
ด้วยประเด็นความเสี่ยงและความยั่งยืนทางธุรกิจใน 
9 หมวด โดยผลที่ได้ CPN จะนําไปพัฒนาเป็นเนื้อหา 
ในการสื่อสาร การประชุม และการพัฒนาองค์ความรู้ 
ร่วมกันต่อไป

• คูค่า้เห็นวา่เน้ือหาการประชมุเป็น  
 ประโยชนต์อ่ธุรกจิของตนคิดเป็น 

  ร้อยละ 70   และ  ร้อยละ 80 
 ของคู่ค้า ประสงค์จะให้จัดงานประชุม  
 เช่นนี้อีกในอนาคต  

• คู่ค้าริเริ่มการตรวจสอบวิเคราะห์ 
 สถานะและการประเมินตนเอง 
 ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สอนพเิศษกบัโรงภาพยนตร ์แคมเปญร่วมระหวา่ง 
Grab และรา้นอาหาร   เปน็ตน้ โดย CPN ทาํหนา้ท่ี
เป็นคู่คิดในการนําเสนอและประสานพันธมิตรที่
หลากหลายในการทําแคมเปญต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น 
นอกจากนั้น ยังร่วมกันจัดแคมเปญส่งเสริมการ
ขายเฉพาะหมวด เช่น ร่วมกับแบรนด์สินค้าแฟชั่น
ในหมวดผ้ายีนส์จัดแคมเปญ DNA Denim ร่วม
กับ “เว็บไซต์วงใน” จัดกิจกรรมอีเว้นท์เทศกาล
อาหาร เป็นต้น พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดัง
กลา่วมยีอดขายในชว่งทาํแคมเปญเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
ถึงร้อยละ 40 และสามารถสร้างรายได้ให้กับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมแคมเปญกว่า 
12 ล้านบาท (นับเฉพาะที่เก็บข้อมูลได้)

  3) การจัดประชุมคู่ค้า Partner Engagement 
Meeting เป็นช่องทางที่สําคัญในการสื่อสาร
นโยบายและแผนงานในการทําธุรกิจร่วมกัน การ
ส่งเสริมให้ความรู้กับคู่ค้าในเรื่องที่เป็นแนวโน้ม 
ใหม่ ๆ ที่สําคัญ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและรับทราบประเด็นที่กังวลใจจากคู่ค้า

  4) การจัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพื่อกระชับ 
   ความสัมพัน ธ์อันดี ร ะหว่ างกัน  แล ะ เป็ น 
   การรับฟังข้อเสนอแนะจากร้านค้าอย่างไม่เป็น 
   ทางการ โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
   แบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการให้เหมาะสมตรงตาม 
   ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วง 
   ความทรงจําที่แตกต่างกัน เช่น  จัดกิจกรรม 
   รบัประทานอาหารสดุพเิศษกบักลุม่เจา้ของกิจการ 
   ที่เติบโตร่วมกับ CPN อย่างต่อเนื่อง การจัด 
   กิจกรรมและชมคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงและ 
   ตรงกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงสันทนาการ 
   ในรูปแบบอื่น  ๆ  ที่ เน้นเฉพาะตามไลฟ์สไตล ์
   มากยิ่งขึ้น

 
4. การรับฟังความคิดเห็น

ในปี 2561 CPN ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจความ 
พงึพอใจของรา้นคา้ในการรบับรกิารจาก CPN โดยปรบั
จากระบบเดิมที่ทําการสํารวจรายปี เป็นการสํารวจโดย
วธีิการสมัภาษณโ์ดยทมีงานรา้นค้าสมัพนัธร์ายไตรมาส 
ซึ่งจะทําการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกับการตอบแบบ
สาํรวจออนไลน ์ซึง่พฒันาและวเิคราะหโ์ดยทมีงานวจัิย
การตลาดภายใน ทัง้นี ้ยงัยดึหมวดหมูท่ีใ่ชใ้นการประเมนิ
คงเดิม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังทีมงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รว่มกันหาแนวทางพฒันาและแกไ้ขการ
ใหบ้รกิารในแตล่ะโครงการ อกีทัง้คะแนนทีไ่ดจ้ะเปน็หนึง่
ในดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ และ
เปน็หนึง่ในเกณฑป์ระเมนิใหร้างวลัศนูยก์ารคา้ยอดเยีย่ม
ของ CPN ในแต่ละปี 

ผลลพัธ์ของโครงการ
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ผลการดําเนินงานป ี2561หัวข้อ แผนป ี2562

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการ 
สร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาร้านค้า 

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า”  
 เป็นดัชนีช้ีวัดระดับองค์กร เป้าหมายอยู่ที่ 
 ร้อยละ 80
• CPN ได้คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า 
 ที่ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย โดยคะแนน 
 มากกว่าป ี2560 ที่ร้อยละ 2.6

• ดาํเนินการตามแผนงานพฒันาผูป้ระกอบการ 
 ทีม่ศัีกยภาพภายใต ้โครงการ CPNlead รุ่น 2  
 โดยมจีาํนวนผูเ้ขา้รว่มทัง้สิน้ 40 ราย และขยาย 
 ผลทางธรุกจิรว่มกับ CPN จาํนวน 14 ราย รวม 
 เป็นการเปิดร้านใหม่และขยายสาขาจํานวน 
 รวม 21 แห่ง
• ดาํเนนิงานตามแผนงานกลยทุธอ์งคก์รในการ 
 สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าเชิงลึกในการ 
 วางแผนงานร่วมกันจํานวน 2,739 แบรนด์  
 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
• ดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธก์ารบรหิารจดัการ 
 ทรัพย์สิน และแผนงานการบริหารจัดการและ 
 พัฒนาร้านค้าสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด  
 รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ์การขายแยกราย 
 สาขา และการเพิม่ประสทิธิภาพในการขายของ 
 ทีมงานผ่านการอบรม 9 หลักสูตร โดยจัด 
 อบรม 16 ครั้ง ส่งผลให้ผลิตภาพในการขาย 
 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10 
• สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและ 
 ทอ้งถิน่ไดม้โีอกาสเปดิรา้นคา้ปลกีแบบโมเดริน์ 
 เทรดจํานวน 5,033 ร้าน (นับซํ้าราย ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2561) 

• กําหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า”  
 เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมายที่ระดับ 
 ร้อยละ 83 

• ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย 
 เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการทําแคมเปญ 
 ทั่วประเทศแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า และเพิ่ม 
 รปูแบบรา้นค้าแบบชัว่คราว หรอืปอ๊ปอพัสโตร์ 
 ให้มากขึ้น 10 เท่าจากปี 2560
• ดาํเนนิงานตามแผนงานประยกุตใ์ช้เทคโนโลย ี
 ดิจิทัลร่วมกับร้านค้า โดยตั้งเป้าหมายให ้
 ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน CPN Serve ร้อยละ  
 100 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
• เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นให้ 
 ได้ที่ร้อยละ 10-20 ทั้งจากโครงการซีพีเอ็น 
 รีเทลอะคาเดมี และจากการสรรหาเพิ่ม
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบรหิารจดัการและสรา้งความผกูพนักบับคุลากร 

CPN ไดก้าํหนดแผนงานการบรหิารจดัการและสรา้งความผกูพนั
กับบุคลากร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการตามที่ได้นําเสนอ
ใน www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มี
สว่นไดเ้สยี / การบรหิารจดัการและสรา้งความผกูพนักบับคุลากร 
/ การบริหารจัดการและผลการดาํเนินงาน   โดยในปี 2561 ยังคง
ตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน หรือ Employer 
of Choice และแบ่งกลยุทธ์การบริหารจัดการออกเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1. การสรรหาและการรักษาบุคลากร
 1) การสรรหาและการว่าจ้าง

CPN กาํหนดแนวทางในการบรหิารจดัการบคุลากรโดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาล คาํนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม 
และความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาส
ใหก้บัทกุคน ทกุเพศ ทกุเชือ้ชาต ิโดยไมแ่บ่งแยกพืน้ฐาน
ของแต่ละปัจเจกบุคคล ทั้งการสรรหา การว่าจ้าง และ
การประเมนิผลการปฏิบตังิาน9  ในป ี2561 CPN ไดร้เิริม่
การสาํรวจความพงึพอใจตอ่แบรนด ์CPN ในฐานะการ
เป็นองค์กรในหัวใจในกลุ่มผู้สนใจสมัครงาน และมีผล
การสาํรวจความพึงพอใจในระดับร้อยละ 94 

ในปี 2561 CPN ว่าจ้างพนักงานใหม่ทั้งสิ้น 1,108 คน 
โดยเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภูมิลาํเนาตามภูมิภาค 
และเปดิโอกาสใหพ้นกังานโอนยา้ยกลบัภมูลิาํเนา พบวา่
มจีาํนวนพนกังานขอโอนยา้ยไปโครงการใหม ่1 แหง่ คอื 
เซน็ทรลั ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ คดิเปน็รอ้ยละ 16 ของจาํนวน
พนักงานทั้งหมดในโครงการ ส่งผลให้ยอดรวมจํานวน
พนักงานใหม่และจํานวนพนักงานที่ขอโอนย้ายกลับ
ภูมิลําเนา คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการวางแผนจัดการอัตรากําลังคนและการ
สรรหานัน้  ไดน้าํประเดน็ความเส่ียงในดา้นการสรรหาและ
รักษาบุคลากรมาร่วมพิจารณาด้วย ส่งผลให้มีการเพิ่ม
เติมและดําเนินแผนงานในการสรรหาต่อเนื่องจากปี 
2560 ดังนี ้

• การสรรหาพนกังานรุน่ใหม-่รุน่มลิเลนเนียล ผา่น
สื่อสังคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์มการสรรหา 
ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของ
คนรุน่ใหมไ่ด้อยา่งมีประสทิธผิล เชน่ ลงิคอ์นิ เฟสบุค๊ 
ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัล และ ในป ี2561 
ได้เปิดตัวซีพีเอ็นไลน์สําหรับการสมัครงานอย่าง
เปน็ทางการ  โดยแบง่การเขา้ถงึข้อมลูตาํแหนง่งาน
ที่เปิดรับออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้รับ 
การตอบรับจากผู้ที่ สนใจเป็น เพื่อนในระยะ 
เริม่แรกจาํนวน 4,700 คน ภายหลงัการดาํเนนิการ
พบว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวยังไม ่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารแบบสองทาง 
เท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงศึกษาช่องทางสรรหา
ออนไลน์ระดับสากลเพิ่ม ข้ึนเพื่อรองรับการ 
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้รับ
พนกังานใหมรุ่น่ใหมอ่ายรุะหวา่ง 18-30 ป ีจาํนวน 
715 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของพนักงาน 
ที่รับใหม่ในปี 2561 ส่งผลให้สัดส่วนโดยรวม 
ของพนักงานรุ่นมิลเลนเนียลเป็นร้อยละ 39 ของ
พนักงานทั้งหมดในองค์กร

• โครงการ Work Integrated Learning หรือ 
WIL โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้า 
กับการทํางานจริง ในความร่วมมือระหว่าง CPN 
กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
(มจพ.) จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องนับจากรุ่นแรก
เมื่อปี 2558 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีสําเร็จ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) เข้าปฏิบัติงานจริงกับ CPN ควบคู่กับการ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นเวลา  3 ปี 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์
จากการทํางานจริง พร้อมประยุกต์ประสบการณ์
ที่ ได้ ในการเรียนกับอาจารย์ประจํารายวิชา 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับการ 
ใช้จริงในอุตสาหกรรม รวมท้ังได้รับเบี้ยเลี้ยง 
และสวัสดกิารดา้นการรกัษาพยาบาล  เชน่เดยีวกบั
พนักงานระดับ เจ้ าหน้า ท่ีทั่ ว ไป  ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการวัดได้จากนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 
12 คน ได้ทําสัญญาบรรจุเป็นพนักงานของ 

จํานวนพนักงานใหม่แบ่งตามภูมิภาค (คน)

9 รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาอย่างยั่งยืน / การกํากับดูแลกิจการที่ดี / 
 นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ/ นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

* ไม่รวมจาํนวนพนักงานขอโอนย้าย

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล , 681

ภาคตะวันตก, 37ภาคตะวนัออก, 68

ภาคเหนือ, 34

ภาคใต้, 209

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ,
59

ภาคกลาง, 20
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CPN จากจาํนวนทัง้หมด 14 คน และเสียงตอบรับ
ที่ดีจากตัวนักศึกษา พนักงาน CPN ที่เป็นคร ู
พี่เลี้ยง และครูที่ปรึกษา โดยทุกฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน

• โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ หรือ Marketing 
Next GEN โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
อายุไม่เกิน 27 ปี ที่มีศักยภาพและรักในงาน 
การตลาด เข้าทํางานแบบฝึกอบรมและเรียนรู ้
ในงาน (On the Job Training: OJT) ซึ่งเริ่มขึ้น
ในปี 2560 น้ัน พบว่าอัตราการลาออกของ
พนักงานที่อยู่ในโปรแกรมดังกล่าวมีนัยสําคัญ 
ดังนั้น ในปี 2561 จึงได้พักโครงการเพื่อทําการ
ทบทวนแนวทางการรบัสมคัรและการหมนุเวยีนงาน
ใหม่ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการ
ของคนรุ่นมิลเลนเนียล

• โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ 
Central Group Management Associate 
(MA) โครงการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่จัดโดย 
กลุ่มเซ็นทรัล เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทํางานจริง และ 
สร้างโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็วในสาม 
กลุ่มธุรกิจ  ได้แก่  กลุ่มค้าปลีก  กลุ่มบริหาร
อสังหาริมทรัพย์  และกลุ่มการบริหารแบรนด์ 
ซึ่งดําเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 
CPN รับบุคลากรจากโครงการดังกล่าวบรรจุ 
เปน็พนกังาน CPN และอยูร่ะหวา่งการหมนุเวยีนงาน 
ในบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น 12 คน 

• โครงการผู้จัดการทั่วไปฝึกหัด (General 
Manager Trainee หรือ GM Trainee) 
โครงการรับสมัครและพัฒนาผู้บริหารในระดับ 
ผู้ จั ดการศูนย์การค้ าจากพนักงานภาย ใน 
เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจของ CPN ซึ่ง
ดําเนินการต่อเนื่องนับจากปี 2550 ผู้ที่สนใจ 
ในโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการ 
คดักรอง 3 รปูแบบ คือ การสอบขอ้เขยีน การสอบ
สมัภาษณ ์และการสอบประเมนิภาวะผูน้าํ ภายหลงั
ผ่านการคัดเลือกบุคลากรจะได้รับการพัฒนา
อบรมในรูปแบบห้องเรียนจํานวน 20 หลักสูตร 
ทั้งในด้านความรู้ เรื่องงาน กระบวนการและ 
การพัฒนาภาวะผู้นํา และรูปแบบการลงปฎิบัต ิ
หน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จัดการทั่วไปประจํา
สาขา เป็นพี่ เ ลี้ ยงสอนงาน  นอกเหนือจาก 
โครงการ GM Trainee แล้ว CPN ยังพัฒนา
หลักสูตรการอบรมและสอนงานผู้ จัดการ 
มือใหม่แบบเร่งรัด โดยดําเนินการสอนหลักสูตร
เดียวกับ GM Trainee ให้กับผู้จัดการทั่วไป 
ที่รับเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดย 
ในป ี2561 ม ีGM Trainee ในโปรแกรมทัง้สิน้ 4 คน

• โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 
โครงการต่ออายุการทํางานของบุคลากรที่ใกล้
เกษียณเป็นรายปี หรือราย 2 ปี ขึ้นอยู่กับความ
จําเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกันทั้งฝ่าย
ลูกจ้างและนายจ้าง โดยพิจารณาต่ออายุการ
ทํางานออกไปจนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบันมี
บุคลากรในโครงการดังกล่าวจํานวน 6 คน

2) การรักษาและสร้างความผูกพันพนักงาน10

CPN ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดูแลพนักงาน เพื่อ 
ให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได ้
กับตลาดแรงงานทั่วไป โดยความแตกต่างทางเพศ
สภาพ เชื้อชาติ และความทุพพลภาพทางร่างกาย 
ไม่ส่งผลต่อการกําหนดค่าตอบแทนและการเลื่อน
ตําแหน่งของพนักงาน อีกทั้งยังเปิดกว้างรับฟัง 
ความคดิเหน็จากพนกังาน และใหส้ทิธเิสรภีาพพนกังาน
ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามแนวทางปฏิบัติ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
• ความผูกพันของพนักงาน CPN ประเมินความ

ผูกพันของพนักงานภายใต้ชื่อ “CG Voice” หรือ 
Central Group Voice (โครงการ  Power of 
Voice เดิม) ตามกรอบการประเมินความผูกพัน
ของพนักงานสู่การเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน 
(Employer of Choice) ของบริษทัเอออน ฮวิวิท 
(Aon Hewitt) ซึ่งทําการประเมินใน 2 มิติ คือ 
ปัจจัยขั้นพื้นฐาน 4 หมวด และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง 3 หมวด ทั้งนี้ มีการปรับวิธีการ
คํานวณคะแนนให้สามารถเทียบเคียงกับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้ชัดเจนมากขึ้น 

โดยในปี 2561 มีพนักงานที่ร่วมทําแบบประเมิน 
ร้อยละ 88 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด และ 
ได้คะแนนความผูกพันของพนักงานร้อยละ 73 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Top quartile ของกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันในระดับโลก ผลการประเมินความผูกพัน
และปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความผูกพันจะถูก 
นําไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับความ
ผูกพันของบุคลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ และผู้บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย และ
รายงานตอ่คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ระดับองค์กร และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ตามลําดับ 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสําหรับปี 2562 ให้ความสําคัญกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะหมวดการ
ทํางานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ช่วยในการทํางาน และแบ่งการวิเคราะห์แผนตาม

10 
รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย/การบริหารจัดการและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร/การบริหารจัดการและผลการ 

    ดําเนินงาน/กระบวนการรักษาบุคลากรและเพิ่มความผูกพันกับองค์กร.
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุงานและอายุของพนักงาน เพื่อพัฒนาแผน
สร้างความผูกพันให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคน 
ต่างยุคสมัย โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียล  

• การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม 
I•CARE โดยดําเนินการผ่าน 3 รูปแบบ คือ การใช้
สื่อ การมีส่วนร่วม และการเป็นแบบอย่างของ 
ผู้บริหาร 
- การใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสาร
พนักงาน-Admired โปสเตอร์-Admired 
Plus วทิยเุสียงตามสาย-CPN Radio และส่ือ
โทรทัศน์ภายในองค์กร-CPN Channel และ
สื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น
เจน-วี หรือ CPN GEN WE” ซึ่งผลตอบรับ
อยู่ที่ร้อยละ 97.5 โดยเน้นการสื่อสารในเรื่อง
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การทํางาน
ในออฟฟิศรูปแบบใหม่ เป็นต้น

- การมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจําปี กิจกรรม
วันครอบครัว  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรม
สนัทนาการนอกเวลาเพือ่ตอบสนองไลฟส์ไตล์
พนักงานที่มีความชอบแตกต่างกัน อาทิ 
กิจกรรมออกกําลังด้วยการเต้นซุมบ้า การ
เลน่โยคะ การออกกาํลงัแบบมอร์ทลั คอมแบท 
การออกกาํลงัแนวใหมแ่บบผสมผสาน Pilox-
ing การวิ่ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
เช่น การเก็บเงินเตรียมพร้อมสําหรับการ
เกษียณ การเตรียมตัวในเรื่องอาหารการกิน 
และการออกกํ าลั งสํ าห รับคนเกษียณ 
กิจกรรมนวดสําหรับพนักงานท่ีมีปัญหา 
โรคออฟฟิศซินโดรม กิจกรรมแต่งหน้าเค้ก 
วนัแม ่กจิกรรมบรจิาคโลหติ เปน็ต้น รวมไปถงึ
การให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การในเรื่องหลักบรรษัทภิบาล การต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน เพื่อให้
พนักงานเข้าใจหลักการ กฎหมายและกฎ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและร่วมกันเป็นเครือข่าย
ในการสงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณท์ี่
เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี 2561 
ดาํเนนิการจดัอบรม 2 ครัง้ มจีาํนวนพนกังาน
ระดับจัดการเข้าร่วมอบรมจํานวน 85 คน 
ผลจากการอบรมพบว่าพนักงานที่เข้าอบรม 
พึงพอใจและเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์
สามารถนาํไปปฏิบัติได้จริงที่ร้อยละ 97 

- การเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ผ่านผู้นํา
ต้นแบบ “SD Champion” เพื่อผลักดัน 
ให้เกิดวัฒนธรรม “ซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ” ใน 
องค์กร  และต่อยอดสู่การจัดกิจกรรม  

“CPN Step 2 Share กา้วเพือ่การแบง่ปนั” ซึง่ 
เปน็กจิกรรมทีเ่ชิญผูบ้รหิาร SD Champion 
ร่วมทํากิจกรรมอาสาและบริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิ  โดยปี  2561 ได้ดําเนินกิจกรรม 
กับมูลนิธิศิริราชและมูลนิธิ เด็กโสสะแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นอกจากนั้น ยังมีการแต่งตั้งทูตวัฒนธรรม
รุ่นที่สอง หรือ I•CARE Agent จากผู้บริหาร
ระดับกลาง จํานวน 5 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทน
องค์กรในการเผยแพร่ ผลักดัน และสนับสนุน
คา่นยิมทัง้หา้ดา้นของ CPN และกลุม่เซ็นทรลั
ให้พนักงานรู้จัก เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติ
เพื่อปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว สู่วัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง และผูกพันพนักงานไว ้
ด้วยกัน
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โครงการ CPN Step2Share
ก้าวเพื่อการแบ่งปัน   

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนให้พนักงานออก
กําลังกาย ด้วยการเดินหรือวิ่งที่ใดก็ได้ตามความสะดวก 
โดยกําหนดเป้าหมายของระยะทางสะสมที่ 100,000 
กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 22 มิ.ย. 61 โดยทุก 1 
กิโลเมตรจากการเดิน/วิ่งของพนักงานที่บันทึกและส่ง
ข้อมูลผ่านระบบการลงทะเบียน บริษัทฯ จะร่วมบริจาคเงิน
แกอ่งคก์รสาธารณกศุลเป็นจํานวน 5 บาท  รวมมลูคา่การ
บริจาค 500,000 บาท

• พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ
 จํานวน 1,674 คน 
 หรือคิดเป็น
 ร้อยละ 35 
 ของพนักงานทั้งหมด
 (นับในช่วงการจัดกิจกรรม) 

• ระยะสะสมจากการเดิน/วิ่งได้ 
 117,792 กิโลเมตร 
 คิดเป็นเงินบริจาค 
 588,960 บาท 
 (มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 18 )

2. การพัฒนาผู้นําและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 1)      การพัฒนาผู้นาํ

CPN ดาํเนนิการตามโครงการพฒันาความกา้วหนา้ใน
อาชีพสําหรับกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความ
สามารถโดดเด่นตั้งแต่ระดับหัวหน้างานถึงระดับ 
ผู้จัดการอาวุโสจากที่ดําเนินการไว้เมื่อป ี2560 จํานวน 
155 คน โดยกาํหนดใหบ้คุลากรแตล่ะทา่นในโครงการดัง
กล่าวพัฒนาแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
รายบคุคล (Individual Career Development Plan: 
ICDP) โดยใช้แนวทางในการพัฒนาที่บุคลากรแบบ 
70:20:10 คือ เรียนรูจ้ากการปฏบัิตจิรงิหน้างานรอ้ยละ 
70 จากการสอนโดยหวัหนา้งานรอ้ยละ 20 และจากการ
อบรมร้อยละ 10 ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา หลักสูตรที่
บคุลากรตอ้งการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้สองอนัดบัแรก 
คือเรื่องภาวะผู้นํา และความรู้เฉพาะสายงาน นอกจาก
นั้น ยังมีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากร
แตล่ะทา่นจากแผนการพฒันาทีกํ่าหนดไวท้กุ ๆ  ไตรมาส 

รวมถงึการประเมนิศกัยภาพภาวะผูน้าํแบบ 360 องศา 
เพือ่วดัผลการพฒันาตลอดทัง้ป ีโดยป ี2561 โครงการ
พฒันาความกา้วหนา้ในอาชพี มกีารดาํเนนิการตดิตาม
ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้พัฒนาตาม
แผนที่กําหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 81 และมีจัดการประเมิน
ศักยภาพภาวะผู้นําแบบ 360 องศาเพื่อวัดผลการ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 55 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ที่กําหนด  

ทั้งนี้ ได้มีการขยายแผนการพัฒนาผู้นําดังกล่าวไปยัง
กลุ่ มผู้ บริหารระดับ ต้น ต้ังแต่ร ะดับหัวหน้ างาน 
ถงึผูบ้รหิารระดบัสงูคอืระดับผูอ้าํนวยการทัว่ทัง้องคก์ร 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเกษียณอายุของพนักงานในระดับบริหาร 
โดยบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวจะต้องจัดทําแผนพัฒนา
ความก้าวหนา้รายบคุคล (Individual Development 
Plan: IDP) ตามข้อแนะนําหลักสูตรและวิธีการที่ 
ทางฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ได้จัดเตรียมไว้ ให้  เพื่อ 
เพิ่มความสะดวกและความเป็นแบบแผนในการพัฒนา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 CPN จัดทํา
แผนการพัฒนาผู้นําระดับกลาง  โดยดําเนินการ 
ให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวจัดทําแผนพัฒนาความ
ก้าวหน้ารายบุคคลคิดเป็นร้อยละ 95

อัตราการเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรแบ่งตามเพศ 
(ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

41
59

54

55

46

45

35
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ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2) การพัฒนาบุคลากร
 CPN ยังยึดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบ  
 70:20:10 โดยมสัีดสว่นการเรยีนรูผ้า่นการปฏบิตังิานจรงิ  
 (On the Job Training: OJT) ร้อยละ 70 การให ้
 คําแนะนําและการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาร้อยละ  
 20 และการอบรมในหอ้งเรยีนรอ้ยละ 10 ตามลาํดบั โดย 
 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 ความรู้ด้านการบริหารและจัดการ ความรู้ เฉพาะ 
 สายงาน  การพัฒนาความเป็นผู้นาํ และอื่น ๆ โดยในปี  
 2561 ดําเนนิการตามแผนการจดัการอบรมทัง้สิน้ 477  
 หลักสตูร เปน็หลกัสตูรการอบรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
 รอ้ยละ 4 มบีคุลากรเขา้อบรมในหลกัสูตรตา่ง ๆ  ท้ังการ 
 อบรมในหอ้งเรียนและการอบรมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2560 ผลการประเมินความ 
 พึงพอใจต่อการจดัการฝกึอบรมโดยรวมเทา่กับรอ้ยละ  

 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 2560) และจํานวนช่ัวโมง 
 ฝกึอบรมเฉลีย่ของบคุลากร CPN เทา่กบั 26.7 ชัว่โมง 
 ต่อคนต่อป ี

 นอกจากนั้น CPN ยังเปิดโอกาสให้กับบุคลากรท่ัว 
 ทั้ งองค์กรที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองในระดับ 
 อุดมศึกษา สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อ 
 วฒุปิรญิญาโทของทางกลุม่เซน็ทรัลได ้ โดยมผีลผกูมดั  
 2 ปี ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์กับ 
 คณะกรรมการคัดเลอืกฯ เพือ่พจิารณาในดา้นทศันคติ  
 และความมุ่งมั่นในการนําความรู้มาใช้ในการพัฒนา 
 ตนเอง บรษิทั และสงัคมต่อไป โดยในป ี2561 มบีคุลากร 
 ที่ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโททั้งสิ้นจํานวน 4 คน 
 รวมเป็น 11 คนนับแต่มีการเปิดให้ทุนตั้งแต่ปี 2559

สัดส่วนประเภทหลักสูตรที่จัดอบรมในป ี2561 (ร้อยละ)

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร (ชั่วโมงต่อคนต่อป)ี 

477
หลักสูตร

ร้อยละ 56.0
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
267 หลักสูตร

ร้อยละ 22.4
อื่นๆ เช่น ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
การเตรียมความพร้อมสําหรับพนักงานใหม ่
และหลักสูตรตามที่หน่วยงานประสงค์ให้จัด
107 หลักสูตร

ร้อยละ 0.4
การพฒันาความเปน็ผู้นาํ
2 หลักสูตร

ร้อยละ 21.2
ความรู้เฉพาะสายงาน
101 หลักสูตร

ชั่วโมง

20

21

25

27
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3) การจัดการองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม
 ภายในองค์กร
 CPN เล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรที่ชาํนาญ และ 
 เชีย่วชาญเปน็พเิศษเฉพาะดา้น เชน่ งานเทคนคิ งานระบบ  
 งานการใหบ้รกิาร และงานบรหิาร จงึดาํเนนิการสรรหา 
 ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดงักลา่วภายใตโ้ครงการ “ศนูยค์วาม 
 เปน็เลศิ หรอื Center of Excellence” เพือ่เตรยีมความ 
 พร้อมในการจัดการองค์ความรู้องค์กรและถ่ายทอดสู ่
 บุคลากรที่มีศักยภาพ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได ้
 สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวได้แล้ว จํานวน  
 5 คน โดยดําเนินโครงการต่อเนื่องในส่วนของการ 
 สรรหา และจัดหลักสูตรรวมถึงวิธีการจัดการและ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปในป ี2562 

 

 

โครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของ CPN มีส่วนร่วมใน
การนําเสนอกระบวนการในการปรับปรุงและนําเสนอ
แนวคดิใหมใ่นการทํางานอยา่งตอ่เนือ่งและสง่เขา้ประกวด
เพื่อนําไปขยายผลทั่วทั้งองค์กร บนพื้นฐานแนวคิดแบบ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ - PDCA 

และแนวคิดการบริหารจัดการแบบไคเซนที่เน้นหลักการ
ง่ายๆ คือ เลิก ลด และเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่ดี
ขึน้ ซึง่นาํรอ่งในกลุม่บคุลากรทีป่ระจาํสาํนกังานใหญเ่ปน็หลกั  
โดยในป ี2561 ไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอโครงการโดย
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านการเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้าและร้านค้า ผ่านการพัฒนากระบวนการภายใน
รวมไปถึงการให้บริการของผู้รับเหมาช่วง กําหนดกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน

• พนกังานรว่มสง่โครงการ Dream Team และ Kaizen ทัง้สิน้
 จํานวน 100 กลุ่ม 
 582 คน 
  กระจายอยู่ในทุกสาขา
 รวมสํานักงานใหญ่ 
 คิดเป็นร้อยละ 12 
 ของพนักงานทั้งหมด 

• ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น  ค่าพลังงานไฟฟ้า 
 นํ้าประปา และค่าบํารุงรักษา รวมไปถึงการลดต้นทุน
 วัตถุดิบ คิดเป็นมูลค่า 

 128,620 บาทต่อป ี 
 ซึ่งน้อยลงจากปี 2560 เนื่องจาก
 วัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2561
 มุง่เนน้ในดา้นการพฒันาการใหบ้รกิาร 

3. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง CPN 
ไดท้าํการปรบัปรงุมาตรฐานค่างานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตาม
แผนงานที่กําหนด โดยใช้เครื่องมือและแนวทางการจัดกลุ่ม
ตาํแหนง่งานของกลุม่เซน็ทรลั เริม่จากสายงานทีม่นียัสาํคญักอ่น
แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 84 และคงระบบการประเมินผลงาน
พนักงานในสองมิติ คือ ประเมินผลการปฎิบัติงานรายปีตามดัชนี
ชี้วัดระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนกลดหลั่นตามลําดับ 
และประเมินผลพฤติกรรมรายครึ่งปีที่สอดคล้องกับค่านิยม 
องค์กร I•CARE โดยผลประเมินที่ได้จะนํามาใช้ในการพิจารณา
ปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และการจัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคล
ในปีถัดไปต่อไป 

CPN บรูณาการประเดน็ความเสีย่งและความยัง่ยนืในเรือ่งการนาํ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานราย
บคุคลเพิม่ขึน้ในแผนงาน เพือ่มุง่สูก่ารเปน็องคก์รในหัวใจพนกังาน 
โดยดําเนินตามแผนพัฒนาสถานที่และบรรยากาศการทํางานเป็น 
“สมาร์ทออฟฟิศ” (Smart Office) เพื่อให้บุคลากรได้ทํางานใน
บรรยากาศที่ทันสมัย คล่องตัว และตรงกับลักษณะงานและไลฟ์
สไตล์มากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 เฟส กําหนดเสร็จภายใน 2 ปีนับจาก
ปี 2561 (ไม่รวมช่วงทําการสํารวจและศึกษาโครงการ) โดยในปี 
2561 ได้ทําการปรับปรุงสถานที่ทํางานในสํานักงานใหญ่ซึ่งแล้ว
เสรจ็รอ้ยละ 75 โดยปรบัเปลีย่นเฟอร์นเิจอรใ์หถ้กูหลักสรรีศาสตร์ 
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเก้าอ้ีนั่ง โต๊ะ และตู้ให้เหมาะกับลักษณะ
การใช้งาน และดูทันสมัย มีการปรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
เพื่อให้เหมาะกับการทํางานที่เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 
ปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถประชุมทาง
ไกลเชื่อมต่อได้ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เป็นต้น

ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ CPN คํานึงถึงเพื่อวัด
ประสิทธผิลขององคก์ร พนักงานประจาํรวมทัง้พนกังานรบัเหมาชว่ง
ตอ้งยดึถอื และปฏิบตัติามนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีว-
อนามยัของ CPN11   โดยในป ี2561 ไดศ้กึษาและเตรยีมความพรอ้ม
องคก์รเพือ่ขอรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในการทํางาน ISO 45001 ในสองโครงการ คือ โครงการเซ็นทรัล

11
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การกาํกับดูแลกิจการที่ด ี/ นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ/ นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Act
การดําเนินการ

ให้เหมาะสม 

Plan
วางแผน

Do
ปฏิบัติ

Check
ตรวจสอบ

โครงการ Dream Team และโครงการ Kaizen

ผลลพัธ์ของโครงการ
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 อีกทั้ง
ได้ดําเนินการตามกฎหมายกําหนด โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทัง้
ในระดับองค์กรและในระดับสาขาตามลําดับ มีจํานวนพนักงานที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 370 คน โดยแยกเป็นตัวแทน
นายจ้างจาํนวน 206 คน และเป็นตัวแทนลูกจ้างจํานวน 164 คน 
คดิเปน็รอ้ยละ 7.5  ของพนกังานทัง้หมด (ไมร่วมพนกังานสญัญาจา้ง)

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

หัวข้อ ผลการดําเนินงานป ี2561 แผนป ี2562

นอกจากนัน้ ยงัจัดใหม้กีารอบรมบคุลากรเพือ่เพิม่ความเขา้ใจและ
ทกัษะดา้นการดแูลรกัษาความปลอดภยัสาธารณะ และบคุคล อาท ิ 
การอบรมปอ้งกนัและดบัเพลิงข้ันรนุแรง การดแูลเครือ่งจกัรใหญ่ 
เชน่ ปัน้จัน่ เปน็ตน้ การดแูลความปลอดภยัระบบไฟฟา้ การดูแล
ความปลอดภัยทางนํ้า การทํางานอย่างปลอดภัยในที่อับอากาศ
และที่เสี่ยงภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการอบรม 
เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภยั ISO 45001 และ 5 ส. เปน็ตน้ โดยรบัการ
อบรมจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งสิ้น  
16 หลกัสตูร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,263 คน (นับซ้ําคน) คิดเป็น 
ร้อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การสรรหาและ 
การรักษาบุคลากร

การพัฒนาผู้นํา 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูง

• กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ 
 องค์กร (CG Voice Score) เป็นดัชนีชี้วัด 
 ระดับองค์กร เป้าหมายที่ร้อยละ 80 (ตามวิธี 
 คิดแบบเดิม)
• ไดค้ะแนนความผกูพันของพนักงานตอ่องคก์ร 
 ที่ร้อยละ 73 (น้อยกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 5  
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีคิดคะแนน)

• ดําเนินงานตามแผนงานสร้างความผูกพัน 
 ของพนกังานตอ่องคก์ร แมอ้ตัราการลาออก 
 จากองค์กรโดยสมัครใจ และอัตราของกลุ่ม 
 ที่ ไม่ต้องการให้ลาออกมีค่ า เพิ่มขึ้น  แต ่
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
• ดาํเนนิงานตามแผนการปรบัมาตรฐานคา่งาน 
 และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานสําเร็จ 
 ตามแผนงาน
• ไม่มีการว่าจ้างพนักงานจากสหภาพแรงงาน 
 อื่นใด และไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 ภายในองค์กร 
• ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน

• ดําเนินงานตามแผนพัฒนาผู้นําระดับกลาง  
 โดยได้กลุ่มผู้บริหารที่ตรงตามคุณสมบัต ิ
 ในโครงการ เปน็ไปตามแผนทีก่าํหนดได้รอ้ยละ  
 100 และดําเนินการติดตามให้กลุ่มบุคลากร 
 ดังกล่าวได้เข้าร่วมพัฒนาตามแผนพัฒนา 
 รายบุคคลที่กําหนดไว้ได้ที่ร้อยละ 81
• สรรหาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
 พฒันาสร้างศนูยค์วามเปน็เลศิได้ตามเปา้หมาย 
• สถิติในด้านความปลอดภัย
 - อัตราการบาดเจบ็ 0.13   กรณีตอ่ 200,000  
  ชัว่โมงทาํงาน 
 - อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการ 
  ทํางาน 0.005 วันหยุดงานต่อ 200,000  
  ชั่วโมงทํางาน 
 - อัตราการขาดงานร้อยละ 1.36
• ในรอบปี 2561 ไม่มีพนักงานเสียชีวิตเนื่อง 
 มาจากการทาํงาน

• กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงาน 
 ตอ่องคก์ร (CG Voice Score) เปน็ดชันชีีว้ดั 
 ระดับองค์กร เป้าหมายที่ร้อยละ 75 
•  กําหนดผลิตภาพในการปฏิบัติงานของ 
  บุคลากร เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยม ี
 เป้าหมายให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 
 เมื่อเทียบกับปี 2560

• ดาํเนนิงานเพิม่ขดีความสามารถในการสรรหา 
 และว่าจ้างบุคลากรที่มีศักยภาพและตรงกับ 
 ความต้องการขององค์กร
• ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานที่ทํางาน 
 เป็นสมาร์ทออฟฟิศต่อเนื่อง
• สร้างวัฒนธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 อย่างรวดเร็วให้เกิดในองค์กร พร้อมกับ 
 เสริมสร้างค่านิยม I•CARE ให้เข้มแข็ง 

• ดาํเนินการพฒันาผูน้าํระดบักลางทีมี่ศักยภาพ  
 โดยเน้นการพัฒนาในด้านการบริหารคน และ 
 การเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล
• ศึกษาและเทียบเคียงศักยภาพและสมรรถนะ 
 ของบุคลากรกับมาตรฐานระดับสากลที่เป็น 
 ที่ยอมรับ

• ปรับปรุงกระบวนการทางด้านการบริหารและ 
 จดัการบคุลากรใหส้ามารถวดัในเชงิผลติภาพได้ 
 อย่างเปน็รูปธรรม
• ปรบักระบวนการเกบ็ขอ้มลู ในเรือ่งความปลอดภยั 
 ของผูม้ส่ีวนไดเ้สียใหเ้ป็นระบบและพรอ้มใช้เมือ่ 
 มกีารพฒันาและตดิตามแผนงานลดอบุตัเิหตุ 
 ท่ีเกดิซํา้และเกดิบอ่ย
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2. การสรรหาคู่ค้ารายใหม่
CPN เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและรายย่อยที่สนใจ 
ทําธุรกิจกับ CPN ทั้งในการเปิดร้าน และการเป็นผู้ผลิต และ 
ผู้รับเหมาให้กับ CPN โดยในปี 2561 ได้เปิดช่องทางใหม่สําหรับ 
ผู้ท่ีสนใจจะลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ CPN ผ่านระบบออนไลน์ 
“CPN Vendor web portal” หรอื https://procurement.cpn.co.th/ 
เพื่อเพิ่มความสะดวก ความโปร่งใส และความเป็นธรรมให้ 
ผู้ประกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนเป็นคู่ ค้ารายใหม่ได้ 
ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถติดตามข่าวสาร และสมัครประกวด
ราคาพร้อมฟังผลผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

CPN กําหนดแผนงานการบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบาย 
การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน12 มุง่เน้นในดา้นการดาํเนนิธรุกจิ
ระหว่างกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัย 
ทัง้นีไ้ดแ้บง่กลุม่คูค่า้ออกเปน็ 3 กลุม่ตามหว่งโซ่คณุคา่ของ CPN 
ดงัรายงานในหนา้ 68 และแบง่ยอ่ยออกเปน็ 12 กลุม่ ตามหมวดหมู่
การให้บริการของคู่ค้า (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจํา 
ปี 2560 หน้า 110)

1. การบริหารจัดการต้นทุน และความเสี่ยงคู่ค้า
จากผลการวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าที่มีการดําเนินธุรกรรม
ระหว่างกันในรอบปี 2561 จํานวน 5,004 ราย พบว่า คู่ค้าในกลุ่ม
ที ่1 ซึง่เปน็กลุม่ทีม่ยีอดใชจ้า่ยเกนิกวา่ 10 ลา้นบาท มทีัง้สิน้จาํนวน 
128 ราย ครอบคลุมร้อยละ 81 ของการว่าจ้างและจัดซื้อทั้งหมด  
โดยร้อยละ 48 เป็นการว่าจ้างและจัดซื้อในส่วนการพัฒนาและ
กอ่สรา้งโครงการ และอกีรอ้ยละ 35 เปน็การจดัซือ้พลงังานไฟฟ้า 
เพื่อใช้ในการดําเนินการและบริหารศูนย์การค้าในแต่ละวัน ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้สามารถนําไปกําหนดแผนและมาตรการในการลด
ต้นทุน และความคุ้มค่าในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หรอืเพิม่ความปลอดภยัในภาพรวมโดยในป ี2561 CPN ไดเ้ขา้รว่ม
โครงการจัดหาร่วมเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้กรอบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล
กจิการทีด่ ีโดยนาํรอ่ง 1 โครงการในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารวศิวกรรมงาน

 

การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าประจําป ี2561 ตามยอดใช้จ่าย 

กลุ่มคู่ค้า

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

128
487

4,389

5,004

8,895
1,530

551

10,976

81
14
5

100

คํานิยามคู่ค้าแยกตามมูลค่าการว่าจ้าง

   มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
   มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
   น้อยกว่า 1 ล้านบาท

รวม

จํานวนคู่ค้า 
(ราย)

จํานวนยอดใช้จ่าย
(ล้านบาท)

สัดส่วนต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ร้อยละ)

ระบบในด้านการซ่อมบํารุงลิฟท์โดยสาร ซ่ึงส่งผลให้การบริหาร
ต้นทุนของบริษัทฯดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5

CPN ดําเนินการตามแผนทบทวนและประเมินความเสี่ยงคู่ค้า 
รายปี โดยวิเคราะห์เฉพาะคู่ค้ากลุ่มที่ 1 ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าประจําปี 2561 จากนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะ 
คูค่า้ทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมคีวามสาํคัญตอ่การดําเนนิงานของ 
CPN เพื่อทําการประเมินประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้าที่อาจ 
ส่งผลต่อการดําเนินงานระหว่างกัน พบว่าคู่ค้าที่มีความเสี่ยง 
ในระดับสูงล้วนเป็นคู่ค้าในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างทั้งสิ้น 
ซึ่งร้อยละ 60 ของประเด็นที่ประเมินได้นั้นเป็นประเด็นด้านความ
ยั่งยืนในหมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทําแผนลดความเสี่ยงดังกล่าว และมีการ
ติดตามเป็นระยะ ๆ 

นอกจากการวเิคราะหย์อดใชจ้า่ย และประเมินความเสีย่งคูค่า้แลว้ 
CPN ยังดาํเนินการวเิคราะหว์สัดคุงคลงัรายป ีและทาํการสง่มอบ
วัสดุดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่ต้องการ อาทิ การกระจายหลอด
ไฟตะเกยีบจากสาขาทีไ่ม่จาํเปน็ตอ้งใชง้านแล้วไปยงัสาขาอ่ืนทีย่งัใช ้
หลอดดังกล่าวอยู่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและวางแผนในการ 
ปรับเปลี่ยนเป็นหลอดไฟแอลอีดีในภาพรวมทั้งหมดได้อย่าง 
เหมาะสมและคุ้มค่า

12
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 www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การกาํกับดูแลกิจการที่ดี / นโยบายและแนวทางปฏิบัติ / นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  

ภายหลังการทดลองเปิดระบบเมื่อกลางปี 2561 พบว่ามีคู่ค้าราย
ใหม่ที่สนใจลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11 ของ 
คู่ค้ารายใหม่ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกัน 

นอกจากนัน้ CPN ยงัไดท้าํขอ้ตกลงกบับริษัทในเครือกลุม่เซน็ทรลั
ที่มีศักยภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการโดยเป็นการจัดหา
วัตถุดิบและแรงงานจากท้องถิ่น เริ่มจากกลุ่มสินค้าในการ
กอ่สรา้ง และกลุม่สนิคา้อาหารสด ผกั ผลไม ้โดยยงัคงระบบเปรยีบ
เทียบราคาและการจัดซื้อตามระเบียบปฏิบัติของ CPN 
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การบริหารความสัมพันธ ์และการพัฒนาคู่ค้า
CPN ได้จัดการประชุมคู่ค้าประจําปีอย่างเป็นทางการ (Partner 
Engagement Meeting)13 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 
ได้จัด 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า 
(ดังรายงานในหน้า 115) และกลุ่มคู่ค้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการ 
จัดงานกิจกรรมและสื่อสารทางการตลาด มีการสื่อสารถึง 
นโยบายการทําธุรกิจเพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด และนวัตกรรม 
ในการจดังานกจิกรรมทางการตลาด อกีทัง้เนน้ยํา้ในเจตนารมณ์
การดําเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CPN ตามจรรยา
บรรณในการทาํงานร่วมกันกับคู่ค้า14 (CPN Code of Conduct 
for Suppliers) และเชิญชวนคูค่า้เขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัิ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการจัดงานสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 79 ท่าน ทั้งนี้ ร้อยละ 91 
เหน็วา่เนือ้หาการประชุมเปน็ประโยชนต่์อธรุกิจของตน และรอ้ยละ 
82 ประสงค์ให้จัดงานประชุมเช่นนี้อีกในอนาคต 

ในการพฒันานวตักรรมรว่มกบัคูค่า้นัน้ จะเนน้ในมติกิารประหยดั
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดเศษวัสดุ และลดเวลาในการทํางานบนพื้นที่เส่ียง เพิ่มความ
ปลอดภัยในการทํางานของแรงงานที่ว่าจ้าง โดยเน้นนวัตกรรม
กระบวนการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ 

• การใชซ้ํา้ เชน่  การเจาะเสาเขม็ดว้ยหมดุเหลก็แบบสกรสูาํหรบั 
 งานปา้ยหรอืงานร้ัวช่ัวคราว ซึง่สามารถถอนออกเพือ่ใชง้านซํา้  
 การนําเศษเสาเขม็ทีเ่หลอืมาทาํเปน็กําแพงกนัดนิ ตอกรบัปา้ย  
 และโครงสร้างพื้นสํานักงานบางส่วน  การปูกระเบื้องงาน 
 ด้านนอกอาคารด้วยเทคนิคพิกเซลเพื่อลดปริมาณเศษ 
 กระเบื้องท่ีต้องทิ้งโดยสูญเปล่า การทําฝ้าชั่วคราวด้วยไม้ 
 ไวนิล และสลิงที่ใช้หมุนเวียนได้แทนการใช้ผ้าดิบ

• ลดการใช้ทรัพยากร เช่น  ลดความร้อนเข้าตัวอาคารโดย 
 ประยุกต์ใช้ Aluminum composite เจาะรูให้แสงผ่านสลับ 
 กับการติดตั้ง skylight การถักนั่งร้านไม้ไผ่แบบลอยตัว 
 ลดปริมาณการใช้ไม้ไผ่ และสามารถปรับปรุงพื้นที่บริเวณ 
 ด้านล่างไปได้โดยพร้อมกัน  ติดตั้งระบบนํ้ารีไซเคิลในอาคาร 
 ขนาดใหญแ่บบ Reverse Osmosis (RO) และ Ultrafiltration  
 (UF) นําระบบแนะนําที่จอดรถ หรือ Parking Guidance  
 System มาใช้ในการบรหิารทีจ่อดรถและงานจราจร เพือ่ลด 
 การขับรถวนหาที่จอด

• ลดผลกระทบ เช่น การเทคอนกรีตแบบยกพื้นเพื่อเป็น
 ทางนํา้ผา่น ในพืน้ทีลุ่ม่ เพือ่ลดภาวะนํา้ทว่มบรเิวณชมุชนโดยรอบ
 การประกอบ façade แบบกึง่สาํเรจ็ทีโ่รงงานกอ่นนาํขึน้ตดิตัง้
 บนพืน้ทีจ่รงิ ลดภาวะเสีย่งของคนงานทีต่อ้งอยูบ่นพืน้ทีส่งูเป็น 
 ระยะเวลานาน การนาํระบบบาํบัดนํา้เสยี Deep shaft มาประยกุต์
 ใชใ้นโครงการทีม่ขีอ้จาํกัดดา้นการขยายพืน้ทีใ่นแนวราบ 

4. การประเมินคู่ค้า และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้าง
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดซื้อ / จัดจ้างจะทําการ
ประเมินด้านการปฏิบัติการของคู่ค้าภายหลังการส่งมอบงาน
เรียบร้อย ผ่านใบประเมินคุณภาพการบริการซึ่งเป็นการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ / บริการ การส่ง
มอบตามเวลาและครบถ้วน และการตอบสนองต่อประเด็นความ
ยัง่ยนืองคก์ร ซึง่ไดม้กีารพฒันารปูแบบการประเมินดงักลา่วผา่น
ทางออนไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนใบสั่งซื้อโดยตรง เพิ่ม
ความสะดวกในการประเมนิ การจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลู และลด
การใช้กระดาษ เริ่มใช้เมื่อไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประเมินคู่ค้าได้ร้อยละ 4 โดยผลการประเมินที่
ไดน้ัน้นาํไปพฒันาเปน็แผนการพฒันาคูค่า้อยา่งเปน็รปูธรรม และ
เริม่นาํรอ่งดาํเนินการแลว้กบัคูค่า้บางรายท่ีผลประเมินอยูใ่นเกณฑ์
พอใช้ นอกจากนั้น CPN ยังดําเนินการประเมินคู่ค้ารายปี โดยใช้
กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินภายหลังการ
สง่มอบงาน และนาํรอ่งประเมนิดว้ยรปูแบบควิอารโ์คด้ในงานซอ่ม
บํารุงงานระบบ และงานด้านความปลอดภัย

ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้างนั้น  
ได้ทํ าการพัฒนาการเรียนรู้ผ่ านระบบ  e- learning ใน 
หลักสตูรเพิม่ความเขา้ใจในกระบวนการจดัซือ้ / จดัจา้งขัน้พืน้ฐาน  
และหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร 
ปัจจุบันได้ ทําการทบทวนกระบวนการให้ถูกต้องและลด 
ขั้นตอนในการจัดซื้อ / จัดจ้าง และจัดการอบรมกระบวนการ 
ที่ถูกต้องให้กับพนักงานใหม่อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการ 
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้างให้เป็นกระบวนการแบบ 
ไร้กระดาษ โดยทําการขอเอกสารและอนุมัติจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่การลงทะเบียนเป็นคู่ค้ารายใหม่ การขอ 
ใบเสนอราคา การยนืยนัการส่ังซือ้ การสง่มอบ การวางบิล และ 
การเรียกเก็บเงิน โดยปัจจุบันมีคู่ค้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ไม่ถึงร้อยละ 5 จากคู่ค้าทั้งหมด ซึ่งในปี 2562 ได้ระบุเป็นแผน 
ในการพัฒนาระบบและชักชวนให้คู่ค้าเห็นประโยชน์และเปลี่ยน 
ไปใช้กระบวนการดังกล่าวให้มากขึ้น 

13
 เดิมคือ Supplier Information Meeting

14
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.cpn.co.th/ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การกาํกับดูแลกิจการที่ด ี/ จรรยาบรรณ / จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า
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ผลการดาํเนินงานด้านความยั่งยืน :  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

หัวข้อ ผลการดําเนินงานป ี2561 แผนป ี2562

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการคู่ค้า 

• กาํหนดความสมัฤทธิผ์ลของแผนดาํเนนิงานจดัการ 
 คู่ค้าตามแนวทางการบริหารความยั่งยืนและความ 
 เสี่ยงเป็นดัชนีชี้วัดระดับแผนก
• ดําเนินงานตามแผนจัดการคู่ค้าตามแนวทาง 
 การบริหารความยั่งยืนสําเร็จ  ตามเป้าหมาย 
 โดยประเมินข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และนําการ 
 เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 
 คอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า 
 อย่างเข้มข้น

• คู่ค้าและผู้รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติด้าน 
 ความยัง่ยนื ทัง้มิตเิศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและสงัคม  
 จํานวน 382 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 180
• ให้ความรู้กับคู่ค้าและชี้ให้เห็นประโยชน์ในเรื่องสังคม 
 ไร้เงินสด อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบาย 
 ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และการกาํกบัการดแูล 
 กิจการที่ดีขององค์กร
• ริเริ่มแนวทางการพัฒนาคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม 
 กับกลุ่มคู่ค้าที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้ โดยม ี
 คู่ค้าเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวร้อยละ 4
• ไม่มีอุบัติเหตุ (ขั้นเสียชีวิต) เกิดขึ้นระหว่างดําเนิน 
 การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการในปี 2561
• ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 การใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือการก่อให้เกิดผล 
 กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในโครงการของ  
 CPN ที่ก่อสร้างและปรับปรุงในปี 2561
• มีจํานวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประมูล 
 ออนไลน์จํานวน 128 งาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 384  
 ล้านบาท และประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน 
 เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 35  เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุน 
 ก่อนการประมูล
• จํานวนคู่ค้าท้องถิ่นที่ดําเนินธุรกรรมระหว่าง 
 กัน 1,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของจํานวนคู่ค้า 
 ทั้งหมดที่ดําเนินธุรกรรมระหว่างกัน รวมมูลค่าการ 
 สัง่ซือ้หมนุเวยีนในท้องถิน่นัน้ ๆ  ทัง้สิน้ 331 ลา้นบาท

• กําหนดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าเป็น 
 หนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมขององค์กร

• ดําเนินการตามแผนทบทวนและประเมินความเสี่ยง 
 ของคู่ค้ารายปี กําหนดและติดตามมาตรการในการ 
 ลดความเสี่ยงกับคู่ค้ารายสําคัญ 
• พัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงกลยุทธ ์
 ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรม และการพัฒนา 
 ศักยภาพของคู่ค้า
• ติดตามและพัฒนาแผนเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่าง 
 การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

CPN กาํหนดแนวทางในการแสดงความรบัผดิชอบและพฒันารว่ม 
กบัชมุชนตามทีไ่ดน้าํเสนอบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.cpn.co.th / 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย / การแสดง
ความรบัผดิชอบและพฒันาชุมชน / การบรหิารจดัการและผลการ
ดําเนินงาน   โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการดาํเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 ได้กําหนด
เป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสร้างจุดหมายการใช้
ชีวิตของชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กรและระดับกลยุทธ์ 
และแบ่งกลยุทธ์แผนการบริหารจัดการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านการจราจรทั้งก่อน ระหว่าง
และหลงัการกอ่สร้าง จนถงึการเปดิใหบ้รกิาร ดงัรายละเอยีดการ
ดําเนินการในหน้า 105 และการลดผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม โดยกาํหนดทมีงานชุมชนสมัพนัธท์าํหนา้ทีร่บัผดิชอบ
ดูแล สอบถามและตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดย
รอบในระยะ 8-15 กโิลเมตรอยา่งสมํา่เสมอตลอดการกอ่สรา้ง และ
ภายหลงัการเปดิดาํเนนิการจะมทีมีงาน CSR สาขาและทีมควบคมุ
คุณภาพทําหน้าที่ดังกล่าว รวมไปถึงการสอดส่องข่าวสารการ
ร้องทุกข์ในโซเชียลมีเดีย และการส่งข้อร้องเรียนตามช่องทางที่
บริษัทฯ กําหนด ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการดําเนินการใดของ CPN ที่
สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับรุนแรง
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การสร้างความผูกพันกับชุมชน
1)  การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
CPN กําหนดแนวปฏิบัติ ในการออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปตัยกรรม และการตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดย
ให้นําเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชน 
ท้องถิ่น หรือในระดับจังหวัดมาประยุกต์ให้ทันสมัย โดดเด่น และมี 
อัตลักษณ์เฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ 
ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในการเติบโตและเผยแพร่ของดี
ประจําท้องถิ่นในวงกว้าง ดังเห็นได้จากรูปแบบการตกแต่งด้าน
หน้าอาคาร ในหลาย ๆ โครงการตามต่างจังหวัด 

2) การสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ 
• การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน 
 เช่น  สะพานลอย  สะพานทางเชื่อม  สถานีอนามัยใน 
 เขตแจ้งวัฒนะ ห้องนํ้าสาธารณะต้นแบบในสวนลุมพิน ี 
 กรุงเทพฯ  สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ในเขตศูนย์การค้า 
 เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 สวนสาธารณะปทมุวนานรุกัษ ์ในเขต 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สวนสาธารณะโคราชริเวอร์ วอล์ค  
 ในเขตศนูยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา โดยในป ี2561  
 ได้มอบสะพานลอยคนข้ามที่ได้มาตรฐานความแขง็แรงและ 
 ความปลอดภยัดว้ยการตดิตัง้กระจกนริภยัแบบใส และอาํนวย 
 ความสะดวกด้วยการติดต้ังสายพานลาดเลื่อน ลิฟท์และ 
 ทางลาดเลือ่นสําหรบัรถเขน็คนพกิาร ในโครงการเซน็ทรลั ภเูกต็  
 รวมมูลค่าการก่อสร้าง 223 ล้านบาท 
• การจัดสรรพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือลดราคาพิเศษให้กับ 
 หน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสังคม  
 และหน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร ในการจัดแสดงนิทรรศการ  
 การจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งการตั้ง 
 กล่องรับบริจาคเงิน และการสนับสนุนพื้นที่เพื่อรับบริจาค 
 โลหติ โดยในป ี2561 ไดด้าํเนนิการเปดิรบับรจิาคโลหติภายใต ้
 โครงการ “กลุม่เซน็ทรลั จิตอาสา บริจาคโลหติด้วยหัวใจ หนึง่ 
 คนให ้สามคนรบั” จาํนวน 186 ครัง้ ไดโ้ลหิตจาํนวน 7.14 ลา้น ซี.ซ.ี  
 เมื่อรวมกับยอดจากทุกบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล จะได้ยอด 
 บรจิาคโลหติ สง่มอบให้กับสภากาชาดไทยจํานวน 13.27 ลา้น ซี.ซ.ี 
 
 นอกจากนัน้ยงัรว่มมือกบัองคก์รไมแ่สวงหาผลประโยชนต์า่ง ๆ  
 อาทิ 
 - องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การ 
  ยูนิเซฟ ประเทศไทยในการจัดแคมเปญ “กินให้เป็น เล่นให้ 
  สุด ไม่หยุดรัก #EatPlayLove” โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ 
  ในรปูแบบของงานเอก็ซโ์ป #EatPlayLove สญัจรไปยงั 
  ศนูยก์ารคา้ภายใตก้ารบรหิารของ CPN ทัว่ประเทศ  เพือ่ 
  ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วง 
  ปฐมวยั วธิกีารเลีย้งลกูและการกระตุน้พฒันาการงา่ย ๆ   
  โดยเน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ 
  เดก็ ดา้นโภชนาการทีด่ ีการเลน่ และความรกัความอบอุน่ 
  จากครอบครัว 
 - การรว่มมอืกบัมลูนธิเิพือ่คนไทย จดังานเอ็กซโ์ป “Good  
  Society Expo 2018 ทําดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”  ซึ่งเป็น 
  พฒันาการทีต่อ่เนือ่งจาก “งานคนไทยขอมอืหนอ่ย” โดย 
  มีเป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือแก้ปัญหาสังคมแก่ 
  ประชาชน พร้อมกับการพัฒนาและยกระดับขีดความ 
  สามารถขององค์กรเพื่อสังคมให้มีโอกาสได้ขยายผล 
  โครงการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน ครอบคลุมประเด็นแก ้
  ปัญหาสังคมในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน คนพิการ 
  การดแูลสขุภาพ การให ้และจติอาสา โดยจัดทีศ่นูยก์ารคา้ 
  เซ็นทรัลเวิลด์

 

เซน็ทรลั ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ 
โครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมของ เซน็ทรลั ภเูก็ต ฟลอเรสตา้ 
ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “การผสมผสานธรรมชาติเข้า
กับการใช้ชีวิต” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์
ธรรมชาติที่เขียวชอุ่มของภูเก็ต วัฒนธรรมพื้นถ่ินในการ
ดําเนินชีวิตด้วยการทําประมงและทอผ้า ผสมผสานกับรูป
แบบสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกสของตึกอาคารและบ้าน
เรือนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต จนออกแบบและนําเสนอในรูป
แบบใหม่ทีต่ืน่ตาและทนัสมยั สูก่ารเปน็ศนูยร์วมของทกุการ
ใช้ชีวิตที่นําเอาธรรมชาติมาสอดแทรกทั่วทั้งศูนย์การค้า
โดยสะท้อนความเป็นป่าฝนอุดมสมบูรณ์ สําหรับการ
ตกแต่งภายในนั้นได้ออกแบบโดยผสมผสานเรื่องราวอัน
งดงามของวรรณคดีและงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่
ไว้ด้วยกัน
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3) การบริจาคเงิน 
CPN ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับชุมชน องค์กรการกุศล 
หน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่ CPN 
ดําเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการศึกษาและการ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในปี 2561 CPN ได้
บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิชัยพัฒนา 
มลูนธิทินุการศึกษาสมเดจ็พระเทพฯ มลูนธิิโรคไตแหง่ประเทศไทย 
มลูนธิโิรงพยาบาลตาํรวจ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์กองทนุพฒันา
เดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร (กพด.) คณะแพทยศาสตรศ์ริิราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิอุทกพัฒน ์มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ 
เปน็ตน้ รวมเปน็เงนิ 28.5 ลา้นบาท (รวมเงนิท่ีชาํระเพือ่การดําเนนิ
งาน) ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของยอดเงินบริจาคจํานวน 558,960 บาท 
มาจากการจัดกิจกรรม CPN Step2Share (ดังรายละเอียดใน
หน้า 120) และบางส่วนเป็นการบริจาคร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ

- บริจาคให้กับโรงพยาบาลตํารวจ ในโครงการ Because 
 we care เพื่อปรับปรุงศูนย์พึ่งได้ ภายในโรงพยาบาล
 เพื่อเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรในการช่วยเหลือเด็ก 
 เยาวชน สตรี และผู้ที่ถูกกระทํารุนแรงทางสังคม ยอด
 เงินบริจาครวม 5 ล้านบาท
 
-  บริจาคให้โครงการ Woman cancer เพื่อสมทบทุน
 สร้างบ้านพิงพัก-ศูนย์บําบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งสตรี
 ที่ยากไร ้ยอดเงินบริจาครวม 5 ล้านบาท

- บริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา  ในโครงการปลูกป่าใน
 คุ้งบางกระเจ้า ในรูปแบบ สวน ป่า ครอบครัว และให้กับ
 กรุง เทพมหานครในโครงการปลูกป่ า ในใจคน  ตาม
 ศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกป่าท่ัวกรุงเทพ ฯ ยอดจํานวน
 เงินรวม 4.05 ล้านบาท

ทัง้นี ้CPN ไดร่้วมกบักลุม่เซน็ทรลัและบรษิทัในเครอืในการช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ อาทิ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 
ผูป้ระสบวาตภยัพายปุาบกึ จังหวดันครศรีธรรมราช รวม 3,780 ถงุ 
สง่มอบอปุกรณ ์อาหาร เครือ่งดืม่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกพรอ้ม
เงินสนับสนุนทีมค้นหาผู้ติดค้างถ้ําหลวง ตลอดระยะเวลา 
การช่วยเหลือ ณ ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย รวมเป็น 
งบประมาณ 3 ล้านบาท

4) การจัดกิจกรรม CPN อาสา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ CPN เปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาในชั่วโมง
การทาํงานในการทํากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมท้ังทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นโดยการนําเสนอกิจกรรมอาสาที่
ตนเองและเพือ่นพนกังานสนใจ หากผา่นการพจิารณา ทางบริษทัฯ 

3. การพัฒนาชุมชน
CPN มเีจตนารมณต์ัง้มัน่ทีจ่ะเปน็สว่นหนึง่ของชมุชน สรา้งความ
ภาคภูมิใจให้กับชุมชน โดยการบริหารและจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพือ่เปน็ศนูยก์ลางของเมอืง เปน็ศนูยก์ลางของธุรกจิทอ้งถิน่ 
และเปน็ศนูยก์ลางของการใชช้วีติ มุง่เนน้การรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
ภาครฐัและประชาสงัคมเพือ่สรา้งกิจกรรมทางการตลาดท่ีสะท้อน
และส่งเสรมิใหค้นในทอ้งถิน่เกดิความภาคภมูใิจในเอกลักษณข์อง
เมือง และสร้างให้เกิดกลไกตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยในปี 2561 ได้เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตลาดชมุชน อาท ิรว่มมอืกับกลุม่เซน็ทรลัจัดกจิกรรม “ตลาดชมุชน
เซ็นทรัลปีที่ 7” เพื่อเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี
กว่า 2,000 รายการ จากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคไทยรวม 
49 จังหวัด และจัดกิจกรรม “สินค้าชุมชนของเรา” ภายใต้กลุ่ม
เซ็นทรัล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมหมุนวียนไปตามศูนย์การค้าของ 
CPN ไดแ้ก ่เซน็ทรัลเวลิด ์เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 เซ็นทรลัพลาซา 
แกรนด ์พระราม 9 เซน็ทรลัพลาซา ระยอง เซน็ทรลัพลาซา เชยีงราย 
เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา และเซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช
 
นอกจากนี ้ยงัรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐั และกลุม่เกษตรกรรุน่ใหม่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดงานตลาดเพื่อการเกษตร เช่น 
ตลาดจริงใจ ตลาดเกษตรกรอินทรีย์ ตลาดปันสุข เป็นต้น รวมไป
ถึงการเปิดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้า
เกษตรล้นตลาด เช่น จัดงาน “สับปะรดกลางกรุง” เพื่อบรรเทา
ภาวะสับปะรดล้นตลาด โดยจัดในพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายหลังการจัดงานสามารถช่วยระบาย
สับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรีได้กว่า 100 ตัน สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรจํานวน 3,076 ราย มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
 
CPN ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกันพัฒนา
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ และกระจายรายไดสู้เ่กษตรกร โดยมแีนวทางใน
การดําเนินงาน ดังนี้

 •  การพัฒนาคน ผ่านทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
  ลงนามความรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ ์จงัหวดั
  นครศรีธรรมราช ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่าง
  ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ความรู้ทางการพัฒนาผลผลิต 
  การออกแบบหีบห่อ และเทคโนโลยีการพัฒนาสาร
  ชีวภาพเพื่อยับย้ังเชื้อราในพืชเกษตร โดยอาจารย์และ
  บุคลากรของมหาวิทยาลัย

จะมอบเงินสนับสนุนในการดําเนินการ รวมไปถึงการร่วมกับ
บุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลดําเนินโครงการ Centrality 
เพื่อร่วมกันทํากิจกรรมในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน 
โดยรอบ หรือภายในจังหวัดที่โครงการตั้งอยู่ ส่งผลให้ตลอด 
ทัง้ปีมกีารจดักิจกรรมอาสาทัง้สิน้ 51 กจิกรรม มจํีานวนพนกังาน
เขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้  2,115 คน (นบัเฉพาะขอ้มลูทีม่กีารรวบรวม
และนับซํ้าคน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 19
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่าย 
  โดยสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการดําเนินงาน
  ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงการ 
  วางขายผลผลิต อาทิ

  - การสนบัสนนุเงนิจาํนวน 3 ลา้นบาทในการก่อสรา้ง
   โรงคัดผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อม
   อุปกรณ์ตามมาตรฐาน GMP ให้กับค่ายสมเด็จ
   พระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลผลิตที่ได้
   ส่งจําหน่ายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า
   เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
  - การเปิดตวัขา้วพนัธุพ์ษิณโุลก 80 “ทรพัย์-ปนั” ที ่
   ไดร้บัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ  
   สยามบรมราชกุมารี  ซึ่ง เป็นข้าวที่ มีนํ้ าตาล 
   ปานกลาง-ตํ่า เหมาะกับคนรักสุขภาพ ผู้ป่วยโรค 
   เบาหวาน โรคอว้น และรบัซือ้จากกษตรกรทัง้หมด 
   เ พ่ือวางจําหน่ายในท็อปส์  ซู เปอร์มาร์ เก็ต  
   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ศูนย์การค้า 
   เซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม่  แอร์พอร์ต  และ 
   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  - การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยสไตล์สากล 
   “good goods” ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทํา”
    ซึง่เปน็ผลติภณัฑจ์ากภมูปิญัญาท้องถิน่ ผา่นการ
   พัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย 
   ด้วยความปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทาง
   วัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุข
   อย่างยั่งยืน โดยเปิดช่องทางการจัดจําหน่ายใน
   รูปแบบร้านป็อปอัพสโตร์ บริเวณโซนบี ชั้น 2 
   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  - การนําผ้าทอนาหมื่นศรีซึ่ง เ ป็นผ้าทอมือที่ม ี
   ประวัติศาสตร์ยาวนานดั่งงานศิลปะที่แนบแน่น 
   ในวิถีการใช้ชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดตรัง 
   มาออกแบบโดยดีไซเนอร์ร่วมสมัย และผลิตขึ้นรูป 
   เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 
   ประจาํป ี2561 ใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นคา้ พนัธมติร 
   คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ 
   ในเทศกาลปีใหม่และโอกาสสําคัญตามเหมาะสม 
   เมื่อต้นปี 2561 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน 
   โดยตรงร่วม 1.4 ล้านบาท ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   ดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง CPN 
   กลุ่มเซ็นทรัล ชุมชนชาวบ้านนาหมื่นศรี ดีไซเนอร์ 
   ร่วมสมัยแบรนด์ Painkiller และผู้เชี่ยวชาญ 
   ด้านผ้าและเส้นใย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ดร.นํ้าฝน ไล่ศัตรูไกล และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร.วทิวนั จนัทร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่สบืสานคณุคา่ 
   และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น ให้คงอยู่ 
   ซึง่นอกเหนอืจากการส่ังซือ้วตัถดิุบจากชมุชนแลว้  
   ทาง CPN ยังได้ร่วมสมทบเงิน 1 ล้านบาท 

   ในโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี  
   อาํเภอนาโยง จังหวัดตรังอีกด้วย

 • การพัฒนาชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการศึกษา
  อันเป็นรากฐานของสังคม ภายใต้ “โครงการเซ็นทรัล 
  มุง่มัน่พฒันาการศกึษา และ CPN เพาะกลา้ปญัญาไทย” 
  โดยก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ปรับห้องสมุด 
  สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างสนามเด็กเล่น “สนามนี้ 
  เพือ่นอ้ง” ทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ สง่เสรมิครวัอนามยั
  ในโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกหลักอนามัย 
  สนบัสนนุโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั สนบัสนนุ
  เครือ่งกรองนํา้ดืม่ คอมพวิเตอร ์ครภุณัฑ ์และอปุกรณ์
  การศึกษา ขึ้นกับบริบทและความต้องการของแต่ละ 
  โรงเรยีน ซึง่ในป ี2561 ไดดํ้าเนนิการรว่มกบักลุม่เซน็ทรลั
  ให้กับโรงเรียน 7 แห่ง ใน 5 จังหวัด รวมมูลค่ากว่า 
  7.4  ล้านบาท โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

  (1) โรงเรียนบ้านนาทรายนํ้ารอด จังหวัดอุดรธานี
  (2) โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์
   อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  (3) โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
  (4) โรงเรียนตํารวจชายแดนบ้านหินจอก จังหวัดตรัง
  (5)  โรงเรยีนวดัวารวีง จงัหวดัตรงั (อยูร่ะหวา่งดาํเนนิ
   การก่อสร้าง)
  (6) โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   (อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง)
  (7) ศูนย์การเรียนตํารวจชายแดนบ้านจะนู จังหวัด
   เชียงราย (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)
 
อกีหน่ึงแนวทางในการพฒันาชมุชน คอื การมอบโอกาสและความ
เท่าเทยีมทางสงัคมใหกั้บผูด้อ้ยโอกาส อาท ิการจดัสรรพืน้ทีพ่เิศษ
ฟรีให้กับผู้พิการได้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถูกต้องตาม
กฎหมายในพื้นที่ที่เห็นชอบบนประโยชน์ของผู้พิการเป็นที่ตั้ง โดย
ในปี 2561 มีผู้พิการจํานวน 46 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ใน
ศนูยก์ารคา้ของ CPN จาํนวน 21 โครงการ คดิเปน็สดัส่วนรอ้ยละ 1 
ตอ่พนกังานทัง้หมด นอกจากนัน้ CPN และกลุม่เซน็ทรลัไดส้านตอ่
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ หรือ Central C.A.R.E 
for Disability มอบเงินสนับสนุนแก่คนพิการให้สามารถม ี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนทั้งหมด 10 โครงการ 
ใน 8 จังหวัด รวมคนพิการทั้งหมดภายใต้โครงการดังกล่าว
จํานวน 199 ราย
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 ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน ผลการดําเนินงานป ี2561 แผนป ี2562

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การแสดงความรับผิดชอบ
และพัฒนาชุมชน

• กําหนดความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานการสร้าง 
 คุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value)  
 เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้งเป้าหมายชั่วโมง 
 อาสาของพนักงานจํานวน 5,000 ชั่วโมง

• มีบุคลากรของบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง 
 คุณค่าร่วมกับชุมชนและกิจกรรม CPN อาสา 
 รวม 8,508 ชั่วโมง มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ร้อยละ 70

• จัดกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็นศูนย์กลาง 
 การใช้ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชน รวมท้ังสิ้น 
 320 กิจกรรม มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 เท่า
• สนับสนุนพ้ืนที่ให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดย 
 ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณรวม 81.2 ล้านบาท  
 สนับสนุนกําลังคน และงบประมาณในการดําเนิน 
 โครงการ CPN อาสา และโครงการสร้างคุณค่า 
 ร่วมกับชุมชนรวม 5.2 ล้านบาท
• ประสบความสําเร็จในการสร้างวัฒนธรรมอาสา 
 แบบสองทาง คือ กําหนดจากองค์กรและนําเสนอ 
 โดยพนักงาน  โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
 29 กิจกรรม (ไม่รวมกิจกรรม เซ็นทรัลกรีน) 
 คิดเป็นจํานวนชั่วโมงอาสา 2,840 ชั่วโมง หรือ 
 ร้อยละ  33 ของจํานวนชั่วโมงอาสาทั้งหมด 
 ในปี 2561
• สนับสนุนและร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการดําเนิน 
 โครงการเพื่อสังคมในนาม “เซ็นทรัล ทํา” และ 
 กลุ่มเซ็นทรัล รวมเป็นเงิน 20.1 ล้านบาท และบริจาค 
 เพื่อการกุศลผ่านมูลนิ ธิต่าง  ๆ  รวมเป็นเงิน 
 8.4 ล้านบาท
• ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยสําคัญ

• กําหนดความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานการสร้าง 
 คุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value)  
 เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้งเป้าหมายชั่วโมง 
 อาสาของพนักงานจํานวน 10,000 ชั่วโมง

• เพิ่มจํานวนกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็น 
 ศูนย์กลางของชุมชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม 
 จํานวน 100 กิจกรรม
• ดําเนินงานตามแผนงานสร้างวัฒนธรรมอาสา 
 ในองค์กรทั้งแบบ Top down และ Bottom up  
 กระจายแบ่งตามภูมิภาค
• สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาผ่านโครงการ  
 CPN เพาะกล้าปัญญาไทย และโครงการสานพลัง 
 ประชารัฐ โดยเน้นในชุมชนที่บริษัทฯ มีการดําเนิน 
 ธุรกิจอยู่

ผลการดาํเนินงานด้านความยั่งยืน : การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

CPN ดาํเนินการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดล้อมตามแนวทางการบริหารจดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และสิง่แวดลอ้ม    โดยประกาศนโยบายดา้นสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดลอ้ม ครอบคลมุการดาํเนนิงานและบรหิารจดัการ พลงังาน 
นํา้ สภาพภมูอิากาศ สภาพแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ และการจดัการของเสยี เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละประสทิธภิาพ
สูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยนํามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO 14001) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) 
และหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ของอาเซียน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะฝังกลบ และเพิ่มการใช้พลังงานและ 
นํ้าทางเลือก

แนวทางการบริหารจัดการ 
และผลการดําเนินงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
CPN ใช้แนวทางการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization: CFO หรอื Corporate 
Carbon Footprint: CCF) เป็นแนวทางในการแสดงข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กร 
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตาม
มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) โดยในปี 
2561 CPN ไดข้อรบัรองการจดัทาํคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(www.tgo.or.th) ครอบคลุมการดําเนินงานศูนย์การค้าที่เปิดให้
บริการในปี 2561 จํานวน 33 โครงการ (แยกโครงการเซ็นทรัล 
ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
และสํานักงานใหญ่ ตามแผนงานในการจัดทําข้อมูลปีฐานที ่
เหมาะสมเพื่อติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2568 ในการลดดัชนีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2558
 

จากการประเมินดังกล่าวพบว่า สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) และปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ขอบเขต 2) คิดเป็นร้อยละ 
0.7 และร้อยละ 46 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต
ตามลําดับ ดังนั้นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จึงมุ่งเน้นมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(ขอบเขต 2) หรือ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักดังรายงาน 
ในหวัขอ้ “การใชพ้ลังงานไฟฟา้” โดยในป ี2561 ปรมิาณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 
เนื่องจากการเปิดดําเนินการโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เต็มปีปฏิทิน การดําเนินการ
ปรบัปรงุเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 แลว้เสรจ็ และการเปดิโครงการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โดยความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต 1 และ ขอบเขต 2)  
มคีา่เทา่กบั 0.079 ตนัคารบ์อนเทยีบเทา่ตอ่หนึง่หนว่ยพืน้ที1่5 ทัง้นี้
หากทําการวิเคราะห์ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เฉพาะในสภาวะการดําเนินธุรกิจปกต1ิ6 พบว่ามีค่าลดลงเล็กน้อย
จากป ี2560 เทา่กบั 0.086 ตนัคารบ์อนเทียบเทา่ตอ่หนึง่หนว่ยพืน้ที่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
การบริหารจัดการการใช้พลังงาน

การบริหารที่เกี่ยวข้อง 
กับระบบนิเวศและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน การบริหารจัดการนํ้า

การบริหารจัดการขยะ
และของเสีย

15
  พื้นที่ที่ใช้ในคาํนวณมาจากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common area)

16
 แสดงผลการวิเคราะห์โดยไม่รวมโครงการที่เปิดไม่เต็มปีปฏิทิน หรือมีการปรับปรุงบางส่วน โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นาํมาคาํนวณ คือ 28 โครงการในปี 2560 และ 30 โครงการในปี 2561 

    (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ)
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สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 
และ ขอบเขต 3 ของ CPN ในปี 2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 
และ ขอบเขต 3 ของ CPN *
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

* หมายเหตุ
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารสาํนักงาน และสํานักงานเช่าของ CPN ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยคํานวณตาม
 แนวทางการรายงานและคาํนวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 (องค์กรมหาชน) โดยคํานวณแบบ Operation Control
(2) การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) เกดิจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิตา่ง ๆ ของ CPN อาท ินํา้มนัเบนซนิ นํา้มันดเีซล และกา๊ซธรรมชาต ิการใชส้ารเคม ีและการรัว่ไหลจากกระบวนการหรอืกจิกรรมขององคก์ร
(3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขต 2) เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอก เพื่อการปฏิบัติงานของ CPN เท่านั้น ไม่นับรวมการซื้อไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ
(4) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3) เกิดจากการใช้พลังงานในการเดินทางของพนักงาน การใช้นํ้าประปา และการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ
(5) โครงการที่นาํมาคาํนวณในแต่ละปีรวมศูนย์การค้าที่เปิดดําเนินการในปีนั้น ๆ รวมอาคารสาํนักงาน 1 แห่งและสํานักงานใหญ ่โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นาํมาคํานวณ คือ 30, 32, 33 โครงการ ในปี 2559 , 2560 
 และ 2561 ตามลําดับ

การใช้พลังงาน
CPN แบง่การใชพ้ลงังานในการดาํเนนิธรุกจิออกเปน็ 3 สว่นหลกั 
คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศ 
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้
พลังงานเพื่อการดําเนินการอื่น ๆ เช่น การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงใน
การเผาไหม้ โดยในปี 2561 CPN ใช้พลังงานในการดําเนินธุรกิจ
ทัง้หมด17 รวมสาํนักงานใหญ ่เทา่กบั 454,447 เมกะวตัต-์ชัว่โมง 
คิดเป็นสัดส่วนการใช้การใช้พลังงานโดยตรงจากการเผาไหม้ 
เชือ้เพลงิรอ้ยละ 1 (5,265 เมกะวตัต-์ช่ัวโมง) การใชพ้ลงังานทาง
ออ้มจากแหลง่จา่ยไฟฟา้ร้อยละ 98 (443,007 เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ร้อยละ 1 (6,175 เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ทั้งนี้สัดส่วนการใช้พลังงาน
ของสาํนกังานใหญ1่8 คดิเปน็รอ้ยละ 0.2 (910 เมกะวตัต-์ชัว่โมง) 
ของการใชพ้ลังงานทัง้หมด โดยความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน 
ตอ่หนึง่หน่วยพืน้ที1่9 เทา่กบั 136.5 กโิลวตัต-์ชัว่โมงต่อตารางเมตร
 
แม้ว่าการใช้พลังงานในภาพรวมของ CPN จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 
จากปี 2560 เนื่องมาจากการขยายธุรกิจและสร้างศูนย์การค้า
ใหม ่แตห่ากวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานตอ่หนึง่หน่วย
พื้นที่ โดยวิเคราะห์เฉพาะในสภาวะการดําเนินธุรกิจปกต ิ 19 พบว่า
มีประสิทธิภาพดีขึ้นที่ร้อยละ 1.8

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ร้อยละ 0.73 
(ขอบเขต 1)
4,103.42 tCO2eq

ร้อยละ 53.09
(ขอบเขต 3)
299,733.37 tCO2eq

ร้อยละ 45.67
(ขอบเขต 2)
257,873.94 tCO2eq

ร้อยละ 0.51
อื่น ๆ
2,903.66 tCO2eq
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33

ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ปี 2561
รวม

534,614.50
tCO2eq

17
 การดําเนินธุรกิจทั้งหมดรวมการดาํเนินงานของโครงการศูนย์การค้า 33 แห่ง อาคารสํานักงาน 7 แห่ง และศูนย์อาหาร 33 แห่ง ไม่รวมพลังงานที่ใช้โดยผู้เช่า หรือลูกค้า

18
  สํานักงานใหญ ่3 ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ชั้น 10 และชั้น 30-33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์2) ชั้น 23-24 อาคารปิ่นเกล้า ทาวเวอร ์เอ 3) ชั้น 46 อาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์

19  พื้นที่ที่ใช้ในการคาํนวณมาจากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common area)
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมคิดเป็น
รอ้ยละ 89 ของค่าใช้จา่ยสาธารณปูโภคทัง้หมด หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 
14 ของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทั้งหมด20 โดยร้อยละ 53 ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการใช้โดยร้านค้าหรือผู้เช่า 
เนื่องจาก CPN ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นหลัก  
จึงกําหนดเป้าหมายปี 2568 ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ
หนึง่หน่วยพืน้ทีล่งให้ไดร้อ้ยละ 20 เทยีบกับปฐีานป ี2558 (เฉพาะ
ส่วนการใช้พลังงานของ CPN) และกําหนดเป้าหมายปี 2561 ใน
การลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2560 โดย
ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนงานทั้งหมด 72 มาตรการ 
ในศูนย์การค้ารวม 29 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 51 
ล้านบาท (ไม่รวมการลงทุนระบบในศูนย์การค้าเปิดใหม่และระบบ 
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเมื่อปี 2560) ผลจากการดําเนินการตาม
มาตรการทัง้หมดสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้จากแหลง่จา่ย
ไฟฟา้ในภาพรวมลงได ้12,178 เมกะวตัต-์ชัว่โมง สง่ผลใหด้ชันกีาร
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพื้นที่ หรือ Specific Energy 
Consumption: SEC (เฉพาะในส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของ 
CPN ไม่รวมร้านค้าผู้เช่า) มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 133.1 
กโิลวตัต-์ชัว่โมงตอ่ตารางเมตร โดยมาตรการหลกัท่ีนํามาใช ้ได้แก่

1. ตดิตัง้ระบบการผลติพลงังานไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์  
 (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาอาคารศูนย์การค้าแล้วเสร็จและ 
 ทยอยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารโดยตรง จํานวน 
 6 โครงการ รวมปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
 หลังคาอาคารแล้วทั้งสิ้น 9 โครงการ พบว่าพลังงานไฟฟ้า
 จากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในปี 2561 (พลังงานแสงอาทิตย์
 จาก 6 โครงการใหม่เริ่มผลิตได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561) 
 มีปริมาณเท่ากับ 6,175 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วน
 ร้อยละ 5.3 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้โดย CPN 
 (ไม่รวมร้านค้าผู้เช่า) ของทั้ง 9 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
 1.4 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้โดย CPN ทั้ง
 โครงการศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน
2. ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นระบบหลอดไฟแอลอีด ี
  โดยทําการปรับเปลี่ยนในโครงการที่เปิดดําเนินการแล้ว  
 20 แหง่นบัรวมศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั ภเูกต็ ฟลอเรสตา้ ทีเ่ปดิ 
 ดาํเนนิการในป ี2561
3. นาํเทคนิคการปรบัความเรว็รอบมอเตอรไ์ฟฟา้อตัโนมัตทิีใ่ช้ใน
 เคร่ืองทําความเย็น มาใช้ในการดูดอัดสารทําความเย็นตาม 
 สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประหยัดพลังงาน
4. นาํมอเตอรป์ัม๊ประสทิธภิาพสงูมาปรับเปลีย่นในทอ่สง่นํา้เยน็
 และท่อลมเย็น
5. ปรับเปลี่ยนระบบหอทําความเย็น ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
 พระราม 2
6. มาตรการอื่น ๆ อาทิ ติดตั้งฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน
 เข้าผนังอาคาร ปรับปรุงระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ปรับ
 มาตรการดูแลระบบ

7. พฒันาพนกังานในดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน และการจดัการ
 สิ่งแวดล้อมในรูปแบบการอบรม โดยวิทยากรทั้งภายในและ
 ภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 
 449 คน (นับซํ้าคน) คิดเป็นร้อยละ 9 ของพนักงานทั้งหมด 
 รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 สือ่สารวนัพลงังาน (Energy Day) และโครงการดรมีทมีเปน็
 ประจําทุกปี
8. ให้ความรู้และเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจลดค่า 
 ใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า หันมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
 แสงสวา่งภายในรา้นจากเดมิเปน็หลอดไฟแอลอดี ีโดยสามารถ
 เชิญชวนและผลักดันได้สําเร็จคิดเป็นร้อยละ 77 ของจํานวน
 เป้าหมายที่กําหนดไว้

 

โครงการ “Moss cooling” – โครงการ Dream 
Team ป ี2560

โครงการลดปญัหาตะไครน้ํ่าในถาดโดยรอบของหอหลอ่เยน็ 
โดยศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ ่ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
ใหน้าํไปขยายผลกบัสาขาอืน่ ๆ  ของบรษิทัฯ ในป ี2561 ดว้ย
การนาํวสัดเุหลอืใชม้าปดิรอบถาดหอหลอ่เยน็ เพือ่ปอ้งกนั
การตกกระทบของแสงแดดกบัผวินํา้ ซึง่เปน็การตดัปจัจยัที่
ทาํใหเ้กดิตะไครน่ํา้ วธิกีารดงักลา่วเปน็วธิป้ีองกนัอยา่งงา่ย ๆ  
และเห็นผลทันที ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ไม่พบตะไคร่
นํ้าในถาดโดยรอบหอหล่อเย็นอีกเลย ทีมงานซ่อมบํารุง
ของเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ถ่ายทอดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับทีมงานซ่อมบํารุงในอีก 6 สาขาของบริษัทฯ 
และได้ร่วมหารือกับบริษัทคู่ค้าที่มาติดตั้งหอหล่อเย็น เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ร่วมกันอีกด้วย

ลดระยะเวลา
ในการซ่อมแซม
และการทําความสะอาดหอหล่อเย็น

ลดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการ
และค่าไฟฟ้า

ผลลพัธ์ของโครงการ

20
 รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจาํปี 2561 – รายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
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หนึ่งในเครื่องมือที่ CPN ใช้ในการประเมินประสิทธิผลจากการนํา
มาตรการอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้ คือ การเข้าร่วมประเมินเพื่อ
ขอรับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน หรอื Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลงังาน
เป็นประจาํทุกปี โดยในปี 2561 CPN ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังนี้

• รางวัลประเภทอาคารควบคุมดีเด่น : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 พลาซา ขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

• รางวัลประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 (อาคารใหม่) : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และ 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

ปัจจุบันมีโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN ที่ได้
รบัรางวลัดงักล่าวจาํนวนทัง้หมด  23 แหง่ หรอืคดิเปน็ร้อยละ 72  
ของจํานวนโครงการที่ เปิดให้บริการทั้งหมด ณ ปีปัจจุบัน  
นอกจากน้ี ทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบฉลากรับรองมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคารใหม่ 
ประเภทรางวลัดีเด่น ใหแ้ก ่ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา 
และรางวัลดีมาก ให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 
ภายใต้โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

CPN นําแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช ้
ในการพัฒนาศูนย์การค้าของ CPN เรื่อยมา ในปี 2561
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีมติ
เห็นชอบที่จะนําโครงการปรับปรุงโซนอาหารฟู้ดเวิลด์ บริเวณ
ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เข้าขอรับการรับรองอาคาร
เขียวมาตรฐานสากลที่ยอมรับในระดับโลก มาตรฐาน LEED : 
Leadership in Energy & Environmental Design จาก
สภาอาคารเขยีวสหรฐัอเมรกิา (U.S. Green Building Council: 
USGBC) ซึ่งจะได้รับใบประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ 
ในปี 2562 ทั้งนี้  ในการขอรับรองดังกล่าวนั้น CPN ได้นํา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ โดยคํานึงถึง
คณุภาพชวีติของลกูคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่เีมือ่มาใช้บรกิาร 
และปลูกฝังจิตสํานึกการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการในโซนฟู้ดเวิลด์ดังกล่าว  อาทิ

• ระบบความเย็นที่ มี ค่ าประสิทธิภาพสูง  
 นาํเทคนคิการปรบัความเรว็รอบมอเตอรไ์ฟฟา้
 อัตโนมัติใช้ในเครื่องทําความเย็น และติดตั้ง
 ระบบวัดพลังงานน้ําเย็นจากส่วนกลางเพื่อ
 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเย็น

• ปรับเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดไฟ
 แอลอดีทีัง้หมด และตดิตัง้ระบบเปดิปดิแสงสวา่ง
 อัตโนมัติ  ควบคุมการเปิดปิดแสงสว่าง
 บริเวณใกล้ขอบระเบียง

• ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ 
 เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่อง
 ล้างจาน เครื่องทํานํ้าแข็งในระดับ Energy 
 Star ทั้งหมด

• ติดตั้งสุขภัณฑ์แบบประหยัดนํา้ และอุปกรณ์
 เครือ่งใชไ้ฟฟา้ เชน่ เครือ่งลา้งจาน และเครือ่ง
 ทํานํ้าแข็งที่มีอัตราการประหยัดนํ้าเทียบเท่า
 มาตรฐาน Energy Star ทั้งหมด

• ติดตั้งระบบเติมอากาศใหม่แบบครบวงจร 
 ประกอบด้วยตัววัดปริมาณก๊าซคาร์บอน- 
 ไดออกไซด์ พัดลมดูดอากาศใหม่ ระบบ
 เซ็นเซอร์ในการเติมอากาศอัตโนมัติ

• ใช้วสัดุอปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและ
 สุขภาพ เช่น การใช้สี กาว และสารเคลือบที่มี
 ค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยตํ่า ใช้ไม้อัด และ
 ไม้วิเนียร์ ปิดผิวที่ไม่มีส่วนผสมของสารยูเรีย
 ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งมีการวิจัยว่าเป็นพิษต่อ
 ร่างกาย และการใช้พ้ืนกระเบื้องยางที่ ได้
 มาตรฐาน FloorScore หรือมาตรฐาน 
 การรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร

• เลอืกใชว้สัดท่ีุมสีว่นผสมของวสัดรุไีซเคิล และ
 เป็นวัสดุท้องถิ่น เช่น กระเบื้อง Terrazzo 
 ไม้อัด อิฐมวลเบา ยิปซั่มบอร์ด เหล็ก กระจก 
 รวมไปถึงการเลือกวัสดุสําหรับเฟอร์นิเจอร์
 ลอยตัว
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ CPN จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เมกะวัตต-์ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (เมกะวัตต-์ชั่วโมง)

หมายเหตุ :
(1) จาํนวนโครงการที่นาํมาคํานวณ ระหว่างป ี2558-2561 คือ 29, 30, 33, 35 โครงการ (ตามลาํดับ)
(2) จาํนวนโครงการที่นาํมาคํานวณในปี 2560 และ ป ี2561 รวมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยสํานักงานใหญ ่ดังนั้นตัวเลขแสดงผลในป ี2560 จึงแตกต่างจากที่รายงานในรายงานประจาํปี 2560

หมายเหตุ :
จํานวนโครงการที่มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย ์ระหว่างป ี2559-2561 คือ 2, 3, 9 โครงการ (ตามลาํดับ)
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ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ** (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร)

** หมายเหตุ:
(1) ปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงผลการคาํนวณดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่แยกตามประเภทการใช้งานอาคาร โดยแยกระหว่างประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์การค้า และอาคารสาํนักงาน
(2) แสดงผลการวิเคราะห์โดยไม่รวมโครงการที่เปิดไม่เต็มปีปฏิทิน หรือมีการปรับปรุงบางส่วน และไม่รวมการใช้งานของสาํนักงานใหญ ่โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นาํมาคาํนวณ คือ 22, 23, 28, 28, 30 โครงการ 
 (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ) ในช่วงปี 2557-2561 ตามลาํดับ
(3) พื้นที่ที่ใช้ในคาํนวณมาจากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leaseable area) ตามวิธีการคํานวณแบบเดิม หากใช้วิธีการคาํนวณแบบใหม่โดยรวมพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดกับพื้นที่ส่วนกลาง ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ
 หนึ่งหน่วยพื้นที่ของศูนย์การค้าในป ี2561 จะมีค่าอยู่ที ่133.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร
(4) ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของอาคารสาํนักงานในปี 2559 มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีการปรับข้อมูลให้มีความถูกต้อง และดัชนีในปี 2561 มีค่าลดลงเนื่องมาจากการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 ไฟฟ้าในอาคารสํานักงานบางแห่งอย่างมีนัยสาํคัญ

การบริหารจัดการนํ้า

CPN ใช้นํ้าจากการประปานครหลวง การประปาท้องถิ่น รวมถึง
การใช้นํ้าซํ้า (Reuse) ในกระบวนการบริหารศูนย์การค้า และ
กําหนดเป้าหมายปี 2561 ในการนาํนํ้ากลับมาใช้ซํ้าให้ได้ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้นํ้าทั้งหมด โดยในปี 2561 CPN ใช้นํ้า
ในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 33 โครงการ จํานวน 10.85 ล้าน
ลกูบาศกเ์มตร เปน็ปรมิาณการใชน้ํา้ซํา้จาํนวน 0.31 ลา้นลกูบาศก์
เมตร หรอืรอ้ยละ 2.9 ของปรมิาณการใชน้ํา้ทัง้หมด  โดยสามารถ
นํานํ้ากลับมาใช้ซํ้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 
2560 จากการติดตั้งระบบรีไซเคิลนํ้าใน 9 โครงการ21 ส่วนหนึ่งที่
ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายเป็นผลมาจาก
คณุภาพนํา้ซ้ําทีผ่ลติไดจ้ากระบบไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

ไมส่ามารถนาํไปใชซ้ํา้ในระบบงานตามทีว่างแผนไวไ้ด ้สง่ผลใหต้้อง
ยกเลิกการใช้ระบบดังกล่าวในโครงการที่ได้ติดตั้งไปแล้ว คือ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ
 
ทัง้นี ้อตัราการใชเ้ฉพาะนํา้ประปาตอ่หนึง่หนว่ยพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2560 (คํานวณเฉพาะโครงการที่
เปิดเต็มปีปฏิทิน) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแผนดําเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ประหยัดนํ้าติดตั้งเพิ่มในห้องนํา้ การพัฒนาร่วมกับคู่ค้า
ในการปรบักระบวนการทาํงานในการทาํความสะอาดแบบประหยดั
นํ้าอย่างต่อเนื่อง 
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21 CPN ติดตั้งระบบนํ้ารีไซเคิลในโครงการต่อไปนี้ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธาน ีและเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยยกเลิกการติดตั้งที่เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เนื่องจากใช้กระบวนการอื่นแทน
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดัชนีการใช้นํ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร)
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การบริหารจัดการขยะและของเสีย

CPN ดําเนินการบริหารจัดการขยะ ของเสียและนํ้าเสีย ตาม
แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 
และนโยบายดา้นสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ซึง่ในปี 
2561 ได้ขอรับการตรวจรับรอง ISO 14001: 2015 ทั้งหมด 
24 โครงการ และได้ขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทําให้ปัจจุบัน CPN ได้รับรองมาตรฐาน ISO 
14001: 2015 ดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น จํานวน 27 แห่ง หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 71 ของพืน้ทีใ่หเ้ชา่ทัง้หมดรวมพืน้ทีส่ว่นกลาง (ไมร่วมพืน้ที่
อาคารสํานักงาน) โดยมีการจัดส่งขยะสู่กระบวนการจัดการที่

เหมาะสมทั้งสิ้น 84,273 ตัน (รวมขยะที่สามารถนําไปแปรรูปและ 
รีไซเคิล) คํานวณจากการจดัเกบ็ขยะในศนูยก์ารคา้ทีเ่ปดิใหบ้ริการ
ทั้ง 33 โครงการ  โดยปริมาณขยะรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 0.05  
ของปริมาณขยะทั่วไปทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2561-2562 ได้กําหนด
แผนในการบรหิารจดัการขยะอยา่งจรงิจงัและเป็นรปูธรรมมากขึน้ 
โดยปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการกําจัด 
ให้ลดปริมาณขยะฝังกลบลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 ในปี 2562 
โดยมีการศึกษาและทดลองปรับวิธีการคัดแยกขยะและวิธีการ 
เก็บ ข้อมูล  รวมถึงการคํานวณปริมาณขยะที่ส่งทําลาย 
ส่งผลให้การรายงานปริมาณขยะจากการปรับกระบวนการ 
ดังกล่าวในปี 2561 มีค่าลดลง

มาตรการจัดการขยะที่ดาํเนินการในป ี2561 

•  การคัดแยกขยะขวดนํ้าดื่มพลาสติก 
 PET โดยร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลใน
 การตัง้เครือ่งรบัคนืขวดนํา้ดืม่ พลาสตกิ 
 PET แบบอตัโนมตั ิหรอื ReFun Machine 
 เพือ่เชญิชวนและกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคสนใจ
 และตระหนักในการรี ไซเคิลขยะขวด
 พลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนั้น ผู้คืน
 จะไดแ้ตม้สะสมเพือ่แลกเปน็ของสมนาคณุ
 หรือแลกเป็นคูปองส่วนลดเพื่อใช้ใน
 รา้นคา้ในเครอืกลุม่เซน็ทรลั โดยไดจ้ดัตัง้
 เครือ่งดงักลา่วจํานวน 2 เครือ่ง นาํร่อง 
 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์และอาคาร
 สาํนกังาน ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์

 ผลลัพธ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 
 ไดป้รมิาณขวดนํา้ดืม่พลาสตกิไปรไีซเคลิ
 ทั้งส้ินจํานวน 1.8 ตัน เทียบเท่ากับการ
 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 10.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• มาตรการงดใชบ้รรจภุณัฑเ์พือ่ลดขยะ
 ตั้งแต่ต้นทาง อาทิ มาตรการงดใช้
 กล่องโฟมในโซนฟู้ดพาร์ค และโซนซื้อ
 อาหารกลับในศูนย์อาหารทุกแห่ง 
 ที่บริหารงาน โดย CPN ร่วมกับกลุ่ม
 เซน็ทรลัในการงดใชถ้งุพลาสตกิทกุวนั
 ที ่4 ของเดอืนในทอ็ปส ์ซเูปอรม์ารเ์กต็ 
 และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และดําเนิน
 โ ค รงกา รออกแบบถั ง ขย ะ เพื่ อ 
 คัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยร่วมกับ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบงั ในการใหน้กัศกึษา ภาควชิา 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบและ 
 ขึน้รปูถงัขยะคดัแยกตน้แบบใหท้ดลอง 
 ใช้จริงในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
 เวสต์เกต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 ส่ ง เ สริ ม ให้ เ กิ ดการ คัดแยกขย ะ 
 ตั้งแต่ต้นทางมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยน 
 พฤติกรรมของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
 ให้ช่วยกันคัดแยกขยะอย่ างง่ าย 
 และเกิดความสนุก ภายใต้โครงการ  
 Waste4Fun - แยกสนกุ เพือ่โลก เพือ่เรา

• มาตรการการจดัภายในสาํนักงาน ในป ี
 2561 CPN ผนวกโครงการ 5 ส.พลัส 
 รวมในโครงการสมาร์ทออฟฟิศ เพื่อจัด
 สถานที่ทํางานให้สะอาด สะดวก และ
 ปลอดภัยในสํานักงานใหญ่  อาคาร
 ด ิออฟฟศิเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์รวมไป
 ถึงการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะ 
 โดยนาํรอ่งในบางสาํนกังานของบางแผนก 
 โดยเฉพาะการแยกกระดาษเพื่อทําลาย
 ผ่านโครงการ Shred2Share ทั้งนี้ 
 นับจากปี 2551 ที่ CPN ร่วมกับบริษัท 
 อินโฟเซฟ จํากัด ในการรวบรวมเอกสาร
 เพื่อย่อยทําลายอย่างปลอดภัย น้ัน 
 สามารถนํากระดาษมารีไซเคิล ได้จํานวน 
 41.19 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริมาณ
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10.72 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ผลลพัธ ์ป ี2561 CPN นาํสง่กระดาษเพ่ือ
 รีไซเคิลในโครงการ Shred2Share 
 20.44 ตัน เทียบเท่ากับการลดปริมาณ
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5.32 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

CPN กาํหนดนโยบายการจดัการระบบนเิวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ22 อย่างชัดเจนในการไม่พัฒนาโครงการในพื้นที่
หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และกาํหนดข้อปฏิบัติที่ต้องทําการ
สาํรวจและศึกษาระบบนเิวศวทิยารว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก และ
ดําเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของ
การก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง
 
CPN มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยนําธรรมชาติเข้ามามีบทบาท
ใกล้ชดิกบัคนในสงัคมใหม้ากขึน้ สรา้งความตระหนกัในคณุค่าของ
การรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชน
สังคม โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและ
ระบบนเิวศเดมิใหม้ากทีส่ดุ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวด้วยการปลกูต้นไมจ้รงิ

มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า
CPN นาํแนวทางตามมาตรฐาน ISO 14001 มาปรบัใช ้ในการดแูล
คุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้ตามค่ามาตรฐาน เพื่อไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ อาทิ การตรวจวัด
คุณภาพอากาศ และวัดปริมาณก๊าซพิษที่มีผลต่อร่างกาย 
ชนดิเฉยีบพลนั ได้แก ่กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และคารบ์อนมอนอกไซด์ 

บริเวณลานจอดรถแบบกึ่งปิด  การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบ
เติมอากาศใหม่ และการติดตั้งระบบตรวจจับปริมาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดภ์ายในอาคารตามจดุและโครงการทีเ่หมาะสม 
เพื่อเติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิดระบบหากอากาศ
ภายนอกไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด เป็นต้น

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าที่บริหารงานโดย CPN (ตัน)

หมายเหตุ :
(1)  จาํนวนโครงการที่นาํมาคํานวณระหว่างป ี2558-2561 คือ 29, 30, 32 และ 33 โครงการ (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ)
(2) ปรับเปลี่ยนวิธีการคาํนวณปริมาณขยะในป ี2561 ส่งผลให้ปริมาณขยะ และดัชนีการเกิดขยะต่อคนลดลง
(3) ดัชนีการเกิดขยะต่อจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ (หน่วย: กิโลกรัมต่อคนต่อป)ี ระหว่างปี 2558-2561 คือ 0.21, 0.24, 0.27 และ 0.16 (ตามลําดับ)

ทั้งภายในและภายนอกโครงการ หากจําเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้ 
จะทําการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน 
และนําพันธ์ุไม้พื้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความ
กลมกลืนอีกด้วย
 
ในป ี2561 CPN ดาํเนนิการเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวในโครงการสว่นขยาย
ของเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โดยจัดให้มีต้นไม้ใหญ่ใน 
โครงการโดยรอบพื้นที่จํานวน 446 ต้น ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่
หลากหลายชนิดพันธุ์  ที่สามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่  
เพื่อช่วยลดความร้อนและกรองฝุ่นละออง  รวมถึงเพิ่มความ
ร่มรื่นให้กับอาคาร ถนน และชุมชน
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14 67 39

107,323

84,273

ขยะที่นําไปกําจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ขยะรีไซเคิล รวมขยะอินทรีย์

22
 รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การกาํกับดูแลที่ดี/นโยบายและแนวทางปฎิบัต/ินโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
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ไตรภมู ิมหศัจรรยส์ามโลก

โครงการสวนสนุกนวัตกรรมธีมปาร์คผจญภัยแห่งแรกของ
โลก ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณหน้าโครงการ ได้จัดระบบ
นิเวศของพ้ืนที่ให้เปรียบเสมือนป่าเพื่อเพิ่มความร่มรื่น เพิ่ม
ปริมาณออกซิเจน พื้นท่ีร่มเงา และช่วยกรองอากาศให้แก่
บุคคลและชุมชนในละแวกใกล้เคียง โดยปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่
พิเศษและคัดสรรพันธุ์ไม้หายาก รวมถึงการสร้างระบบนิเวศ
ของป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พืชพันธุ์ของป่าเขตร้อน ป่าฝน และ
ป่าเขตหนาว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของพันธุ์ไม้นานา
ชนิด และวงจรชีวิตของแมลง

CPN ได้ทําการวิจัยจนสามารถจัดเลี้ยงหิ่งห้อยสายพันธุ์ใหม่
ขึน้มาเพือ่จดัแสดงจรงิในระบบนิเวศทีม่คีวามสมบรูณเ์สมอืน
จรงิอยา่งใกล้ชดิภายในสวนสนกุ ซึง่เมือ่การแสดงเสรจ็สิน้ใน
แต่ละรอบ หิ่งห้อยจะได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ 
สเีขยีวของชมุชนบรเิวณนัน้ และบรษิทัฯ ไดร้ว่มกบักรมทางหลวง 
แขวงทางหลวงภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ตในการปรับปรุง 
เพ่ิมเติมและดูแลต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มบริเวณถนนสาธารณะ 
และสี่แยกหน้าโครงการ เพื่อเพิ่มทัศนียภาพสีเขียวและให้เกิด
ความร่มรื่นในละแวกโดยรอบ

การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

CPN มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทาง
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แตช่ว่งการก่อสรา้งจนกระทัง่เปดิดําเนนิการ 
โดยการลดผลกระทบทางด้านฝุ่น เสียง ขยะ และมลภาวะทางน้ํา
ร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่งระบายน้ําสาธารณะและกระบวนการ
จัดการขยะร่วมกัน
 
CPN ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลดําเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษา
สิง่แวดลอ้ม เนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนในการดาํเนนิงาน 3 ดา้น 
ได้แก่ การดูแลแหล่งนํ้าสาธารณะ การลดปริมาณขยะ และการ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนา
แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาจากน้ําเสีย 
นํ้าไม่ระบาย และนํ้าท่วม ซึ่งพบว่าคลองหรือลํารางที่อยู่ในพื้นที่
โดยรอบของศูนย์การค้า CPN ประสบปัญหานํ้าเน่าเสียและนํ้า 
ไม่ระบายเป็นส่วนใหญ่ จึงได้ดําเนินการแก้ไขภายใต้โครงการ 
“เซ็นทรัลกรีน” โดยการขุดลอกคูคลอง ปลูกพืชดูดซับสารพิษ 
รมิคลอง ตดิตัง้กงัหนัเพือ่เพิม่ออกซเิจนใหน้ํา้ และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
ริมคลอง
 
ในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมเซ็นทรัลกรีนทั้งสิ้น 21 กิจกรรม ในพื้นที่ 
ใกล้เคียงศูนย์การค้า 18 โครงการ นอกเหนือจากนั้นยังมี
การจัดกิจกรรม CPN อาสากลุ่มย่อยในด้านการดูแลรักษา
สิง่แวดลอ้ม เชน่ เกบ็ขยะชายทะเล ปลกูปา่ ปลอ่ยสตัว์ทะเล เปน็ตน้ 
อีก 7 กิจกรรม รวมเป็นกิจกรรมอาสาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งส้ิน  
28 กจิกรรม หรอืคดิเปน็ร้อยละ 55 ของกจิกรรม CPN อาสา
ทัง้หมดทีจั่ดในป ี2561 และมพีนกังานเขา้รว่มจาํนวน 1,581 คน หรอื
คดิเปน็รอ้ยละ 75 ของจาํนวนพนักงานจติอาสาท้ังหมดในป ี 2561

นอกจากนั้น CPN ยังใช้พื้นที่และบทบาทการเป็น “ศูนย์รวมของ
ชุมชน” ในการปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิง่แวดลอ้มใหก้บัชมุชนและสังคม อาท ิการเปดิพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในศูนย์การค้าในการใช้ทรัพยากร
อยา่งคุม้คา่ การจัดกจิกรรมรณรงค ์การเดินขบวนประชาสัมพนัธ์ 
เป็นต้น 

โครงการ CPN เพาะกลา้ปญัญาไทย

การปลกูฝงัแนวความคดิ การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บั
เด็ก เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการ CPN เพาะกล้า
ปัญญาไทย โดยปลูกฝังแนวคิดการเห็นคุณค่าของ 
การนําสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่ม 
รายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้
บริโภคในโรงเรียน และติดตั้งถังขยะแบบคัดแยกประเภท
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฎิบัติทุกวัน

ติดตั้งถังขยะแบบคัดแยกประเภท
ให้กับโรงเรียน รวม 5 แห่ง
โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนบ้านนาทรายนํ้ารอด จังหวัดอุดรธาน ี 
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง 
(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) จังหวัดเชียงใหม ่ 
โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม ่
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนัน้ CPN ยงัร่วมกบักลุ่มเซน็ทรัลในการสนับสนนุ
และฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณคุ้งบางกระเจ้า จังหวัด
สมทุรปราการ ภายใตช้ือ่โครงการพฒันาพืน้ทีคุ่ง้บางกระเจา้
สู่ความยั่งยืน - Our Khung Bangkachao โดย CPN 
กลุม่เซน็ทรลั และมลูนธิิชยัพฒันา รว่มกนัฟืน้ฟแูละพฒันา
พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีร่าชพสัดจุาํนวน 400 ไร ่(ระยะที ่1) ตาม
แนวคดิการสรา้งปา่ชุมชน ซึง่เปน็วถิปีฏบิตัแิละเปน็การปรบั
ตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลด
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของ
คนในชุมชน และเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษาพ้ืนที่ป่าและ
ความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความ
สมดุล ซึ่งในปี 2561 CPN ได้บริจาคเงินจากโครงการ  
CPN Step2Share เพื่อฟื้นฟูพื้นที่จํานวน 23.22 ไร่ โดย
ร่วมกับชุมชนและพนักงานจิตอาสาในการฟื้นฟูป่าและ
เศรษฐกิจชุมชนเป็นระยะ ๆ

ผลลพัธ์ของโครงการ
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

CPN รณรงค์และเข้าร่วมเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เปน็ปีที ่10 โดยรว่มกบักรงุเทพมหานคร มูลนธิสิิง่แวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) องค์การ 
กองทนุสตัวป์า่โลกสากล หนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
จดักจิกรรมปดิไฟเปน็เวลา 1 ชัว่โมงทัว่ประเทศเพือ่ลดภาวะ
โลกร้อน ดําเนินการปิดแสงสว่างป้ายประชาสัมพันธ์ โลโก้
บริษัท และหลอดไฟโดยรอบอาคารและพื้นที่จอดรถ 
บางส่วน และลดกําลังเครื่องทําความเย็น และเครื่องทํา 
นํ้าเย็นตามความเหมาะสม พร้อมเชิญชวนภาคีและร้านค้า 

กจิกรรมรณรงค ์“ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพือ่ลดโลกรอ้น” 
(60+ Earth Hour)

 ดัชนีชี้วัดด้าน
ความยั่งยืน ผลการดําเนินงานป ี2561 แผนป ี2562

การบริหารจัดการ

• กําหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็นดัชนีชี้วัดระดับ 
 องค์กร โดยต้ังเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2  
 เมื่อเทียบกับปี 2560
• ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า (ไมร่วมปรมิาณไฟฟา้ท่ีใชโ้ดยร้านคา้เชา่) 
 ได้ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

• ได้รับการรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในนาม  
 CPN ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ 33 โครงการ อาคาร ด ิออฟศิเศส  
 แอท เซน็ทรลัเวลิด ์และสาํนักงานใหญ ่(แยกเซน็ทรลั ภเูกต็ เป็น  
 2 โครงการ)
• ติดตั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด 72 มาตรการ  
 ในศนูยก์ารคา้ทัง้สิน้ 29 แหง่ ลดพลงังานเฉพาะทีใ่ชโ้ดย CPN  
 ลงได้ 12,178 เมกะวัตต์-ชั่วโมง รวมปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงได้ 
 แบบสะสมตั้งแต่ปี 2558 เท่ากับ 45,210 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
• ผลิตไฟฟ้าจากระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
 แสงอาทติย ์(โซลารเ์ซลล)์ บนหลงัคาโครงการเพิม่ 6 โครงการ  
 รวมเป็น 9 โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้  
 6,175 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
• ดําเนินงานตามแผนติดตั้งระบบนํ้ารีไซเคิล แบบสัมปทาน ใน  
 7 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้าซํ้าคิดเป็นร้อยละ 2.9  
 ของปริมาณการใช้นํ้าทั้งหมด
• ดําเนินโครงการ Waste4Fun ออกแบบถังขยะเพื่อการ 
 คัดแยก โดยนําร่องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการคัดแยกตั้งแต่ 
 ต้นทาง ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พบว่าได้รับ 
 การตอบรับที่ดี ทั้งนี้ ได้นําต้นแบบไปศึกษาพัฒนาเพื่อ 
 ขยายผลต่อไป
• ดําเนินการตามแผนงานจัดการขยะแบบองค์รวม โดยกําหนด 
 เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี
• ขอรบัรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental 
 Design (LEED)  ในโซน FoodWorld ชั้น 7 ศูนย์การค้า 
 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองในระดับทอง
• ขอรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 เพิม่ 3 แหง่ ครบตามแผนงาน
• ประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และ 
 บรรษัทภิบาล) กับคู่ค้าและผู้รับเหมาจํานวน 382 ราย
• ไม่มีการรุกลํ้า หรือละเมิดเข้าพื้นที่สงวนและพื้นที่หวงห้าม 
 โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิดกฎหมาย
• ไมพ่บการปฏบิตักิารทีไ่มเ่ปน็ไปตามหลักการจัดการสิง่แวดลอ้ม  
 ที่ดี หรือเกิดการรั่วไหลที่มีนัยสําคัญ

• กําหนดเป้าหมายในการลดดัชนีการใช้พลังงาน 
 ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลงร้อยละ 20 ภายในป ี 
 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2558)
• กาํหนดเปา้หมายในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้จาก 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2561

• นาํ CPN เขา้รบัการรบัรองการจัดทาํคารบ์อนฟตุพริน้ท์
 องค์กร โดยรวมโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2562
• พิจารณาติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 
 พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคา 
 อาคารเพิ่มอีก 7 โครงการ
• พิจารณานําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 7 
 มาเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายระยะยาวในเร่ือง 
 การใช้พลังงานสะอาดขององค์กร
• กําหนดเป้าหมายในการใช้นํ้าซํ้าที่ร้อยละ 5 ของการ 
 ใช้นํ้าทั้งหมด
• ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง
• ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะฝังกลบลงให้ได้ 
 ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2561
• ดําเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
 เพื่อเป็นโครงการต้นแบบอย่างน้อย 1 โครงการ

ผลการดาํเนินงานด้านความยั่งยืน : ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยดําเนินการในศูนย์การค้า 
33 โครงการ รวมอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ประหยัด
พลังงานโดยรวม 14,820 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
เทียบกับการจัดกิจกรรมในปี 2560

ผลลพัธ์ของโครงการ

ดชันชีีว้ดัดา้นความยัง่ยนื
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เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลมารีนา (พัทยา เซ็นเตอร์)
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลเวิลด์*
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

หมายเหตุ
1
  ห้องนํ้าสําหรับเด็ก หมายถึง ห้องนํา้ที่จัดทําขึ้นเพื่อการใช้งานของเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ห้องนํา้ด้วยตัวเอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง

2
 Food Destination หมายถึง การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้กลายเป็นจุดหมายในการรับประทานอาหาร  (Food Park / Food Patio / FoodWorld / Food Foresta / Food Ville)

3
 Co-working Space หมายถึง พื้นที่สาํหรับการทาํงานร่วมกัน

4
 Car Pool หมายถึง พื้นที่จอดรถสาํหรับรถที่มีคนโดยสารมากกว่า 4 คน

5
 Family หมายถึง พื้นที่จอดรถสาํหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก

* เซ็นทรัลเวิลด์ มีบริการจุดคืนภาษีนักท่องเที่ยวในเมือง

ศูนย์การค้า

การตอบสนองไลฟ์สไตล์ การจราจร
และให้บริการพื้นที่จอดรถ

การบริการสาํหรับ
นักท่องเที่ยว

No.

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พนักงาน
พนักงานทั้งหมด

จํานวนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญญาจ้าง
ไม่มีกําหนดระยะเวลา (Permanent)
มีกําหนดระยะเวลา (Contract)
จํานวนพนักงานแบ่งตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
พนักงานที่ไม่ใช้ผู้บริหาร
จํานวนพนักงานแบ่งตามอายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
จํานวนพนักงานแบ่งตามภูมิลาํเนาและสถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างพนักงาน
ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ
พนักงานที่ไม่ใช้ผู้บริหาร
พนักงานใหม่
พนักงานใหม่ทั้งหมด

จํานวนพนักงานใหม่แบ่งตามอายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
จํานวนพนักงานใหม่แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่

คน

คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(หญิง:ชาย)
(หญิง:ชาย)

คน

คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1,789

1,782
7

10
204
332

1,243

914
535
340

1,027
56

186
141

224
144

11

427

195
224

8

226
44
32
48
29
47

1

24.00

2,084

2,081
3

10
233
351

1,490

1,025
578
481

1,212
55

190
193
227
194

13

644

337
299

8

404
5

23
87
21

102
2

31.00

2,185

2,182
3

9
247
366

1,563

1,058
595
532

1,263
56

190
235
227
201

13

409

224
177

8

250
5

14
80
14

46
0

19.00

2,344

2,341
3

11
254
377

1,702

1,096
614
634

1,341
55

222
236
231
213
46

1.00
1.00

466

266
190

10

279
4

46
29
23
43
42

20.00

2,464

2,461
3

15
271
401

1,777

1,093
639
732

1,397
50

228
289
235
220

45

1.00
1.00

487

302
175
10

295
5

32
88
20
35
12

20.00

2,001

1,993
8

4
257
425

1,315

743
633
625

1,366
32
119
137
177
161

9

746

462
283

1

507
5

25
74
27

105
3

37.00

2,128

2,119
9

4
265
437

1,422

775
642

711

1,435
33
121
182
174
174

9

528

335
189

4

356
7
11

79
24
51
0

25.00

2,322

2,314
8

3
291
457

1,571

806
677
839

1,518
38

158
206
181
181
40

1.03
1.04

633

413
217

3

389
7

55
68
21

59
34

27.00

2,447

2,441
6

3
310
468

1,666

806
699
942

1,580
39

162
267
174
183
42

0.99
1.03

621

413
205

3

386
15
27
121
14
33
25

25.00

ข้อมูลด้านบุคลากร หน่วย ป ี2557
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561

รอ้ยละของ
พนกังานทัง้หมด

3,533 4,085 4,313 4,666 4,911 

 921  1,390  937 1,099  1,108 

26.00 34.00 22.00 24.00 23.00 

การบริหารจัดการและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร

1,744

1,717
27

4
248
389

1,103

659
592
493

1,189
32
112
107
173
125

6

494

301
192

1

304
31
23
63
41

30
2

28.00
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คน

คน

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

คน

ความผูกพันต่อองค์กร

ระดบัความผกูพนัตอ่องคก์รแยกตามเพศ

อัตราการลาออก

อตัราการลาออกจากองคก์รโดยสมคัรใจ 
อัตราการลาออกจากองค์กรของกลุ่มที่
ไม่ต้องการให้ลาออก
สิทธิการลาพักเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จํานวนพนักงานที่ได้รับสิทธิลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร/ลาคลอดบุตร
จํานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร /ลาคลอดบุตร
จาํนวนพนกังานทีก่ลบัมาทาํงานหลงัจาก
สิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร/
ลาคลอดบุตร
อตัราการกลับมาทาํงานและการคงอยูข่อง
พนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากระยะ
การลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว
สถิติด้านความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บ (IR)

อตัราการเกดิโรคจากการทาํงาน (ODR)

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการทํางาน (LDR)

อัตราการขาดงาน (AR)

จํานวนผู้เสียชีวิตจากการทาํงาน

1,744

70

54

77.1

2,001

57

54

94.7

2,128

61

59

96.7

2,322

67

66

98.5

0.12

0.00

0.003

1.08

0.00

0.13

0.00

0.005

1.36

0.00

2,447

81

73

90.1

ข้อมูลด้านบุคลากร หน่วย ป ี2557
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561

54.00 57.00 73.00 77.00 73.00 

16.00 16.00 14.00 13.00 15.00 

   6.30  5.80  4.90  6.60 

รอ้ยละของ
พนกังานทัง้หมด

รอ้ยละของ
พนกังานทัง้หมด

กรณีตอ่ 
200,000

ชัว่โมงทาํงาน
กรณีตอ่ 

200,000
ชัว่โมงทาํงาน
วนัหยดุงาน
ตอ่ 200,000
ชัว่โมงทาํงาน

รอ้ยละของ
พนกังานทัง้หมด

หมายเหตุ
•  มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจาํแนกระดับของพนักงานในปี 2561 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าตอบแทนพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างพนักงาน (หญิง: ชาย) ที่เปิดเผยในรายงานประจําปี 2560 เปลี่ยนแปลงไป
•  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคาํนวณคะแนนความผูกพันของพนักงานในปี 2561
•  อัตราการลาออกจากองค์กรของกลุ่มที่ไม่ต้องการให้ลาออก วิเคราะห์ตามอายุงานและตาํแหน่ง พบว่ามีค่าอัตราส่วนลดลงเมื่ออายุงานเพิ่มขึ้นและตาํแหน่งงานสูงขึ้น

66.0080.00
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บทที่ 20 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดทํารายงาน
ในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CPN จัดทํารายงานการพัฒนาความย่ังยืนและเปิดเผยรวมใน
รายงานประจําปี เป็นปีที่ 6 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ตามแนวทางการ
รายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้าน
ความยั่งยืน ฉบับมาตรฐานในแบบหลัก (Global Reporting 
Initiative (GRI) Standard-Core Option) รวมทั้งกรอบการ
จัดทํารายงานของ International Integrated Reporting 
Committee (IIRC)  มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (ISO 2600:2010 Guidance on Social Responsibility) 
หลักสากล 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) และเชื่อมโยง
การดําเนินงานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน
ของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)

ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดาํเนินงานของ CPN และบริษัท
ย่อยในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งไม่รวมผลการดําเนินงานในต่าง
ประเทศ สอดคล้องกบัหลกัรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยรายงานความคืบหน้า
และผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตาม
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และขอบเขตของรายงานใน
สว่นผลการดาํเนนิงานดา้นธุรกจิและดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ครอบคลุมเฉพาะการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 33 โครงการ (แยก
โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ออกเป็น 2 โครงการ คือ คือ เซ็นทรัล 
ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อาคารสํานักงาน 
7 โครงการ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกันภายใต้การบริหาร
งานของ CPN ทั่วประเทศ ดังที่รายงานในหัวข้อลักษณะการ
ประกอบธรุกจิ หนา้ 46-51 ยกเวน้ การรายงานในด้านสิง่แวดลอ้ม
ที่ไม่รวมผลการดําเนินงานของโรงแรมและโครงการที่พักอาศัย 
และการรายงานในด้านห่วงโซ่อุปทานไม่รวมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด

การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CPN ให้ความ
สาํคัญกบัการมีสว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ 
รา้นคา้ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้พนกังาน คู่แขง่ทางการคา้ สงัคม ชมุชน 
และส่ิงแวดล้อม องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ  
ในสังคม โดยเนื้อหาและรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ เป็นการ 
เปิดเผยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ บริษัทที่ 
CPN มอีาํนาจในการบรหิาร รวมทัง้บรษิทัทีต่อ้งการเปดิเผยขอ้มลู

การควบคุมคุณภาพของรายงาน

แผนกพฒันาความยัง่ยนืทางธรุกจิ ฝา่ยบรหิารความเปน็เลศิและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหน่วยงานกลาง ควบคุมคุณภาพการจัด
ทํารายงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีคณะทํางานจัดทํา
รายงานประจําปี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี 
การเงนิ และบรหิารความเสีย่งเปน็ผูต้รวจสอบการเผยแพรข่อ้มลู

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบบันีไ้ด้รบัการตรวจรบัรองรายงานฯ และตวัชีว้ดัผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มี
ความเชีย่วชาญในการตรวจรบัรองและใหค้วามเชือ่ม่ันอย่างอสิระ
ตอ่ผลการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิประเภทอสงัหารมิทรพัย์ 
เพื่อความน่าเชื่อถือและโปร่งใส และสอดคล้องตามแนวทางการ
รายงานของ GRI-Standards ดังรายละเอียดการรับรองความ
เชื่อมั่นในหน้า 246-247

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน

หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดาํเนนิงานดา้น
ความยั่งยืนของ CPN สามารถติดต่อได้ที่

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ  
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 10 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 6907-9
โทรสาร: +66 (0) 2264-5593
อีเมล: sd.ho@cpn.co.th
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คําจํากัดความและแนวทางการคํานวณ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมที ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่า  
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ และเป็นข้อมูล
ที่มาจากกลุ่มบริษัทของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มไดม้าจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  อาท ิการบนัทกึ
ค่าจากเครื่องวัด หลักฐานทางบัญชี ข้อมูลจากกระบวนการ
ดําเนินงาน และการประเมินค่าตัวเลขบนพื้นฐานที่มีหลักการ

พลังงาน
การใชพ้ลงังานรวม ประกอบดว้ย พลงังานจากการเผาไหม้เชือ้เพลิง 
พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก (พลังงานแสงอาทิตย์)

ก๊าซเรือนกระจก
หมายถงึ ปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการดาํเนนิ
งานของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ  
ทีค่าํนวณตามแนวทางการประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทอ์งคก์รของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พิมพ์ครั้งที่ 5 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2559) โดยมีหลักการดังนี้
 
1.  ขอบเขตการรายงาน

1.1 กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้โดยตรง ( ขอบเขต 1) เกดิจาก
  กระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่ง
  กาํเนดิอยู่ในความดแูล ควบคมุ บรหิารจดัการของบรษิทัฯ  
  ในที่นี้หมายถึง การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร 
  ยานพาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของ) การ
  รั่วซึม/รั่วไหลจากก๊าซมีเทนของระบบ Septic Tank 
  ระบบบาํบดันํา้เสยี สารทาํความเยน็ สารดบัเพลงิประเภท 
  CO2 และ SF6 จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
 1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (ขอบเขต 2) 
  เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอกเพื่อการดําเนิน
  งานของบริษัทฯ ซึ่งการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่นี้
  หมายถึงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
 1.3 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3) 
  เกิดจากกระบวนการดาํเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มี
  ความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง การเดินทาง
  เพื่อติดต่อธุรกิจ เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง 
  เครื่องบิน หรือรถรับจ้างไม่ประจําทาง การใช้นํ้าประปา  
  และการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าผู้เช่า เป็นต้น

2.  การรายงานปริมาณ
 2.1 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
  กระบวนการผลติโดยตรง (ขอบเขต 1)จะรายงานจาก
  กระบวนการเผาไหม้จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
  (ตามนํ้าหนักหรือปริมาตร) อาทิ ปริมาณนํ้ามันหรือ
  ก๊าซธรรมชาติ x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี

  อ้างอิงจาก Intergovernment Panel on Climate 
  Change 2006’ (IPCC)
 2.2 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้น
  ทางออ้ม (ขอบเขต 2) จะรายงานจากปริมาณการซื้อ
  ไฟฟ้า โดยจะอ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  จากผู้ผลิตหรือผู้ขาย

3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 จะครอบคลุมถึง ก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ 
 SF6 โดยคํานวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 เทียบเท่า จากค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 (Global Warming Potential: GWP) ทีก่าํหนดโดย IPCC

4. Emission Factor 
 อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 (องค์กรมหาชน) Thailand Greenhouse Gas 
 Management Organization (Public Organization)

5. วิธีการประเมิน 
 อา้งองิตาม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 
 Accounting and Reporting Standard Revised Edition 
 และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของ
 องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) พมิพค์รัง้ที ่5  
 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2559)
 
นํ้า
การจัดการนํ้า ประกอบด้วย ปริมาณนํ้าจากภายนอก นํ้าที่ผ่าน
การบําบัด นํ้าที่ปล่อยสู่ภายนอก และน้ําที่นํากลับมาใช้ มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้นํ้า และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
จากการนํานํ้าจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้

ปริมาณนํา้จากภายนอก หมายถงึ ปรมิาณการนาํนํา้จากแหลง่นํา้
ต่าง ๆ มาใช้ภายในกิจกรรมของบริษัทฯ ซ่ึงได้ข้อมูลมาจาก 
หลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์นํ้าประปา

นํ้าที่นํากลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใช้หลังผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบ
การจัดการนํ้าภายในศูนย์การค้า และอาคารของบริษัทฯ
 
ของเสีย
การจดัการของเสยีเปน็การพจิารณาทีเ่กดิจากกระบวนการดาํเนนิ
งานและกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งการรายงานปริมาณของเสีย 
ที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ได้จากการชั่ง หรือการประมาณค่า
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ข้อมูลด้านสังคม
พนักงานของบริษัทฯ คือ ผู้ท่ีปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ 
บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) แบง่ออกเปน็ 4 กลุม่ ไดแ้ก่ 
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ผู้บริหารระดับกลาง 
(Middle Management) ผู้บริหาระดับปฏิบัติการ (Junior 
Management) และพนกังานทีไ่ม่ใชผู่บ้ริหาร (Officer)  ดงัน้ี

•  กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
• ผูบ้รหิารระดบัระดบักลาง ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการอาวโุส  
 ผูอ้าํนวยการ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ ผูจั้ดการอาวโุส และผูจ้ดัการ
• ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการและ
 หัวหนา้แผนก
• พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
 เจา้หนา้ที ่พนกังาน และทีป่รกึษา

หากพจิารณาตามประเภทสัญญาจา้ง สามารถแบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ 
คอื สัญญาจา้งแบบไมม่กีาํหนดเวลา (Permanent) และสญัญา
จา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (Contract)

การคํานวณชั่วโมงการทํางาน
 1) เปน็ข้อมลูทีม่าจากระบบการบนัทกึเวลาและการเกบ็บนัทกึ
  ข้อมูลจากหน่วยงานการบุุคคล  หน่วยงานบัญชี หรือ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2) ในกรณทีีบ่รษิทัฯไมม่รีะบบบนัทกึเวลา จะใชว้ธิกีารประมาณ
  ชั่วโมงการทํางานโดยใช้สูตรการคาํนวณดังนี้

 
การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) บันทึกข้อมูล 
 ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการทํางานโดยคํานวณ 
 และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยดังนี้

คํานิยาม

จํานวนวัน (Day)  คือ Scheduled Work Day

การบาดเจ็บ (Injury)
คือ การบาดเจ็บถึ งขั้นรักษาพยาบาล (Medical Treatment 
Injury: MTI) อนัได้แก ่อบุตัเิหตทุีท่าํใหเ้กิดการบาดเจบ็จนตอ้งได้
รบัการดแูลรกัษาพยาบาลทางการแพทย ์เพือ่ตอ่สูก้บัการบาดเจ็บ
หรือโรคหรือความผิดปกต ิได้แก่ การเย็บบาดแผล การเข้าเฝือก
การผ่าตัด (เล็กหรือใหญ)่ การล้างพิษ ล้างท้อง การให้นํ้าเกลือ 
การให้เลือด การให้ออกซิเจน การทาํ CPR การจ่ายยาเพื่อรักษา
อาการ รวมทั้งการพักฟื้นสภาพร่างกายผู้บาดเจ็บให้คืนสู่สภาพ
ปกติ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการดาํเนินการดังนี้

• กรณีไปพบแพทย์เพื่อดูอาการ หรือรับคําปรึกษาจากแพทย์

• กรณีที่เป็นกระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ ได้แก่ การ
 X-ray ตรวจอลัตราซาวด ์ตรวจเลอืด หรอืการ ใหย้าเพือ่การ
 วินิจฉัย (เช่น ให้ยาขยายม่านตาเพื่อตรวจวินิจฉัย)

การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน (Lost Time Injuries) คอื การบาด
เจ็บที่ทําให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่
เกิดอุบัติเหต)ุ

อุบัติเหตุขั้นรุนแรง (Severe Accident)  คือ การเกิดอุบัติเหตุ
ที่ส่งผลให้พนักงานมาทํางานไม่ได้มากกว่า 3  วัน หรือเกิดการ
สูญเสียอวัยะ หรือเสียชีวิต

การเสียชีวิตจากการทาํงาน (Work-related Fatalities) คือ 
การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน หรือกิจกรรมของบริษัทฯ
เป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต

การคาํนวณ

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR)

 
 
อัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการทํางาน 
(Occupational Disease Rate: ODR)

 
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทาํงาน 
(Lost Day Rate: LDR)

 

อัตราการขาดงาน 
(Absentee Rate: AR)

หมายเหต ุ: อ้างอิงข้อมูลจากการบันทึกวันลาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Information System : HRIS) โดยพิจารณาจากจํานวนวันของ
การลาป่วย และลาป่วยโดยไม่รับค่าจ้าง

= (จาํนวน (ราย) การเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน (ในชว่งเวลาทีร่ายงานผล)
× 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน))

(จาํนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))

=  [จาํนวนคน x จาํนวนวนัทาํงาน 
 x จาํนวนชัว่โมงทาํงานปกต ิ
 (ตอ่วนั)]
 + จาํนวนชัว่โมงลว่งเวลารวม 
 (เฉพาะกรณพีนักงานระดบั
 ปฏบิตักิาร)

จํานวนชั่วโมงการทาํงาน
(ชั่วโมง - คน)

=  (จาํนวน (ครั้ง) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
× 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) )

(จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))

หมายเหต ุ: อา้งองิขอ้มลูจากการรายงานแบบแจง้การประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหาย และ
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16)

= (จาํนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงาน)×100)

(จาํนวนวันของการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล))

= (จาํนวนวนัหยดุงานจากการบาดเจบ็และเจ็บปว่ยจากการทาํงานรวมอืน่ ๆ 
 ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน x 100)

จาํนวนวันทํางานทั้งหมดในรอบปีของพนักงานทั้งหมด
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สาํนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

ฝา่ยพฒันาธรุกิจ ฝา่ยขาย

กลุม่งาน  
พฒันาโครงการ

กลุม่สนบัสนนุงาน
พฒันาธรุกจิและโครงการ

ฝา่ยบิสเินส
อนิเทลลเิจนซ์

ฝา่ยดจิทิลัและ
นวตักรรม

ฝา่ยบรหิารทรัพยส์นิ
เขตพเิศษ

ฝา่ยบริหารทรพัยส์นิ

ฝา่ยการตลาด

ฝา่ยวศิวกรรม
การก่อสรา้ง

สายงานคอมเมอรเ์ชียลสายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



กรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร
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บทที่ 21 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบรษัิท

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน

สํานักเลขานุการบริษัท

สายงานการเงิน บัญชี 
และบริหารความเสี่ยง

ฝา่ยการเงนิ

ฝา่ยบรหิารความเปน็เลิศ
และการพฒันาท่ียัง่ยนื

แผนกกฎหมาย
และบริหารสญัญาเชา่

ฝา่ยพฒันาธรุกิจ
ตา่งประเทศ

ฝา่ยบัญชี

ฝา่ยพฒันาโครงการ
ทีพ่กัอาศยั

สาํนักกลยทุธ์องคก์ร

ฝา่ยบริหารทนุมนษุย์
และพฒันาองคก์ร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างระดับกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

1. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ ์  

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และ
ประสบการณท์ีห่ลากหลายทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดาํเนนิธุรกจิ
ของบริษัทฯ
 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  11  คน
ซึ่งเพียงพอต่อการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวน 
 กรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที ่
 และใหค้วามเหน็ดว้ยความเปน็อิสระ และคาํนงึถงึประโยชน ์
 ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
 อยา่งเหมาะสม
 - ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็น 
 บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ ่เพื่อให้มีการแบ่ง 
 แยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการ 
 ดําเนินงาน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็น 
 ผูบ้ริหาร 1 คน

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื นายสทุธธิรรม 
จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 
นายปรชีา เอกคณุากลู กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนั 
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือกรณีที่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นใดให้กรรมการผู้มีอํานาจข้างต้นคนใดคนหน่ึง
ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 
 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 
 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
 ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ม ี
 ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ 
 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎระเบียบของสํานักงาน 
 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ขอ้บงัคบับริษทัฯ หลกัการ 
 กํากับดแูลกจิการ และขอ้กาํหนดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึไมม่ ี
 ลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้ 
 วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ   
3) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี 
 เปน็ประโยชนต์อ่การดาํเนินธรุกจิ มคีณุธรรม มีความซือ่สตัย์   
 และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ 
 กรรมการอย่างเต็มที่
4) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได ้
 แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ 
 บริษทัฯ โดยกาํหนดใหก้รรมการควรดํารงตาํแหนง่กรรมการ 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
5) กรรมการต้องไมก่ระทาํการใด ๆ  ทีมี่ลกัษณะเขา้ไปบรหิารหรอื 
 จดัการในกจิการอืน่ อนัจะกอ่ใหเ้กดิการบัน่ทอนผลประโยชน ์
 ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด 
 ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน1์ ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย ์ ทวีผล กรรมการอิสระ
3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
4. นางโชติกา สวนานนท ์ กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1 กรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1 กรรมการ
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1 กรรมการ
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์1 กรรมการ
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์1  กรรมการ
11. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
หมายเหตุ:
1 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

วาระการดํารงตําแหน่ง
1) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 
 ตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวน 
 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออก 
 จํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
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2) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุด 
 นัน้เปน็ผูอ้อกจากตาํแหนง่ ทัง้น้ี กรรมการทีค่รบกําหนดวาระ  
 อาจไดร้บัการพจิารณาเลือกตัง้ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทัตอ่ไปได้

 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะ 
 พ้นจากตาํแหน่งเมื่อ
 
 2.1)  ตาย
 2.2)  ลาออก 
 2.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
  หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 2.4)  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากตาํแหนง่ ดว้ยคะแนน 
  เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง 
  มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ 
  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น 
  ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 2.5) ศาลมีคาํสั่งให้ออก 
 
3) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออก 
 ตอ่บรษิทัฯ  โดยการลาออกมผีลนบัแตว่นัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ
4) กรรมการอสิระสามารถดาํรงตาํแหนง่กรรมการตดิตอ่กนัได้ 
 ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการ 
 ดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็น 
 อิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
 อิสระของบริษัทฯ 
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลา 
 การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการอสิระไดต้ามทีเ่หน็สมควร และ 
 ในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ  
 คณะกรรมการอาจเสนอชือ่กรรมการดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุสามญั  
 ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการ 
 อิสระต่อไปได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท

1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
 (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏบิตัสิาํคญั 4 ประการคอื
 1.1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of   
   Loyalty)
 1.2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ  
   (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) 
   และมีจริยธรรม (Ethic)
 1.3) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
   และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ 
   และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

 
 1.4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย 
   ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ 
   ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

2) กาํหนดวสัิยทัศน ์พนัธกจิ และกลยทุธ์ในระยะสัน้ และระยะยาว 
 ในการดาํเนนิธรุกจิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถบรรลวุตัถุประสงค ์
 และเปา้หมายหลกัของบริษัทฯ โดยมุง่เน้นเปา้หมายเพือ่ความ 
 ยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อกิจการ 
 ผู้มีส่วนได้ เสีย  และสังคมโดยรวม  โดยมีการทบทวน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจําทุกปี 
3) พิจารณาอนุมัติรายการที่สําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ 
 ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ 
 บริษัทฯ กําหนด รวมถึงระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ 
 ของบริษัทฯ
4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปีของ 
 บริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
 ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดโดยมีการนํานวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
5) กาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรือ่งจาํนวน 
 กรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัต ิ
 ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ 
 บริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณา 
 และนําเสนอโดยคณะกรรมการการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทน
6) พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ  เพือ่สนับสนนุ 
 การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผล 
 การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
7) จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสําคัญ 
 ต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง  
 ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได ้ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไป 
 ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
 พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
 ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัต ิ
 ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
10) จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้ 
 รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  
11) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการ 
 ทํารายการระหว่างกัน
12) จดัใหม้กีระบวนการทีช่ดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยว 
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 กับรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างม ี
 นยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ  
 คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที ่
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
13) จดัใหม้นีโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
 และมปีระสทิธภิาพ มกีารตดิตามและประเมนิการบรหิารความ 
 เสี่ยงอย่างสมํา่เสมอ
14) จัดให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 
 ระดับสูงของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้มีการประเมินผลการ 
 ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเปน็ประจาํทกุปี
15) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
 คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติ 
 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้อง 
16) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจํา 
 ทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันใน 
 คณะกรรมการบริษัท
17) พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรม 
 หรือเข้าร่วมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่
 กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน 
 การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
18) กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 
 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ 
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ  ตลอดจน 
 สนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
19) กาํกบัดแูลให้มกีระบวนการและชอ่งทางในการรบัและจดัการ 
 กับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วน 
 ได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล
20) กํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา 
 ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ  
 (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability)  
 รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
 หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจน 
 ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน 
 บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการ 
 รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
21) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 ให้สอดคล้องกับภาวการณ์
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการ 
 ดํา เนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วย 
 ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ 
 ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) กํากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
 ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแล 
 กิจการที่ดี
3) พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่อง 
 ทีส่าํคญัและเปน็ไปตามอาํนาจดาํเนนิการได้ถกูบรรจเุปน็วาระ 
 การประชุม
4) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอ 
 เรือ่งและเพยีงพอทีก่รรมการบรษิทัจะอภปิรายประเด็นสาํคญั 
 อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการ 
 บริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับ 
 ฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6) กาํกบัดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใส 
 ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 โดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท 
 แต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วน
เกีย่วขอ้งหรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัการตดัสนิใจของผูบ้ริหาร ทัง้นี้ 
บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่า 
ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ 
 อสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
 พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 
 ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ 
 การแต่งตั้ง 
3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
 จดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็บดิา มารดา คูส่มรส  
 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ 
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 รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือ 
 บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
 ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ 
 เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่ 
 มคีวามสัมพนัธท์างธรุกิจกบับรษิทัฯ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ 
 บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
 ไมน้่อยกวา่ 2 ปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํา
รายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต ่20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใด
จะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วธิกีารคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ใน 
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจ 
 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ 
 บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู ่
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
 กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง 
 การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
 การเงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก 
 บริษทัฯ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
 ที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ 
 ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ 
 กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น 
 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
8) ไมป่ระกอบกิจการทีมี่สภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขัน 
 ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 

 หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการท่ีมีสว่นรว่ม 
 บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ  
 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 ทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
 อยา่งเดยีวกนัและเปน็การแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ  
 หรอืบรษิทัยอ่ย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง 
 เป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให ้
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได้
 
กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความคิด
เหน็หรอืคดัคา้นในกรณทีีม่คีวามเหน็ขัดแยง้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 
ต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ช่วยพิจารณา 
กลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญเฉพาะเรื่องตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจเร่ืองสําคัญในบางเรื่องตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ โครงสร้างกรรมการชุดย่อย 
มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอสิระ 4 คน ซึง่เปน็บุคคลทีม่คุีณสมบัติครบถว้น 
 ตรงตามนยิามกรรมการอสิระของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 
 ของบรษัิทฯ 
- กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ 
 เพยีงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอื 
 ของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบทาน 
 งบการเงนิของบรษัิทฯ
- กรรมการตรวจสอบลาํดบัที ่ 1  มคีวามเชีย่วชาญดา้นบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายไพฑูรย ์  ทวีผล  ประธานกรรมการ
 ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ
 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 2551-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
      บรษัิท สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจาํกัด 
      (มหาชน)
 2555-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จํากัด (มหาชน)
 2555-ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ
      บรษัิท อซีีบ่าย จาํกดั (มหาชน)
 2553-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ
      บรษัิท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน)

2. นายการุณ   กิตติสถาพร  กรรมการ
 ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ
 2552-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 2551-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ
      บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)
 2555-2560  กรรมการตรวจสอบ
      บริษัท นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

3. นางโชติกา   สวนานนท ์  กรรมการ
 ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ
 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 2557-2560  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ    
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ
 ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ
 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
      ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
 2555-2559  ประธานกรรมการตรวจสอบ
      บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     รายงานทางการเงิน
1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปดิเผยขอ้มลู 
 ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง 
 ครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืได ้และทนัเวลา โดยการประสานงาน 
 กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน 
 ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี
2) สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น 
 ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล 
 ของการทํารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
 และผลการดําเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการ 
 เปิดเผยข้อมูล
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์
3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ 
 ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด 
 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
 สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่ เกิด 
 รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ 
 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ 
 ถูกต้องและครบถ้วน
 การควบคุมภายใน
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
 มีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิด 
 การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน
6) พจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัช ี
 และสาํนักตรวจสอบภายใน เกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน  
 และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
 การตรวจสอบภายใน
7) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ 
 เป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
 รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเปน็สาํหรบังานตรวจสอบภายใน
8) สอบทานกิจกรรมและโครงสรา้งของสํานกัตรวจสอบภายใน  
 และอนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
9) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความด ี
 ความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการ 
 กาํหนดและปรบัคา่ตอบแทนผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน  
 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
10) พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและ 
 อัตรากําลังของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย 
 บริหารเป็นผู้อนุมัติ
11) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน 
 ประจําปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมิน 
 ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk 
 Management) และแผนกลยทุธข์องสาํนกัตรวจสอบภายใน



รายงานประจําปี 2561

155

บทที่ 22 โครงสร้างการจัดการ

12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสํานัก 
 ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 และกระบวนการจัดการทางการเงิน
13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ 
 ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซํ้าซ้อน
14) สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 
 ตามแผนงานตรวจสอบที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน 
 ยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบมอบหมาย
15) พิจารณาการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน้าที ่
 ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ขาดทักษะบางอย่างที่จําเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญ 
 เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
16) จดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  
 (Quality Assurance Review) เป็นประจําทุกปี รวมทั้ง 
 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาก 
 บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External  
 Quality Review) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
 การสอบบัญชี
17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
 ผู้สอบบัญชี  เพื่อให้ ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 
 โดยคํ านึงถึงความน่ า เชื่ อถือ  ความเพียงพอของ 
 ทรัพยากร  ปริมาณงานตรวจสอบของสํ านักงาน 
 ตรวจสอบบัญชี น้ัน  และประสบการณ์ของบุคลากร 
 ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ให้ ตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษั ทฯ 
 รวมถึงผลการปฏิบัติ ง าน ในปีที่ ผ่ านมา  ตลอดจน 
 พิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบ 
 บัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ 
 ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ 
 ในภายหลัง)
19) เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ   
 ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญระหว่างการตรวจสอบ 
 บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
20) สอบทานรายงานที่ จัดทํ า โดยผู้ สอบบัญชี  เสนอให้ 
 ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการ 
 ตามข้อเสนอแนะนั้น
21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพใน 
 การประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
22) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
 พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคล 
 ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทํา 
 ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306,  
 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ 
 พระราชบัญญัติ หลั กทรั พย์ แ ล ะตลาดหลั กทรั พย์ 

 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบและดําเนินการตรวจสอบต่อไป 
 โดยไม่ชักช้า รวมท้ังต้องรายงานผลการตรวจสอบใน 
 เบื้ องต้น ให้ แ ก่สํ า นักงาน  ก .ล .ต .  และผู้ สอบบัญช ี
 ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให ้
 บ ริ ษั ท ฯ  ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั กท รั พย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน 
 ระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ
24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการและติดตามกรณ ี
 ของการไม่ปฏิบัติตาม
25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกํากับดูแล 
 ภายนอกและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
26) สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่ 
 พนักงานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม
27) รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา 
 กฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในการปฏิบัต ิ
 ตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28) รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
29) สอบทานรายงานใด ๆ  ทีจ่ดัทาํโดยบรษิทัฯ ทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้ง 
 กับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
30) จดัทาํรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปขีองคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบโดยแสดงรายการตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด  
 และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง 
 เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ
31) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
 หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจม ี
 ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
 ดํา เนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการ 
 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เห็นสมควร รายการหรือการกระทําดังกล่าว ได้แก่
 31.1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 31.2)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง 
   ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
 31.3)  การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ วยห ลักท รัพย์ แล ะ 
   ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการ 
 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทําที่เข้าลักษณะ 
 ตามข้อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ 
 คน ใดคนห น่ึ งอาจร ายงานว่ า มี ร า ยกา รหรื อก า ร 
 กระทําตามที่กล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
33) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแล 
 กจิการทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ให้แนวทางและขอ้เสนอแนะ 
 ที่จําเป็นเพื่อการพัฒนา
34) ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กําหนดเรื่องการ 
 กํากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม 
 คณะกรรมการบรษิทัและการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
35) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับสํา เนา 
 รายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา  89/14 แห่ง 
 พร ะ ร าชบัญญั ติหลั กทรัพย์ แ ล ะตลาดห ลักทรัพย ์
 จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ 
 บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 การบริหารความเสี่ยง
36) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
 เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล
37) หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ 
 ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมิน 
 ความเสีย่งทกุดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชนั
38) หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางาน 
 บริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและ 
 ให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง 
 ของบริษัทฯ
 ความรับผิดชอบอื่น ๆ
39) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
40) สอบทานกฎบัตรเป็นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาความ 
 รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ กําหนดไว้ 
 และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจําเป็น
41) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
42) กาํกบัดแูลใหม้กีระบวนการรบัแจง้เบาะแส  ในกรณทีีพ่นกังาน  
 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็น 
 การกระทําอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ 
 ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย 
 การกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
 ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระและมีการ 
 ดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
43) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอสิระ 2 คน 
- กรรมการทีไ่ม่เปน็ผูบ้รหิาร 1 คน
- ประธานกรรมการเปน็กรรมการอสิระ

รายชื่อและตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน

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

โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ 
หากมกีารพจิารณาวาระทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยี ทีป่รกึษาจะไมอ่ยูใ่น 
ทีป่ระชมุ เพือ่ปอ้งกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเปดิโอกาส 
ให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 การสรรหา
1) พจิารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั  
 ใหม้คีวามเหมาะสมกบัองค์กร และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 ตลอดจนพจิารณาทบทวนเกณฑค์ณุสมบติัของกรรมการอสิระ
2) ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
 มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ 
 การดําเนินธุรกิจ ตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้อง 
 กับทิศทางการดําเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยดึมัน่ในคณุธรรม 
 และความซือ่สตัย ์โดยไมจํ่ากดั เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุทกัษะ 
 ทางวชิาชพี หรอืคณุสมบัตเิฉพาะดา้นอืน่ ๆ โดยพิจารณาให ้
 มีจํานวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามที่ 
 เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหา 
 และพจิารณากลัน่กรองบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม สมควร 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อ 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความเหน็ชอบ กอ่นนาํเสนอ 
 ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สรรหาและพจิารณากลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม  
 สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 เพือ่นาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ 
 เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับ 
 การสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาอย่าง 
 เพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6) จัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
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บทที่ 22 โครงสร้างการจัดการ

8) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ 
 กรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
 ให้มีความชัดเจน  เป็นธรรม  และเหมาะสมกับหน้าที ่
 ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง 
 กับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
 ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ 
 บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ 
 บรษิทัฯ โดยคาํนงึถงึการเพิม่มลูคา่สว่นของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  
9) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ 
 กรรมการชดุยอ่ยเพือ่นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  
 เห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
10) พจิารณาการกาํหนดเปา้หมายและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
 ในการกาํหนดค่าตอบแทน

1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง  
 และกรอบการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกประเภท 
 และทุกระดับขององค์กร
2) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหาร 
 จัดให้มีขึ้นในองค์กร
3) พจิารณา กลัน่กรองและใหค้วามเหน็ชอบตอ่ระดบัความเสีย่ง 
 ที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง 
 ที่องค์กรยอมรับได้
4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 
 โดยคํานึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น ทั้งในระยะสั้น 
 และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยง 
 ที่องค์กรยอมรับได้ 
5) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สําคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหาร 
 ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
6) มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหาร 
 ความเสี่ยงประจําปีขององค์กร
7) ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ 
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
8) กํากับดูแลการกําหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
9) รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและทําให้ 
 แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็น 
 เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
10) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อ 
 คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บรษิทั
 
นอกจากนี้  ฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร 
ในแต่ละฝ่ายงานหลัก  ทําหน้า ท่ีดํา เนินการตามนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความ
เ สี่ ย ง  ค ว บ คุ ม ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม 
เสี่ยงที่อยู่ ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละ 
หน่วยธุรกิจให้ เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่ กําหนดไว ้
และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทาน
การวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดย 
เปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้  สื่อสาร 
และจัดการในเรื่องการจัดตั้งและรักษาไว้ ซ่ึงการบริหาร 
ความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารความเสี่ ยงขององค์กร  และรายงานความ 
คื บ หน้ า ใ น ก า ร บ ริ ห า รคว าม เ ส่ี ย งอย่ า งต่ อ เ นื่ อ งต่ อ 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

การกําหนดค่าตอบแทน

ความรับผิดชอบอื่น ๆ
11) สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจํา และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษา 
 เฉพาะโครงการ เพื่อให้คําแนะนาํในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจําเป็นและสมควร  
 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถ 
 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของท่ีปรึกษาด้วยค่าใช้จ่าย 
 ของบริษัทฯ ได้ตามความจาํเป็นและสมควร
12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนําเสนอ 
 ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
13) ปฏิบัติหน้ าที่ อื่ น ใด เกี่ ยวกับการสรรหาและ กําหนด 
 ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - กรรมการบรษิทั 4 คน 
 - ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1. นายไพฑูรย์  ทวีผล  ประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จิราธิวัฒน ์ กรรมการ
3. นายปริญญ ์ จิราธิวัฒน ์ กรรมการ
4. นายปรีชา   เอกคุณากูล  กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
 และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการ 
 ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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สรุปการดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการนโยบาย
ความเส่ียง

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

C
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M
M
M
M
M
M
M
M

-
C
M
M
M
-
-
-
-
-
-

-
-
C
M
-
-
A
M
-
A
-

-
C
-
-
-
-
-
-
M
M
M

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ  
 รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะ 
 กรรมการบรษัิท และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ 
 หรอืผูบ้รหิาร
3) จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
 ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ 
 นบัแต่วนัทีบ่ริษทัฯ ได้รบัรายงานนัน้ 
4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5) ใหคํ้าแนะนาํในการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ 
 บริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ 

 บริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง
6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7) ประสานงานและตดิตามการดาํเนนิงานตามมตขิองกรรมการ 
 และผู้ถือหุ้น
8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน 
 ท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามระเบียบและ 
 ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
9) ดาํเนนิการอืน่ ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศ 
 กําหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน 
 การประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุนการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ 
แต่งตั้งนางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัทดังนี้
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บทที่ 22 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดงัน้ี

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริหาร

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรต ิจิราธิวัฒน ์ กรรมการ 
3. นายสุทธิศักดิ ์ จิราธิวัฒน ์ กรรมการ
4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน ์ กรรมการ
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน ์ กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหาร 

1)  พิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1.1) แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทาง 
   การเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 
 1.2) งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไป 
   ตามแผนกลยุทธ์
 1.3) การลงทุนโครงการต่าง ๆ  หรือรายการที่สาํคัญภายใต้ 
   ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1.4)  กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการควบรวม 
   และซื้อกิจการ
 1.5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

2) ตดิตามผลประกอบการของบรษัิทฯ  ให้เปน็ไปตามงบประมาณ 
 และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
3) กาํกบัและตดิตามผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทฯ 
4) พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ 
 จําหน่ายทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่ เกี่ยวกับธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจที่ ได้รับอนุมัติจาก 
 คณะกรรมการบริษัท
5) ประเมินโอกาสและความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน 
 การดําเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ 
 คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
6) สนบัสนนุใหม้กีารผนกึกาํลงัทางธรุกจิเพือ่เพิม่ความสามารถ 
 ในการต่อรองและการแข่งขัน
7) สร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
 ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
8) จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ

9) พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร 
 อย่างมีประสิทธิภาพ
10) วา่จา้งทีป่รึกษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเปน็อสิระ เพือ่ใหค้วามเหน็
 หรือคําแนะนําตามความจําเป็น
11) ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

โครงสร้างระดับจัดการ

รายชื่อและตาํแหน่งคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน ดงันี้

1. นายปรีชา       เอกคุณากูล1 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
2. นางสาววัลยา       จิราธิวัฒน1์ กรรมการ 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุทธิภัค       จิราธิวัฒน1์ กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวนภารัตน์    ศรีวรรณวิทย1์ กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี
 และบริหารความเสี่ยง
5. นายปกรณ์       พรรธนะแพทย1์ กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล
6. นายชนวัฒน์       เอื้อวัฒนะสกุล1 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 และโครงการ
7. นายเลิศวิทย์       ภูมิพิทักษ ์1 และ 2  กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
8. พันตรีนฤต        รัตนพิเชฏฐชัย  กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 
9. นางนาถยา        จิราธิวัฒน์ กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. ดร.ณัฐกิตติ์        ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
11. นายบุญชาน        กุลวทัญญู    กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย
หมายเหต:ุ
1 ผู้บริหารลาํดับที่ 1-7 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
 ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
2 ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562



160

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการจัดการ 

1) จดัทาํและนาํเสนอแผนกลยทุธใ์นการประกอบธรุกจิ เปา้หมาย 
 ทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 
2) จดัทาํและนาํเสนองบประมาณประจาํป ี(Annual Estimate)
3) อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ 
 บริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 จัดการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่นๆ 
 ทีส่าํคญัแกค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั  
 เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ 
 หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
4) รบัผดิชอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย  
 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
5) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบ 
 การควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่าง 
 สมํ่าเสมอ
6) พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ  
 และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
7) รายงานการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการ 
 ผู้ จัดการ ใหญ่ ให้คณะกรรมการบ ริหาร  และ/หรือ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8) พจิารณามอบอาํนาจชว่งใหผู้บ้รหิารหรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
 มีอาํนาจในการดาํเนินการในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืหลายเรือ่ง 
 ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั 
 พิจารณาเห็นสมควรได้
9) สง่เสรมิใหพ้นกังานและผูบ้รหิารพฒันาความรูค้วามสามารถ 
 อย่างต่อเนื่อง
10) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความ 
 เห็นหรือคําแนะนําตามความจาํเป็น
11) ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
 คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัเปน็คราว  ๆ   ไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสรา้งการดําเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื

นํานโยบาย กรอบการควบคุมไปดําเนินการปฏิบัติ และติดตาม 
ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงขององค์กรให ้
เป็นไปตามข้อกําหนด ทิศทางและนโยบายที่ระบุไว้

มกีรรมการผูจั้ดการใหญเ่ปน็ประธาน และมผีูบ้รหิารระดบัสงูจาก  
ทกุสายงานเปน็กรรมการ และรายงานตอ่คณะกรรมการนโยบาย  
ความเสี่ยง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจาํนวน 5 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กําหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ  ทบทวนนโยบาย  
กลยุทธ์ แผนดําเนินงาน ข้อกําหนด ระบบมาตรฐาน แนวทาง 
ในการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็น 
ไปในทิศทางเดียวกัน

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการ  
ผู้ จั ดการ ใหญ่ แล ะผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ดก าร ใหญ่ จ าก 
ทกุสายงานเปน็กรรมการ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง

ถ่ายทอดและขับเคล่ือนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม การดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค  สภาพแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การจดัการของเสยี การปลอ่ยกา๊ซ
เรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน ์
และประสทิธภิาพสงูสดุอยา่งเปน็ระบบและย่ังยนื

มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และ 
ผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จั ดการ ใหญ่  ฝ่ ายบริ ห า รทรัพ ย์สิ น 
เป็นประธาน มีผู้บริหารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ายบริหาร 
ความเป็น เลิศและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เป็นกรรมการ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  โดยในปี  2561 มีการประชุมทั้ง ส้ินจํานวน 
2 ครั้ง

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจาก 
สายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และ 
รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 
จาํนวน 11 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน และสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 22 โครงสร้างการจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั 
ในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

พิจารณาเห็นชอบในการดําเนินงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติการดําเนินกิจกรรม 
และโครงการจิตอาสาของพนักงาน

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้บริหาร 
จากสายงานสนับสนุน เป็นกรรมการพิจารณาหลัก รวมท้ัง 
มีกรรมการท่านอื่น ๆ หมุนเวียนตามประเภทกิจกรรม และ 
รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมย่อยจํานวน 1 ครั้ง  
และมกีารหารอืรว่มกบัผูบ้รหิารในสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทัง้ปี

กําหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 
แผนงานดูแลพัฒนาและสร้างความผูกพันบุคลากรอย่าง 
ใกล้ชิด พร้อมทั้งถ่ายทอดอย่างเป็นลําดับชั้น

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นกรรมการ  มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
และพัฒนาองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ  และ 
รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจาํนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการซเีอสอาร์

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ระดบัองคก์ร 
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คณะกรรมการซีเอสอาร์

คณะกรรมการ
ด้านสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ทีม CSR / CSV สาขา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ระดับองค์กร

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ระดับสายงานและสาขา

คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ระดับกรรมการ ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ

ทีมประสานงาน
ความเสี่ยงประจําสาขา

ทีมตรวจประเมินภายในเรื่อง 
การจัดการพลังงาน 

และคารบ์อนฟตุพริน้ทอ์งคก์ร

หัวหน้าและทีมรับผิดชอบ 
ประสานงาน 

ระบบ ไอเอสโอ (ISO) 
สาขา และทีมงาน 5 ส

คณะกรรมการ 
สวัสดิการสาขา 
และทีมงาน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม 
ในการทาํงานสาขา
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บทที่ 22 โครงสร้างการจัดการ

บุคลากร

บริษัทฯ  มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น  4,911 คน  ในปี  2561
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานสอดคล้องกับทิศทาง
การเตบิโตทางธรุกจิของบรษิทัฯ โดยมคีณะกรรมการบรษิทักาํกบัดแูล
ใหม้นีโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ปน็ธรรม รวมทัง้มกีารพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง รายละเอยีดเพิม่เตมิปรากฏ
ในหัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” 
ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน
ที่มีนัยสําคัญ
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การกํากับดูแลกิจการ
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเช่ือว่า 
การดาํเนินธรุกจิอย่างมีจริยธรรม โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้
จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่
เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบาย 
การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏบิตัติา่ง ๆ โดย
กําหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการ” 
เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดย
มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได ้
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
เสมอมา รวมท้ังมกีารตดิตามใหม้กีารปฏบิติัตามจรรยาบรรณและ
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและปลกูฝงัเปน็วฒันธรรมองคก์ร 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สามารถเตบิโตอยา่งยัง่ยนื    

บริษัทฯ กําหนดหลักบรรษัทภิบาลไว้ทั้งหมด 6 ประการ เพื่อให ้
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย          
•  ซื่อสัตย์ สุจริต 
•  เปิดกว้าง โปร่งใส 
•  ให้ความเสมอภาค 
•  ให้ความเป็นธรรม 
•  ยึดมั่นคําสัญญา 
•  ใส่ใจดูแลสังคม

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
โดยระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “หลักการกํากับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ใน 
คู่มือจรรยาบรรณฯ ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกรายดังนี้
•  มโีครงสรา้งระหวา่งบรษิทัฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ท่ีไมซั่บซอ้น  
  ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้าง 
  การถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
  มั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน 
•  ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
  รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น 
  ต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธ ิ
  ของผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ 
  โอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิ 
  ในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ 
  ที่สําคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท  

หลักบรรษัทภิบาล

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 (Rights of Shareholders)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม   
 (Equitable Treatment of Shareholders)

  สทิธใินการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั  
  สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกําหนด 
  ค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไร สิทธิในการ 
  เขา้รว่มตดัสินใจและรบัทราบถงึผลการตดัสนิใจของบรษิทัฯ 
   ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ
•  เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานึง 
  ถึงความเทา่เทยีมกนัในการรบัรูข้า่วสาร ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ
  และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทําการ 
  ใด ๆ  ทีเ่ปน็การจาํกดัสิทธใินการเขา้ถงึสารสนเทศของบรษัิทฯ  
  หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้รายบคุคล
นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถ้อืหุ้นตา่งชาต ิโดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี
• มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการควบคุมเกี่ยวกับ 
 สารสนเทศภายในและเรื่องการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกัน 
 ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเปิดเผย 
 ไว้ในหัวข้อ “การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” 
• นําเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจเกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 พจิารณาใหค้วามเหน็กอ่นขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
 และผู้ถือหุ้นในกรณีที่ถึงเกณฑ์ทุกคร้ัง และมีการเปิดเผย 
 สารสนเทศที่สําคัญอย่างครบถ้วนและเปน็ไปตามกฎระเบยีบ  
 ขอ้บงัคบัทีก่าํหนด รายละเอยีดเปดิเผยไวใ้นหวัขอ้ “การกาํกบั 
 ดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ 
• ดาํเนนิการตามหลักการและแนวทางปฏบัิตติอ่ผู้ถอืหุน้อยา่ง 
 เทา่เทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนําหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้
อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อน
การประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ สาํหรบัการประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชัน้ 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 249 ราย และผู้รับ
มอบฉนัทะจาํนวน  1,609 ราย รวมเปน็ผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าดว้ยตนเอง
และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ คดิเปน็รอ้ยละ 85.47  ของจาํนวน
หุน้ทัง้หมด  4,488,000,000  หุน้ มกีรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชมุ 
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10 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
โดยประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม
อย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ รายละเอียดการดาํเนินการ
ประชุมมีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุม 
 ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้น 
 รายบคุคลมสีว่นในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่าง 
 วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 รวมถึง 
 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุม 
 ถึง เลขา นุการบริษั ท ได้ ล่ วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 
 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระ 
 การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา 
 เลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 ทัง้นี ้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป ี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้น 
 รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคล 
 เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการ 
• จัดทําจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา 
 อังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
 บริษัทฯ ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต ์
 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อน 
 วันประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุม 
 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั เพือ่ 
 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลา 
 ศึกษาขอ้มูลกอ่นวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 
• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
 เหตผุล และความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ประกอบ 
 การพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดย 
 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการ 
  เสนอแตง่ตัง้ ไดแ้ก ่ชือ่ อาย ุประเภทกรรมการ ตาํแหนง่ 
  ในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตร 
  กรรมการ ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการ 
  อื่นและกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ วันที่ 
  ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ จาํนวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่ และ 
  การเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ  
  3 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น  
  การทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
  นโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม 
  ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 

 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
  ชือ่ผูส้อบบัญชแีละสาํนกังานสอบบญัช ีความเปน็อสิระ 
  ของผูส้อบบญัช ีจาํนวนปทีีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชี 
  ของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบ 
  บัญช ีโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น 
 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
  การจา่ยเงนิปนัผล จํานวนเงนิทีข่ออนมัุต ิเปรยีบเทยีบกบั 
  จาํนวนเงนิทีจ่า่ยในปก่ีอน
• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 อย่างกะทันหัน  รวมทั้ง ไ ม่ เพิ่มวาระการประชุมหรือ 
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 ล่วงหน้า
• อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 ดว้ยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ผูถ้อืหุน้  
 สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียด 
 วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือ 
 เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ สว่นหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข.  
 และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ 
 บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของ 
 กรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบ 
 ฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
 มผีูถ้อืหุน้จาํนวนรวม 1,396 ราย มอบอาํนาจให้กรรมการอสิระ 
 เปน็ผูร้บัมอบอาํนาจในการออกเสยีงแทน โดยมีรายละเอียด 
 ดังต่อไปนี้
 - มอบอํานาจให้นายไพฑูรย์  ทวีผล  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 918 ราย
 - มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร
  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 98 ราย
 - มอบอํานาจให้นางโชติกา  สวนานนท์
  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 315 ราย
 - มอบอํานาจให้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 65 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

• กาํหนดใหม้รีะยะเวลาการลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 
 2 ชัว่โมง โดยไดน้าํระบบคอมพวิเตอรแ์ละบารโ์คด้มาใชใ้นการ 
 ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว 
 และเชื่อถือได้ของข้อมูล
• กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ 
 ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้  
 บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
• กอ่นเริม่การประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ  ไดช้ี้แจงวธิกีารลงคะแนน 
 และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
• นําบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให ้
 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
• ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการลงคะแนน โดยเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ 
 การเลือกตั้งกรรมการ
• มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น 
 ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลาํดับ 
• ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระที่ได้แจ้งไว้ใน 
 หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
 ตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ 
 เชญิตวัแทนทีม่คีวามเปน็อสิระเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้และเปน็ 
 พยานตรวจสอบการนับคะแนน
• ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการ 
 ประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยัง 
 ไม่ได้พิจารณาลงมติได้
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่าง 
 เต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ 
 ชดุยอ่ยครบทกุชดุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารระดบัสงู  
 เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ 
 ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

• นําส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวัน 
 ประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
 ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที 
• ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับ 
 ในรูปแบบแผ่น VCD ได้ที่สํานักเลขานุการบริษัท
• ให้ความสําคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
 โดยบันทึกสาระสําคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
 - รายช่ือพร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
  และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
 - สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช ้
  บตัรลงคะแนน
 - คําถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคําชี้แจงของ 
  กรรมการหรือฝ่ายจัดการ 
 - มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มี 
  การลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
• จัดทํ ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นทั้ งภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 
 14 วัน นับจากวันประชุม และนําส่งสําเนารายงานการประชุม 
 ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กําหนด
• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บนเว็บไซต ์
 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุม 
 ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 
• เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการ 
 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการจัดประชุม 
 ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
 ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
 (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลัก 
ผลประโยชนร์ว่มกันอยา่งยัง่ยนื และมกีารกาํหนดเปน็นโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “หลักการกํากับ 
ดูแลกิจการ” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
• สรา้งการเตบิโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั 
 ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนื โดยมผีลประกอบการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 
• เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จําเป็นโดย 
 เท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
• ดาํเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่ง 
 รายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” 
 และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

พนักงาน
• กําหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น 
 ธรรมและเหมาะสม ท้ังในด้านผลตอบแทน การแต่งต้ัง 
 โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแล 
 สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
 และทรัพย์สินของพนักงาน 
• กาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารงานบุคคลท่ีไมม่กีารแบง่แยก 
 หรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ 
 ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา 
• ส่งเสริมความรู้พนักงาน จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่สําคัญ 
 และจําเป็นต่อการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อ 
 เกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน 
 การทํางาน หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ ์
 พลังงาน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการกํากับดูแลกิจการ 
 และการต่อต้านการทุจริต แก่พนักงานและพนักงานใหม ่
 อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ัน ยังพัฒนาและจัดหลักสูตร 
 ความรู้เฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน ทั้งความรู้ด้าน 
 การพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และความรู้ที่จําเป็น 
 ในการปฏิบัติงานของสายงานต่าง ๆ ด้วย เช่น ฝ่ายขาย 
 ฝา่ยการตลาด ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์และฝา่ยพฒันาธรุกจิ เป็นตน้ 
• จดัใหม้โีครงการเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาพนักงานท่ีม ี
 ความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสมสําหรับตาํแหน่งงาน

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามเกณฑ์ภายใตโ้ครงการประเมนิคณุภาพ AGM 
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ร่วมกับสํานักงาน 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานกังาน 
ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม
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 ในอนาคต อาท ิตาํแหนง่ผูจ้ดัการทัว่ไปศนูยก์ารคา้ ตาํแหนง่งาน  
 แผนกงานระบบ ของศูนย์การค้า ผ่านโครงการบูรณาการ 
 การเรียนกับการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• จัดให้มีการประเมินศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อค้นหา 
 พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้บริหาร 
 ขององค์กรในอนาคต รวมถึงเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได ้
 วางแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับระดับศักยภาพ 
 เพื่อ ให้มีความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมกับระดับ 
 ตําแหน่งงาน และสร้างความพร้อมสําหรับการเติบโตใน 
 ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
• จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีเพื่อใช้ 
 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับ 
 ขึน้เงนิเดอืน การใหโ้บนสั  โดยสดัสว่นของตัวชีว้ดัจะขึน้อยู ่
 กับลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงาน 
 แตล่ะระดบั
• กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เป็นธรรม 
 แก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกําหนดโครงสร้าง 
 ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับ 
 ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 และผลการดํ า เนินงานของบริ ษัทฯ  ทั้ ง ในร ะยะสั้ น 
 และระยะยาว
• เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และ 
 มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม 
 โดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษัทฯ สนับสนุนการ 
 หารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน 
 หรือตัวแทนพนักงานในการนําเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอํานาจ 
 ในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ 
 ชีวิตการทํางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
• จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของ 
 พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสํารองในยาม 
 เกษียณหรือลาออก
• จัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมัครใจ 
 ของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนพนักงาน 
 ในพิธีฌาปนกิจ

ร้านค้าและลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ 
 ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีสํานัก 
 ส่งเสริมและกํากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผู้ควบคุมดูแล 
 การให้บริการร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดย 
 ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทาํงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กับร้านค้าอย่างสมํา่เสมอ 
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความสําคัญกับการจัดทํา 
 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นําภาพ 
 หรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม  

 หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรม 
 มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
• พัฒนาบุคลากรที่ทํ าหน้าที่ ให้บ ริการและประ เ มินผล 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นประจํา โดยเจ้าหน้าที่ร้านค้า 
 สัมพันธ์จะเดินเยี่ยมร้านค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย  
 รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ละวัน  
 รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ  
 ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม 
 หรือแนะนําผู้ใช้บริการได้ทันที  
• ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานที่ 
 สําคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อบริษัทฯ จะเปิด 
 ศูนย์การค้าใหม่หรือศูนย์การค้าที่ปรับปรุง  จะมีการ 
 ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ 
 ต่าง ๆ และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาส 
 ให้ผู้ เ ช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึ้นอย่าง 
 ต่อเนื่อง  สําหรับศูนย์การค้าที่ เปิดดําเนินการแล้วจะ 
 มีการจัดประชุมร้านค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง 
• สาํรวจความพงึพอใจดา้นการบรกิารรา้นคา้และลูกคา้อยา่ง 
 ตอ่เนือ่งทกุป ีเพือ่ทราบความตอ้งการของรา้นค้าและลกูคา้ 
 อย่างแท้จริง  และนํามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที ่
 เป็นเลิศของบริษัทฯ

คู่ค้า
•  ปฏิ บั ติ กั บคู่ ค้ า ด้ วยความ เ สมอภาคแล ะคํ า นึ งถึ ง 
 ผลประโยชน์ร่วมกัน 
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้าง 
 ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม 
 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนและ 
 วิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
• สร้ างความ ร่วมมือ กันด้ าน เศรษฐกิจ  สังคม  และ 
 ส่ิงแวดล้อม
• กําหนดข้ันตอนและเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน 
 ไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการพัฒนา 
 โครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง 
 โ ดยการคั ด เ ลื อกคู่ ค้ า ด้ วย วิ ธี ก า รสอบราคาหรื อ 
 การประกวดราคา  หรือการจัดซื้ อจัด จ้างด้วยวิธี 
 การประมูลออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซื้อ 
 จัดจ้างของหน่วยงานจัดซ้ือกลาง (Pool Procurement)  
 ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะดําเนินการ 
 อย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส  ใ ห้ สอดคล้ องกั บน โ ยบ ายต่ อต้ า น 
 การทุจ ริตคอร์ รัปชันของบริษัทฯ  โดยจะต้องผ่ าน 
 ก า รคั ด ก รองคุณสมบั ติ ผู้ ที่ จ ะ เ ข้ า ม า เ ป็ น คู่ ค้ า โ ด 
 ยการประเมิน Pre-Qualification
• จัดงานประชุมคู่ค้า (Partner Engagement Meeting) 
 เพื่ อพบปะและสื่ อสารแผนกลยุทธ์ แล ะทิศทางการ 
 ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้คู่ค้ารับทราบและดําเนินธุรกิจ 
 ที่สอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

เจ้าหนี้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด บริหารเงิน 
 กู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นําเงินไปใช้ 
 ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้ 
 มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ เงินกู้ยืม 
 ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบัติตาม
 เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึง
 การบริหารงานเพื่อ ให้ เจ้ าหนี้ ม่ัน ใจ ในฐานะการเงิน  
 และความสามารถในการชาํระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
• บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบ ุ
 ในสัญญาเงินกู้ และ/หรือข้อกาํหนดสิทธ ิมีการรายงานผล 
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหนี้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 เป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชําระหนี้และ 
 ดอกเบี้ยต่อเจ้าหนี้ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทาํให้เจ้าหนี้กังวลใจ 
 เรื่องความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้  
 บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการ 
 ถือหุ้นเท่านั้น มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ 
 ไม่มีความเกี่ยวข้อง

คู่แข่งทางการค้า
• ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย 
 วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใด ๆ ท่ี 
 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า  
 มุ่งส่งเสริมและสนับสนนุการแลกเปล่ียนขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์
 กับธุรกิจด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวม 
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนา 
 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน
• การจัดตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือ 
 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมี 
 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการ 
 ดาํเนนิธรุกจิทีเ่ปน็ประโยชนร์ว่มกนั ซึง่บรษิทัฯ เปน็สมาชกิและ
 ร่วมเป็นกรรมการของสมาคม ตั้งแต่ปี 2541 โดยบริษัทฯ  
 ชําระค่าสมาชิกให้แก่สมาคมศูนย์การค้า ไทยจํานวน 
 50,000 บาทต่อปี
• เผยแพร่ข้อมูลของสมาคมฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
 เช่น การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 
 การจัดทําเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของ
 สมาคมฯ เปน็ตน้ เพือ่ให้ความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ เกีย่วกบั
 ธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ต่อ
 สาธารณชน
• จัดตั้งคณะทํางานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ความเห็น 
 เกี่ยวกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 
 ศูนย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่ป ี2558
• ดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การสร้างความ 
 ร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านการรักษาความ 
 ปลอดภัยในศูนย์การค้า เป็นต้น

• ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย 
 ของนักท่องเที่ยว และการสนับสนุนการซื้อสินค้าภายใน
 ประเทศของคนไทย โดยมกีารประชมุหารือรว่มกบัภาครฐั เชน่ 
 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา กระทรวงการคลงั กระทรวง
 พาณิชย์ เป็นต้น รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอื่น ๆ 
 ท่ีเกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดัน 
 และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพิ่มขีดความ 
 สามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจศูนย์การค้า ภายใต้ 
 แนวร่วมสานพลังประชารัฐ เช่น คณะทํางานด้านการ 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
 และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Meetings, Incentive  
 Travels, Conventions and Exhibitions -  MICE) ของ 
 โครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจัดทํา 
 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน  
 ระยะที่ 2 เป็นต้น
• ทั้งนี้ ในปี 2561 สมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกับสมาคม 
 ค้าปลีกไทย และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
  ผลักดันมาตรการเพิ่มจํานวนจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในเมือง  
 หรือ Downtown VAT Refund for Tourist จนสําเร็จ 
 โดยรัฐบาลอนุมัติ ให้ทดลองตั้งจุดคืนภาษีมูลค่า เพิ่ม 
 ดังกล่าวได้ทั้งส้ิน 8 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นร้านสะดวกซ้ือ  
 3 แหง่ และศูนยก์ารคา้ 5 แหง่ ไดแ้ก ่ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด์  
 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม และห้างสรรพสินค้า 
 โรบินสัน สุขุมวิท โดยเริ่มทดลองในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 
 6 เดือน มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหกมาตรการที ่CPN  
 และสมาชิกสมาคมศูนย์การค้ า ไทยร่วมกันผลักดัน 
 ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์  
 กระทรวงการคลัง และสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2558  
 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้เกิดขึ้น 
 ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย 
 ปลายทางของการจบัจา่ยใช้สอยหรอื Shopping Destination

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 
 พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย 
 กาํหนด เชน่ คดิคน้หรอืนํานวตักรรมอาคารอนรุกัษพ์ลงังาน 
 มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน ตลอดจนดูแล 
 ป้องกันมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความ 
 เสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
 ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ท้ังในส่วนของการพัฒนา 
 คุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัด 
 พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
• ให้ความสําคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้าน 
 สิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็น 
 เครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู ้
 รวมทั้งประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม
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ภาครัฐ
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน ์
 ของประเทศ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ตลอดจนมุ่งม่ันดําเนินโครงการท่ีเป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ  
 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็น 
 โครงการทีบ่ริษทัฯ รเิริม่ขึน้เอง
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริต

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
• ยกระดบัความรว่มมอืและแลกเปลีย่นขอ้มูลกบัองคก์รอสิระและ 
 องคก์รอืน่ ๆ  ในสงัคม เพือ่รว่มกนัพฒันาสงัคมและประเทศไทย 
 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ  จงึกาํหนดเปน็นโยบายและแนว
ปฏิบัติไว้ โดยกําหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบเตอืนภยัทีม่ปีระสทิธภิาพในปริมาณทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมภายในสาํนกังานและสถานประกอบการ เพือ่ปอ้งกนั
และควบคุมความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่อง 
มาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติ
งาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี 
และความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นทรพัยส์นิทางปญัญา

บริษัทฯ กําหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และดําเนิน
ธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือ 
ข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกําหนด โดยกํากับให้มี 
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ี
ลขิสทิธิถ์กูตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์กุชนดิจะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 
การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏบิตังิานวา่ไมเ่ปน็การละเมดิทรัพยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่

นโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ดา้นการเคารพกฎหมายและหลักสทิธมินษุยชน

การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเปน็พืน้ฐานสาํคญัในการดาํเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่าง
ประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงาน  โดยมุง่ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิ
ใหส้งูกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย เชน่ การศกึษาและปฏบิตัติาม
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องในช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต
และทุจรติคอรร์ปัชนั 

บรษิทัฯ ไดผ้า่นกระบวนการรบัรองและเปน็สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที ่
16 มกราคม 2558 ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่งองคก์รภาคธรุกจิ 
8 แห่ง ประกอบด้วย หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศใน
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

บรษิทัฯ ไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองเมือ่วนัที ่ 12 กมุภาพนัธ ์2561 
โดยมนีายไพฑรูย ์ ทวผีล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นตวัแทน
ของบริษัทฯ ในการรับมอบประกาศนียบัตร 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนนิการในด้านตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องดังนี้

การอบรมและการสื่อสาร
• การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกพ่นกังานอยา่งตอ่เนือ่งเกีย่วกบั 
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 - การจดัอบรมในหัวขอ้ “Ethics in Workplace”  ในรปูแบบ
  การบรรยายโดยวิทยากร การระดมความคิดผ่านกรณี 
  ศึกษา และกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที ่

การพัฒนาโครงการจนกระท่ังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และ
ตดิตามการปรบัปรงุกฎหมายทีอ่าจกระทบตอ่การดาํเนนิธุรกจิของ
บริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ กฎหมายผังเมือง เพื่อไม่ให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีน้ั่น ๆ นอกจากนี ้บรษัิทฯ 
ยงัใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ 
เพือ่ใหก้ารลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล 
มใิหธ้รุกจิของบรษิทัฯ เข้าไปมีสว่นเกีย่วขอ้งกับการลว่งละเมิดสทิธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติ 
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ 
เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไมแ่บง่แยกถิน่กําเนดิ เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพรา่งกาย 
ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติ 
ตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ 
บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย 
ใหไ้มต่ํา่กวา่อตัราทีก่ฎหมายกาํหนด เปน็ตน้ 
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

  จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2561 
  มีพนักงานผ่านการอบรมจาํนวน 85 คน  
 - การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเรียน E-Learning  
  หลักสูตร “CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้อง 
  กับจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการ และ 
  มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
 - การจัดอบรมปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ 
  แกพ่นกังานใหม ่    
• การรณรงค์ค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ” โดยสื่อสาร 
 แนวปฏิบัติท่ีดีจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม 
 องคก์รในการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและมนีํา้ใจ  
 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น อีเมล การจัดกิจกรรม 
 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น
• การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย 
 งดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต ์
 บรษิทัฯ ปา้ยประชาสัมพนัธต์ามจดุต่าง ๆ  วารสาร ADMIRED  
 รายการ CPN TV ซึง่เปน็รายการโทรทศันภ์ายในสาํนกังานใหญ่  
 เป็นต้น เพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่าง 
 ทั่วถึง ตลอดจนส่งจดหมายแจ้งไปยังลูกค้าและคู่ค้าของ 
 บริษัทฯ ทุกรายให้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย
• การจัดทําแบบประเมินตนเองด้านการกํากับดูแลกิจการ 
 สาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานผา่นระบบออนไลน์ เพือ่ประเมนิ 
 ความรูค้วามเขา้ใจ และระดบัการปฏบิตัติามของผูบ้รหิารและ 
 พนักงาน  ดังนี้
 - การประเมินตนเองตามหลกับรรษทัภิบาล (CG Individual  
  Assessment) โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการวดัระดบัความรู้ 
  ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
  หลักการกาํกับดูแลกิจการ เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ 

  ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการดําเนินงาน 
  ด้านการกํากับดูแลกิจการ    
 - การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) 
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับการปฏิบัติหน้าที่ 
  ดว้ยการยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ซึง่ถอืเปน็ส่วนหนึง่ 
  ของค่านิยมองค์กร

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ 
• การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า  
 ในงานประชมุคูค่า้ (Partner Engagement Meeting) และ 
 เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับ 
 เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
 การผลกัดนัสงัคมไรเ้งนิสด และการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั  
 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทุกรายดําเนินธุรกิจ 
 อย่างโปร่งใสและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งเปดิเผยไวใ้นจรรยาบรรณและ
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
ของบรษิทัฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏบิตัขิองคู่คา้ 

การแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยหรือ
ข้อร้องเรียน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังนี้
• กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการ 
 กระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธรุกิจ และการทจุริต 
 ต่อหน้าที่ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
 พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ถงึบคุคลหรอืหน่วยงาน 
 ที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการ 
 สืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุปประเด็นสําคัญให้ 
 คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง  
 และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่ม ี
 ความผิดจรงิโดยเปน็ไปตามกฎระเบียบของบรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว้  
 สําหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังน้ี
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 ชั้น 30 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 โทรศัพท์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1200
 อีเมล: whistleblower@cpn.co.th

• กรณผีูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มตา่ง ๆ  มขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการรอ้งเรยีน 
 เกีย่วกบัประเดน็ดา้นการปฏบิตังิาน สามารถตดิตอ่สอบถาม  
 หรอืรอ้งเรยีนมายงัฝา่ยจดัการตามชอ่งทางในการติดตอ่ดงัน้ี
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   
 (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัการเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่ม
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีท่ีอยู่ในช่วงเวลาที่
ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแล
รักษาข้อมูลภายในให้จํากัดเฉพาะบุคคลที่จําเป็น 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ข้อกําหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 
และได้กําหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ ์
อันดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง 
ครบถว้น สม่ําเสมอ และทนัเวลา และเปน็ไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กําหนด  นอกจากนี้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ทําแบบ 
สํารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล 
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีต่อการดําเนินงานของ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจําทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้
เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน  และทํางานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําป ี
รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานนักลงทุน
สัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนําระดับภูมิภาค 
โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. 
หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้ 
บนเว็บ ไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจําปี  
(แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงิน 
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion & Analysis) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูล 
โครงการปัจจุบันและโครงการใหม่  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการ  ข่าวสาร 
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  ปฏิทินทางการเงินสําหรับนักลงทุน 
(IR’s Events and Calendar) เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน 
(Press Release) รวมถึงเอกสารนําเสนอ (IR Presentation) 
ที่ ใช้ ในการพบปะนักลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศ  เป็นต้น 
ในปี 2561 มีผู้เข้าเว็บไซต์กว่า 237,817 ครั้ง และมีผู้สนใจ 
ลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ณ สิ้นปี 2561 จํานวน 4,151 คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสาร 
กั บ นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ นั ก ล งทุ น เ พื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) 
เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
และรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยง 
การให้ข้อมูลที่ ไม่ เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

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

สําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า 
หรอืบคุคลทีร่บัจา้งทํางานใหแ้ก่บริษัทฯ จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ 
โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
ตอ้งเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเปน็ความลบั จะเปดิเผยเทา่ทีจํ่าเปน็ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส 
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้ กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการในการจัดการข้อร้อง
เรียน การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้าง
ทาํงานใหแ้กบ่รษิทัฯ เปดิเผยไวใ้นจรรยาบรรณและหลกัการกาํกบั
ดแูลกจิการของบรษิทัฯ และมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม่ําเสมอทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ 
นักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) งานประชุมร่วมกับ 
นักลงทุน งานประกาศผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถึง 
การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซึ่งในปี 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day 
เฉลีย่ 20-30 คนตอ่ไตรมาส โดยมีการถา่ยถอดสดผา่นทางเวบ็ไซตข์อง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Opportunity Day Webcast Live) และ
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ช ม ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า ม า ร ถ ส่ ง คํ า ถ า ม 
และผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามได้ ในช่วงถาม-ตอบ 
ทัง้นี ้เอกสารและวดีทัิศนข์องงานแถลงผลการดาํเนนิงานประจาํไตรมาส
จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้
นกัลงทนุสามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และในป ี 2561 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow เป็นปีแรก 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง 
ให้บริษัทจดทะเบียนของไทยเข้าถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์
จํานวน 21 คนไปชมการบริหารศูนย์การค้า โรงแรม และ
คอนโดมิเนียม ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ด้วย

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย
รูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
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จํานวนครั้งรูปแบบการเข้าพบ

รวม 121 433 986

จํานวนบริษัท จํานวนราย

1. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

3. งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 
    (Analyst Meeting)
    - โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO Forum) 1 ครั้ง
    - โดยผู้บริหารระดับสูง 4 ครั้ง

4. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)
    เพื่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห ์และสื่อมวลชน

5. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)

6. การเดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
    (Non-Deal Roadshow)

7. การเยี่ยมชมกิจการตามที่นัดหมาย (Site Visit Request)

8. กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการสําหรับนักวิเคราะห์ (Site Visit)
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงาน 
นกัลงทุนสมัพนัธเ์พือ่สอบถามขอ้มลูของบรษิทัฯ โดยสง่จดหมาย 
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลผูมี้ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มกีรรมการอสิระ 4 คน ซ่ึงเปน็ผูห้ญิง 1 คน จากกรรมการทัง้หมด 
11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้หมด ตามหลักเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดย
กรรมการอสิระทกุทา่นมคีณุสมบตัคิวามเปน็อสิระครบถว้นตามท่ี
บริษัทฯ กําหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเป็นประโยชนต์อ่บริษทัฯ อย่างเตม็ที่

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารกาํกบัดูแลองคก์รเปน็ไปอยา่งทัว่ถงึในทกุมติแิละ
สอดคล้องตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ด ีบริษัทฯ จัดให้มี

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
จดัการ ตลอดจนเลขานุการบรษิทั ซ่ึงมบีทบาทหนา้ทีส่นบัสนนุการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท

หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทฯ  ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของ
คณะกรรมการบรษิทั จึงกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัความหลากหลาย 
ในโครงสรา้งของคณะกรรมการไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในจรรยาบรรณและหลักการ 
กาํกบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุใหโ้ครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดม่ันในคุณธรรม
และความซ่ือสัตย์ โดยไม่จํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทในฐานะผูน้าํองคก์รทีต่อ้ง
กาํกบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยมคีวามรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และขอ้บังคบั
ของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และ 
มีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน 
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

- พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกครึ่งปี โดยกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผล 
 การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ท่ี 
 กําหนดไว้ 
- พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงที่อาจส่ง 
 ผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
- ในการกําหนดกลยุทธ์ ฝ่ายจัดการนําทิศทางกลยุทธ์ที่ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดและให้คําแนะนํามาพิจารณา 
 ร่วมกับประเด็นที่มีความสําคัญด้านความยั่งยืน 3 ด้าน 
 คอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และนาํประเดน็ความเส่ียง
 และโอกาสที่มีนัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจมาวิเคราะห์
 เพื่อพิจารณากําหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางดําเนินงานใน
 ระยะยาว โดยเปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูมี้สว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ

บทบาทของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทัฯ ไม่เปน็
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ 
มกีารถว่งดลุอํานาจในการดาํเนนิงาน

แมว้า่ประธานกรรมการจะเปน็ตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ทีม่ใิชก่รรมการ
อิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความ 
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น 
จุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ 
ความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และ 
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก 
มายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยมาโดยตลอด
 
ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ 
หลักการกํากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย 
เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือ 
ขอ้เสนอแนะอยา่งเตม็ทีใ่นเชงิสรา้งสรรคแ์ละเปน็อสิระ รายละเอยีด
ปรากฏในหวัข้อ “โครงสรา้งการจดัการ”

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการบรหิาร
และจัดการใหบ้รษิทัฯ มกีารดาํเนนิการตามแผนกลยทุธ์ วสิยัทศัน ์
และพนัธกจิทีก่าํหนดไว ้โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 
คณะกรรมการและมตท่ีิประชมุผู้ถอืหุน้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการกําหนด
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมายทางธรุกจิในระยะยาว และแผนกลยทุธ ์
ของบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปเพือ่ความยัง่ยนื ตามทีฝ่า่ยจดัการศกึษาและ 
นาํทศิทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัชีแ้นะมาจดัทาํแผนงาน โดยมกีาร 
ทบทวนเปน็ประจาํทกุป ี เพือ่ปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ อาทิ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นต้น  
โดยมีการติดตามและกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํากลยุทธ์และ
นโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจน 
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว ้ 
สง่เสรมินวตักรรมในดา้นตา่ง ๆ  ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง โดย
ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให ้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง กาํกบัดแูลระบบการรายงานทางการเงนิและ
การเปดิเผยขอ้มลูสาํคญัของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถกูตอ้ง เพยีงพอ 
ทนัเวลา เปน็ไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง (RPC) 
ตามท่ีได้รับมอบหมายในการกํากับดูแลงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ 
คณะ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน     

ทั้งนี้ กลยุทธ์และนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสาร 
ไปยงัผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  โดยในระดับ 
ผู้บริหารจะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management  
Committee และการประชุม Management Information  
Meeting เป็นประจําทุกปี เป็นต้น สาํหรับในระดับพนักงานทั้งใน
ส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการบังคับ
บญัชาตามลําดบั และผา่นสือ่ตา่ง ๆ  ทีแ่ผนกสือ่สารภายในองคก์ร 
(Internal Communication) จัดทําขึ้นอย่างทั่วถึง โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่กําหนดไว้ผ่าน
การพจิารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานเปน็ประจําทกุไตรมาส

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกาํกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน  
ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ทั้งในด้าน  
Financial, Non-Financial, Quality และการสร้าง Brand  
โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญดังนี้
-  พิจารณาผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนงาน  
 ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและ
 การแขง่ขนั ขอ้มลูลกูคา้ คูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ประจาํทกุไตรมาส  
 โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงาน 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการสามารถ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ตอ่การปฏบัิตหินา้ทีก่รรมการของบรษิทัฯ โดยกาํหนดใหก้รรมการ
ควรดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

กรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าจไปดํารงตาํแหนง่กรรมการท่ีบรษิทัอืน่ได้ 
แตต่อ้งไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การปฏบิตัหิน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของบรษิทัฯ และกจิการน้ันตอ้งไม่เปน็ธรุกจิประเภทเดยีวกนั หรอื
เปน็การแขง่ขนักบัธรุกจิของบรษัิทฯ  โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทักอ่นไปดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบริษทัอ่ืน

การจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการอิสระ

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดวา่กรรมการอสิระสามารถ
ดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถ
ต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้ว 
ต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร 
และในปีท่ีกรรมการอิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ  
คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการ 
อิสระต่อไปได้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได ้
 ชี้แนะและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย และ 
 เปา้หมายของบรษิทัฯ ผา่นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัซึง่ 
 จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได ้
 พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม 
 คณะกรรมการซึ่งระบุไว้ในจรรยาบรรณและหลักการกํากับ 
 ดูแลกิจการว่า กรรมการบริษัทมีหน้าที่ เข้าร่วมประชุม 
 คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วม 
 การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ 
 ประชุมทั้งปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะ 
 กรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของ 
 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 98.86 

• ประธานกรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และเลขานกุารบรษิทั  
 จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการประชุม 
 แต่ละคร้ังอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน 
 สามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธาน 
 กรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
• เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ 
 สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบ 
 ตอ่บรษิทัฯ ใหก้รรมการไดม้เีวลาพจิารณาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  
 7 วนั พรอ้มกับจดหมายเชญิประชุม โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี  
 และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา 
 สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการ 
 นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
• ในระหวา่งการประชมุ ประธานในทีป่ระชุมไดม้กีารจดัสรรเวลา 
 อย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่ สําคัญ อีกทั้ง 
 สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่าง 
 สร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ  
 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทและฝา่ยกฎหมายจะเขา้รว่มประชมุและ 
 จดบนัทกึรายงานการประชมุทุกครัง้
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้ 
 เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น
• คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะที ่
 คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง  
 ซึง่ทีผ่า่นมา การลงมตใินวาระเพือ่พจิารณาอนมุตัมิกีรรมการ 
 อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
• เมือ่มเีหตกุารณต์า่ง ๆ  ทีส่าํคญัหรอืทีม่ผีลกระทบตอ่บรษิทัฯ  
 และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญ ฝ่ายจัดการจะนํา 
 รายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น 
 และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ ความคบืหนา้โครงการ
 ในตา่งประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทนุโครงการต่าง ๆ  
 เหตุการณ์ที่ เป็นกระแสสังคมที่ เกี่ยวข้องหรือมีโอกาส 
 เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทาง 
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
• ในป ี2561 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาประเดน็สาํคญัตา่ง ๆ  
 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีรองรับกับ 
 การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 ในอนาคต ดังนี้ 
 - ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ให้ความ 
  สาํคญัดา้นความปลอดภยัในการออกแบบการปรบัปรงุ 
  โครงสร้างศนูยก์ารคา้ การออกแบบศนูยก์ารค้าเพือ่ลด 
  ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุ การติดป้ายหรือ 
  สญัลกัษณใ์นจดุทีอ่าจมคีวามเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหต ุ 
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย การป้องกัน 
  และดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Smart Technology,  
  Disruptive Technology, Cyber Crime, Cyber  
  Security และ IT Governance 
 - ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ ความ 
  เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การออกแบบอาคาร 
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

  รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
  การบาํบดันํา้เสยี ขดุลอกคคูลองบรเิวณศนูยก์ารค้า เปน็ตน้    
 - ด้านสังคม อาทิ โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ การ 
  ออกแบบศูนย์การค้าที่คํานึงถึงผู้สูงอายุ การอํานวย 
  ความสะดวกแก่ผู้พิการ การจัดการด้านจราจร การมี 
  ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
  ของลูกค้าและช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และ 
  การจัดเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอ เป็นต้น    
 - ด้านร้านค้าผู้เช่าและผู้บริโภค อาทิ เสริมสร้างความรู้ 
  ความเข้าใจด้านการตลาดให้กับร้านค้าผู้เช่า วางแผน 
  ดําเนินงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที ่
  กําลังเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 - ด้านนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้าและโครงการ 
  ที่พักอาศัย อาทิ การสร้างบรรยากาศในศูนย์การค้าให้ 
  นา่ประทบัใจ  โดยเปน็ศนูยก์ลางในการนาํเสนอวฒันธรรม  
  ของแตล่ะจงัหวดั (Center of Activities) ผา่นรปูแบบ 
  กิจกรรมต่าง ๆ การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและ 
  สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางในการ 
  พกัผอ่น (Destination) การพฒันา Co-working Space  
  เพือ่ตอบสนองการใชช้วีติของคนรุน่ใหม ่การออกแบบ 
  และจัดสรรพื้นที่โครงการที่พักอาศัยให้ตอบสนองต่อ 
  ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
• เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจน 
 ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนใน 
 ที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
 ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ
• ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม 
 ขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็น 
 ผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี้แจงเพิ่มเติมของ 
 ฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด
• เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน 
 เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท 
 พิจารณาอนุมัติไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา 
 รบัทราบอยา่งตอ่เนือ่งทกุเดอืน
• คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกัน 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง  
 ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 
 แผนกลยุทธ์ประจําปี 2562 และประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ ทาง 
 ธุรกจิทีอ่าจสง่ผลกระทบกับกลยทุธแ์ละการดาํเนนิธรุกจิของ 
 บรษิทัฯ โดยมกีารสรปุประเดน็การพจิารณาและขอ้เสนอแนะที ่
 เปน็ประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการรบัทราบ 
 เพื่อนําไปพัฒนาการดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุม 
 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อนํา 
 ผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 
 กรรมการและการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลประเมิน 
 ประสทิธภิาพการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเฉลีย่ในป ี2561  
 เท่ากับร้อยละ 98.62 

• คณะกรรมการบริษทัมีการพจิารณาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 
 ในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สําคัญ ตลอดจน 
 ข่าวสารความเคล่ือนไหวดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อียา่ง 
 สมํา่เสมอ  เพือ่ใหก้ารปฏิบัตหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการสอดคลอ้ง 
 ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีและ 
 เป็นปัจจุบัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

• หลักเกณฑ์
บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
ตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะ
เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการดําเนินงาน
เกีย่วกบัคณะกรรมการให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตอ่ไป 
ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมนิระดบัคะแนนความเห็นหรอืระดบั 
  การดําเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่ 
  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของ
      คณะกรรมการ
  3) การประชุมและการทําหน้าที่ของกรรมการ
  4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  5)การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา 
      ผู้บรหิาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ 
  ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานของ 
  คณะกรรมการหรอืการดาํเนนิงานด้านตา่ง ๆ ของบรษิทัฯ

• กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอื
กันเป็นประจําทุกปี

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์
บรษัิทฯ จดัทาํแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเพือ่ 
เปน็เครือ่งมอืที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย
มีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่สําคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณ 
ของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ ซ่ึงประกอบดว้ย  1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 
3) คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง มกีารประเมนิตนเองเปน็ประจาํ
ทกุป ี เพือ่นาํผลประเมนิมาพฒันาการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการสนบัสนุน
การทาํงานของคณะกรรมการบรษิทัและการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

ทัง้นี ้ ในป ี2561 ผลประเมินการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยูใ่นเกณฑ์ 
“ดเีลศิ” สรปุไดด้งัน้ี

1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2) การกาํหนดกลยทุธ ์การกาํกับดแูล และตดิตามการดาํเนนิงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอื 
กันเป็นประจําทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลประเมิน (ร้อยละ)

1.  คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)
2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)

97.70
99.00

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

98.00
98.86
95.75

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

• หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
แบง่เปน็ 2 หมวด ตามแนวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ 
  การประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่ 
  
  1)   ความเป็นผู้นํา
  2)  การกําหนดกลยุทธ์
  3)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  4)  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
  5)  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
  6)  ความสัมพันธ์กับภายนอก
  7)  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
  8)  การสืบทอดตําแหน่ง
  9)  ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
  10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 2 การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย 
  จุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควร 
  ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท 
  เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง 
โดยกรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสถาบัน IOD แล้ว รวมทั้ง
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงาน 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วม 
การอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญ 
ผูท้รงคณุวฒุติา่ง ๆ  จากภายนอกมาเปน็วทิยากร เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปรายละเอียดเกี่ยว 
กับการอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ดังนี้

• กระบวนการในการประเมิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPIs) ที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีร่วมกับคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และเม่ือมีผลการดําเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิจะนาํมาเทยีบกบั KPIs ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและไมเ่ปน็ตวัเงนิ 
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป 
โดยผลการประเมินประจําปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 98.36 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
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บทที่  23 การกํากับดูแลกิจการ

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2561
รายชื่อกรรมการ องค์กร วันที่รายละเอียด

นายไพฑูรย์  ทวีผล

นายการุณ กิตติสถาพร

นางโชติกา สวนานนท์

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ - รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง 
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง 
   แนวปฏิบัติของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “Value Creation and   
   Enhancement for Listed Companies with the New   
   COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)” 
- สัมมนา Inaugural Corporate Governance   
   Conference 2018 - Building Trust in a Transforming   
   Economy 
- สัมมนา C-EB - Executive Briefing 3/2018 ในหัวข้อ  
   “4 ปีคสช.กับการปราบปรามคอร์รัปชั่น” 

- สัมมนา R-IDF - ID Forum 1/2018 ในหัวข้อ  
   “Tough Boardroom Situations - Independent     
   Directors Share Lessons Learned” 
- สัมมนา G-ID - ID Club Event 3/2018 ในหัวข้อ 
   “ID Club Networking - Now and Then”
- สัมมนา Thailand’s 9th National Conference on 
   Collective Action against Corruption ในหัวข้อ 
   “Disrupting Corruption”
- รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Economic Outlook  
   2018: Thailand, Malaysia and Vietnam”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
   ของ ก.ล.ต.”

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation   
   Program (BNCP) Class 3/2018 
- สัมมนา Director Dinner Talk (M-DDT) 1/2018 
   ในหัวข้อ “Social Responsibilities in Action”
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- การศึกษาดูงานในหัวข้อ “Start-up Nation” 
   ณ ประเทศอิสราเอล 
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดยสถาบัน IOD 

จัดโดยสถาบัน IOD 

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จดัโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ   

โดยดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ
องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย) 
จัดโดยสถาบัน IOD
จัดโดยสถาบัน IOD

จัดโดยสถาบัน IOD

จัดโดยโครงการ CAC

โดยดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อํานวยการ
อาวโุส สาํนกัวจิยั ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จัดโดย CPN
จัดโดย CPN

จัดโดย CPN

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

14 มีนาคม 2561 

19 กันยายน 2561

7 มิถุนายน 2561

2 ตุลาคม 2561

21 พฤศจิกายน 2561

11 ตุลาคม 2561

19 กรกฎาคม 2561 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

6-7 มีนาคม 2561 

8 กุมภาพันธ์ 2561 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

23-31 มีนาคม 2561  

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561



180

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2561

รายชื่อกรรมการ องค์กร วันที่รายละเอียด

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์

คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์

นายปรีชา เอกคุณากูล

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Risk Management 
  Updates for Board and Senior Management, 
  Central Group”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital 
   Market Intermediaries (CGI) 
- รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Risk Management 
  Updates for Board and Senior Management, 
  Central Group”

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

- รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Economic Outlook 
   2018: Thailand, Malaysia and Vietnam” 

- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุง
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535”  
- รับฟังการอัพเดทความรู้ในหัวข้อ “การปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
   ของ ก.ล.ต.”

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

โดยคุณวารุณ ีปรีดานนท์ หุ้นส่วน -
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน PwC จัดโดยกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

จัดโดยสถาบัน IOD

โดยคุณวารุณ ีปรีดานนท์ หุ้นส่วน -
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน PwC จัดโดยกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

โดยดร.อมรเทพ จาวะลา 
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักวิจัย 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จัดโดย CPN
จัดโดย CPN 

จัดโดย CPN

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

11 มิถุนายน 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

19 กรกฎาคม 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561

2 กรกฎาคม 2561 

11 มิถุนายน 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 

12 กันยายน 2561
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การเข้ารว่มอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตหินา้ทีข่องกรรมการ
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

รายชื่อกรรมการ
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Advanced Audit Committee Program (AACP)  •  • 

Audit Committee Program (ACP) • •  •  •  

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  •  •

Board Nomination and Compensation Program (BNCP) •

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)  •
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

• กลไกการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: บริษัทฯ  
 กําหนดระบบการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง  
 และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 
 การดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่าน 
 กฎระเบยีบ นโยบาย และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เชน่ อาํนาจดาํเนนิการ  
 แนวปฏบิตั ิและกระบวนการทาํงานทีช่ดัเจน ตลอดจนมรีะบบ 
 การรายงานเป็นลําดับขั้นต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยมีการ 
 รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
 เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ 
 บรษิทัรว่มสอดคลอ้งกบัการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และเปน็ 
 ไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งซึ่งจะช่วยผลักดันให ้
 บริษทัฯ บรรลเุปา้หมายระยะยาวทีว่างไวแ้ละเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
 ที่สําคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ ข้อมูลฐานะ 
 การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัท 
 ย่อย/บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาํหน่าย 
 ไปซึ่งสินทรัพย์ และการทํารายการสําคัญ โดยรายการดัง 
 กล่าวจะต้องมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ขัด 
 กบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในป ี2561 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณากาํหนดเปน็นโยบาย 
 ไว้ ในจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการว่า 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของ 
 บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทนุใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและทศิทาง 
 เดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ 
 มคีวามปลอดภยัและมีประสทิธิภาพ โดยคณะกรรมการบรษิทั 
 จะต้องให้ความเห็นชอบในการดําเนินการท่ีสําคัญ อาทิ 
 การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัท 
 รว่มทนุ การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 ของตัวแทนของบริษัทฯ การกํากับดูแลให้เปิดเผยข้อมูล 
 ทางการเงินและผลการดําเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

• การจัดทํ าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น  
 (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิ 
 ของผูร้ว่มทนุและปฏบิตัติอ่ผูร้ว่มทนุทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  
 โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้ร่วมทุนจัดทํา Shareholders’ 
 Agreement กาํหนดรายละเอยีดทีส่าํคญัเกีย่วกบัการลงทนุ 
 ไวอ้ยา่งชดัเจนและเปน็ธรรม เพือ่สรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 
 ตรงกนัทกุฝา่ย อาท ิสดัสว่นการลงทุน อาํนาจการควบคมุ  
 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
 การจา่ยผลตอบแทน เปน็ต้น   

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการกําหนดนโยบายที่ใช้ใน
การควบคมุเกีย่วกบัการใช้ขอ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ

• การควบคมุเกีย่วกบัขอ้มลูภายใน: กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
 พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ 
 สําคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อ 
 ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย 
 การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กําหนดไว้ 
 อย่างเคร่งครัด

• การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และ 
 พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย 
 หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ แตเ่พือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ 
 ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซ้ือ ขาย โอน  
 หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 
 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ  
 จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ 
 สาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กรรมการ  
 ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม ่
 บรรลุนิติภาวะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย ์
 ของบริษัทฯ จะต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือ 
 หลักทรัพย์  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้รับทราบ 
 ตามเกณฑ์ที่กําหนด
 
 ทั้งน้ี หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
 นโยบายการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี ้ 
 ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษ 
 ตามกฎหมาย

• การรายงานการถอืหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ: กรรมการและ 
 ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ  
 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดํารงตําแหน่ง และรายงานการ 
 เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัจาก
 มกีารเปลีย่นแปลง โดยมเีลขานุการบรษิทัรวบรวมและรายงาน
 ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  
 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
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และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ 
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/
นติิบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ทีด่แูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้น
จะต้อง เป็น ไปตาม เงื่ อน ไขการค้ าทั่ ว ไปตามหลักการที ่
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัดิว้ยความโปร่งใสและเปน็ธรรม เปรยีบ
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประ โยชน์ 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สําคัญหรือไม่เป็นไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้อง 
ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

• การรายงานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและ 
 ผู้บริหารต้องตอบแบบชี้แจงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในรอบปี 
 บัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม เป็นประจําทุกปี เพื่อแสดงถึง 
 ความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการทํา 
 ธุรกรรมท่ีเกี่ยวโยงกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น 
 ผู้จัดส่งแบบชี้แจงรายการและรวบรวมข้อมูล

• การเปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง: มีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจาก 
 วันเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ 
 วนัที ่31 ธนัวาคม ของทกุป ีสาํหรบักรณทีีร่ะหวา่งปี กรรมการ 
 หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งจาํเปน็ตอ้งเขา้ 
 ทําธุรกรรมใด ๆ  กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรง 
 หรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้ 
 บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
 ลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของ 
 กรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการ 
 เข้าทําธุรกรรมนั้น

• การรายงานการมสีว่นไดเ้สยี: กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
 มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคล 
 ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ เสียที่ เกี่ยวข้องกับ 
 การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์  
 เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 กําหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ง 
 สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ  
 นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติ
ตาม CG Code ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และกําหนดให้มีการทบทวน 
เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติการปรับปรุง
จรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ 
หลัก CG Code 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักปฏิบัติท่ี 
ยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้าํไปปรบัใช ้ โดยได้บนัทกึไวเ้ปน็สว่นหนึง่
ของมติคณะกรรมการแล้ว

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เชน่ หลกัการกาํกับดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2560 (CG Code) โครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
บรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) โครงการประเมนิคณุภาพการจดัการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตลอดจน 
หลกัเกณฑใ์นระดบัสากล เชน่ หลกัเกณฑข์อง The Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
และ DJSI Sustainability Assessment เปน็ตน้ โดยเปดิเผยการ
ปฏิบัติไว้ในรายงานประจําปีภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
• ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• โครงสร้างการจัดการ 
• การกํากับดูแลกิจการ 
• การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการ 
กระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล 
ภายในในทางมิชอบ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล รวมทั้ง 
 กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 
 การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาส 
 ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ 
 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
 3 เดอืนกอ่นวันสิน้สดุรอบปบีญัชี  โดยแจง้ผา่นระบบข่าวของ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งมีรายละเอียด 
 เกีย่วกบัวิธกีารเสนอและขัน้ตอนการพจิารณา ทัง้นี ้ในป ี2561
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
 เลือกตั้งเป็นกรรมการ
• พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ของ 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของ 
 หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว
•  ช่องทางอื่น  ๆ  ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติ เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  กฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัท กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี้
• พจิารณาผูท้ีม่คีณุสมบตัติามกฎหมาย ตอ้งไมเ่ปน็บคุคลตอ้ง 
 โทษหรอืบคุคลทีถ่กูขึน้บญัชดีาํ (Black List) จากองคก์รใด ๆ  
 (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลกัทรพัย ์หรอื “สาํนกังาน ก.ล.ต.”) หรอืเคยถกูตดัสนิ 
 ในความผดิทางอาญา 
• สําหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น 
 อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด
• พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์  
 ทกัษะ ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบรษิทั  
 (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
• พจิารณาความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
 ทั้งเพศและอายุ (Board Diversity)
• พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นํา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และ 
 ความซื่อสัตย์
• พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม) 
 
จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะนาํเสนอเพือ่
ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิท และนาํเสนอตอ่ทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เปน็ผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารดังตอ่ไปน้ี

การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้น 
 แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคล 
 ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
 เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ 
 พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
 ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ 
 ที่จะพงึม ี ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงไดเ้พิม่ข้ึนอกีหนึง่เสยีง 
 เปน็เสยีงช้ีขาด

กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการ
ครบวาระออกจากตาํแหนง่กรรมการ  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแตง่ตัง้ 
บคุคลซึง่มคุีณสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เปน็
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้น
แตว่าระของกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน 
โดยบคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พยีง 
เทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ ทัง้นี ้มตกิาร
แตง่ตัง้ บุคคลเขา้เปน็กรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป ี2561
มกีรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทัง้สิน้ 4 ทา่น ไดแ้ก่

1.  นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอสิระ / ประธาน
   กรรมการสรรหาและกาํหนด
   คา่ตอบแทน / กรรมการ
   ตรวจสอบ
2. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
   ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
   และกําหนดค่าตอบแทน
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ / 
   กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
   กรรมการนโยบายความเสีย่ง

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่านายการุณ กิตติสถาพร จะดํารงตําแหน่ง 
เป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า
นายการุณ กิตติสถาพร สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระ
การดํารงตาํแหน่ง กรรมการอิสระของนายการุณ กิตติสถาพร 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



รายงานประจําปี 2561

185

บทที่ 24 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตั้งนายการุณ  กิตติสถาพร 
นางโชติกา สวนานนท ์นายสุทธิเกียรต ิจิราธิวัฒน์ และนายปรีชา 
เอกคณุากลู กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอกีหน่ึงวาระ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ  จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และ 
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และมกีาร
จัดปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนา้ทีข่องกรรมการและใหข้้อมลูเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ
ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการใหม่โดยประกอบด้วยการนําเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. นโยบายการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและ 
 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งตา่ง ๆ  เพือ่ให้กรรมการใหม่ได้ 
 มพีืน้ฐานขอ้มลูเพยีงพอและพร้อมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สํานักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนําส่งเอกสาร
แก่กรรมการใหม่ดังนี้

1. คูมื่อกรรมการ ซึง่มเีนือ้หาประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
 และค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
 จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ขอ้บังคบั 
 ของบรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั  
 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัท 
 จดทะเบยีน ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เอกสารแนะนําบริษัทฯ
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน 
 ของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
 ผู้บริหาร และเอกสารเพื่อจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย
6. รายงานประจาํป ี3 ปยีอ้นหลัง ซึง่มข้ีอมลูเก่ียวกบัการดาํเนนิ 
 ธรุกิจและผลการดาํเนินงานดา้นตา่ง ๆ  ตลอดจนรายละเอยีด 
 เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษิทัฯ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ย้อนหลัง 1 ปี
9. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ 
 กําหนดค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 
 ความเสี่ยงย้อนหลัง 1 ปี
11. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจาก 
ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการรายใดที่เป็นกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรอง
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม  มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดาํเนนิงาน 
ของบริษัทฯ และนําเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทนพจิารณา เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
อนุมัติต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยการคดัเลอืกเป็นไปตามระเบยีบ
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบรษิทักาํกบัดแูลใหม้กีารจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง่ 
และแผนการพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาํแหนง่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงาน 
ในตําแหน่งที่สําคัญ โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้

• คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกัน 
 วางแผนการสืบทอดตําแหน่งงานสําหรับผู้บริหารระดับสูง 
 ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกําหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ  
 และศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งงาน
• กรรมการผูจ้ดัการใหญก่าํกบัดแูลการอบรมและพฒันาความรู้ 
 ความสามารถของผูส้บืทอดตาํแหนง่งานด้วยวธิกีารตา่ง ๆ   
 เชน่ การฝกึอบรม การมอบหมายงานพเิศษ การหมนุเวยีนงาน  
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นและเตรียมความพร้อมให้แก่ 
 ผู้บริหารสําหรับการสืบทอดตําแหน่งงาน 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอด 
 ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตาม 
 แผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
 เป็นผู้ สืบทอดตําแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหา 
 และกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงาน 
 สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตําแหน่ง 
 ผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหา
กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 



ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการ

CPN พจิารณาจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการโดยคํานงึถงึความเปน็ธรรม
และเหมาะสม สะทอ้นถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ความสาํเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มกีารนาํผลสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจําทุกปี

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2561 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2561 มีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้าง
ค่าตอบแทนดังนี้

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดาํรงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

คา่ตอบแทนประจาํไตรมาส คา่เบีย้ประชมุในป ี2561 และเงนิโบนสัทีค่ณะกรรมการไดร้บัจากบรษิทัฯ ในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 17,383,500 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและ 
ค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี ้ 

บทที่ 25 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน จํานวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
   • ประธานกรรมการ
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • กรรมการตรวจสอบ
   • กรรมการ

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
   • ประธานกรรมการ
   • กรรมการ

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • กรรมการตรวจสอบ

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)
   • ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
   • กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)
   • ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
   • กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในป ี2561

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

60,000
42,000

65,000
50,000

35,000
30,000

35,000
30,000

20,000,000
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รายชื่อกรรมการ

รวม

ตําแหน่ง
คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

ค่าตอบแทน
ประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง
ประชุม 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

2. นายไพฑูรย์  ทวีผล

3. นายการุณ  กิตติสถาพร

4. นางโชติกา  สวนานนท์

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

7. นายสุทธิศักดิ ์ จิราธิวัฒน์

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล

ประธานกรรมการ

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง

กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง
ทีป่รึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

8/8

8/8

8/8

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

-

11/11

11/11

11/11

11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

3/3

-

-

3/3

3/3

-

2/3

-

-

5/5

-

-

-

-

-

-

5/5

5/5

-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

CPN พจิารณาจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารโดยคาํนึงถงึความเปน็ธรรม
และเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย 
สอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และพจิารณาเปรียบ
เทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
ตามเป้าหมายของงานท่ีรับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจาํปีของบริษัทฯ เพื่อเป็น

แรงผลักดันให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโต
ให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมิน 
 ผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจําทุกปี เพื่อนํา 
 ผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากําหนด 
 ค่าตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส 
 สําหรับผลการดําเนินงานระยะสั้น นอกจากนี้ สําหรับผลการ 
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ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการ 
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการ
สรรหา 

และกําหนด 
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง

โบนัสประจําปี 1 รวม 
(บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

660,000

532,000

412,000

412,000

412,000

340,000

340,000

340,000

340,000

340,000

340,000

4,468,000

480,000

336,000

336,000

336,000

294,000

336,000

336,000

336,000

336,000

336,000

336,000

3,798,000

-

715,000

550,000

550,000

550,000

-

-

-

-

-

-

2,365,000

-

-

105,000

90,000

-

-

90,000

90,000

-

60,000

-

435,000

-

175,000

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

-

475,000

712,500

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

-

5,842,500

1,852,500

2,328,000

1,973,000

1,958,000

1,826,000

1,246,000

1,336,000

1,336,000

1,396,000

1,456,000

676,000

17,383,500
หมายเหตุ: 1  โบนัสประจําปี 2561 ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการภายในไตรมาส 1/2562 

บทที่ 25 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ดําเนินงานระยะยาว บริษัทฯ ยังจัดให้มีค่าตอบแทนที ่
 สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลา 
 การปฏิบัติงานเพื่อจูงใจให้ CEO มีส่วนร่วมในการบริหาร 
 บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
• คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู: CEO พจิารณาประเมนิผลการ 
 ปฏบิตังิานของผูบ้ริหารระดับสงูเปน็รายบคุคลเป็นประจาํทุกป ี 
 เพ่ือนําผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากําหนด 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของเงินเดือน 
 และโบนสั 

 สําหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในป ี2561 มีดังนี้
 • เงินเดือนและโบนัส: บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ 
  ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส สําหรับผู้บริหารจํานวน  
  16 คน รวมทั้งสิ้น 199,660,526 บาท   
 • เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ: บริษัทฯ ได้สมทบ 
  เงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหารจํานวน 
  16 คน รวมทั้งสิ้น 9,946,238 บาท
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โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สําคัญดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนเรียกชําระแล้ว 2,244,000,000 บาท
จํานวนหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     0.50 บาท
ราคาหุ้น     74.75 บาท

หมายเหต:ุ 
1 อตัราดอกเบีย้หุน้กูถ้วัเฉลีย่รอ้ยละ 3.14 ตอ่ป ี
2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกาํหนดชาํระดอกเบี้ยใด ๆ นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบกาํหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

1. โครงสร้างเงินทุน
หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธ ิ1

อายุ
(ปี)

ชื่อหุ้นกู้ อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จํานวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
กาํหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2561

CPN21OA
CPN19NA
CPN221A
CPN228A2

CPN20DA2

CPN21DA2

CPN22DA2

CPN218A
CPN258A

AA
n/a
AA
AA

AA

AA

AA

AA
AA

10
5

6.6
7

5

6

7

3
7

300
1,000
1,000

800

800

800

600

1,900
1,000

12/10/2554
07/11/2557

02/06/2558
06/08/2558

16/12/2558

16/12/2558

16/12/2558

08/08/2561
08/08/2561

ทุก ๆ 3 เดือน
ทุก ๆ 6 เดือน
ครั้งเดียว

ทุก ๆ 6 เดือน

ทุก ๆ 6 เดือน

ทุก ๆ 6 เดือน

ทุก ๆ 6 เดือน

ทุก ๆ 6 เดือน
ทุก ๆ 6 เดือน

12/10/2564
07/11/2562
12/01/2565

06/08/2565

16/12/2563

16/12/2564

16/12/2565

08/08/2564
08/08/2568

300
1,000
1,000

800

800

800

600

1,900
1,000

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบกําหนด 5 ปี
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบกําหนด 3 ปี
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบกําหนด 4 ปี
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบกําหนด 5 ปี
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

การดาํรงสถานะทางการเงินตามข้อกาํหนดสิทธิ การดํารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2561

1.  จํานวนรวมของหนี้สินต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. จํานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
 2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
 2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                          

ไม่เกิน 2.50 เท่า

ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

ไม่ต่ํากว่า 1.50 เท่า                        

1.18 เท่า

0.41 เท่า
0.37 เท่า
4.72 เท่า
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บทที่  26 โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

   ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว
   ผู้ถือหุ้นในประเทศ
 - นิติบุคคล
 - บุคคลธรรมดา
   รวม
   ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
        - นิติบุคคล
 - บุคคลธรรมดา
   รวม

1.   บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด **
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3.  STATE STREET EUROPE LIMITED ***
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ***
5.  BBHISL NOMINEES LIMITED ***
6.  สํานักงานประกันสังคม
7.  BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ***
8.  CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ***
9.  UBS AG SINGAPORE BRANCH ***
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ***
   รวม

ผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ มกีารกระจายการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ดังนี้ *

4,488,000,000

1,936,911,773
1,338,136,870

3,275,048,643

1,185,268,157
27,683,200

1,212,951,357

1,176,343,960
264,065,216
152,701,205
146,230,181
97,969,000
94,107,500

79,490,020
77,206,560
65,893,600
57,850,648

2,211,857,890

26.21
5.88
3.40
3.26
2.18
2.10
1.77
1.72
1.47
1.29

49.28

100.00

43.16
29.81
72.97

26.41
0.62 

27.03

หมายเหตุ: 
*  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด
** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
***  นายทะเบียนไม่สามารถระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได ้อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณม์อีทิธพิลตอ่การกาํหนด
นโยบายหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

ขอ้จาํกดัการถอืครองหลกัทรพัย์
ของบคุคลตา่งดา้ว

บริษัท เซ็นทรัลโฮลด้ิง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์  
รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 53 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 6 ทา่น จากจาํนวนกรรมการทัง้สิน้ 11 ทา่น

บริษัทฯ มีข้อจํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 
(Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN 
ร้อยละ 27.03 ของทุนชําระแล้ว
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561   

รายชื่อ ตําแหน่ง

ทางตรง รวมทางอ้อม1

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที ่1 มกราคม 2561

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

12.  นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน์
13.  นายสุทธิภัค  จิราธิวัฒน์
14.   นางสาวนภารัตน์ ศรวีรรณวทิย์

15. นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์
16.  นายชนวฒัน ์  เอือ้วฒันะสกลุ

17.  นางสุวดี  สิงห์งาม     

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารสํานักงาน

3,312,800 
 -   
 -   
 -   
 -   

22,645,900 
28,346,400 
26,764,600 
27,105,400 
42,145,895 

 -   

17,199,200 
25,589,600 

54,000 

-
17,504,866 

 
20,000

25,606,000 
 -   
 -   
 -   
 -   

22,645,900 
28,346,400 
26,764,600 
27,218,400 
42,337,895 

3,000 

17,199,200 
25,589,600 

78,000 

- 
17,504,866 

 
68,000 

22,293,200 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

113,000 
192,000 

3,000 

 -   
 -   

24,000 
 

-   
- 

48,000 

หมายเหตุ:  1 ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 
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สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561ทางตรง ทางตรงรวม รวมทางอ้อม1 ทางอ้อม1

การเปลี่ยนแปลงจาํนวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2561

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

3,312,800 
 -   
 -   
 -   
 -   

22,645,900 
28,346,400 
26,764,600 
27,105,400 
42,145,895 

 -   
 

17,199,200 
25,589,600 

54,000 

-
17,504,866 

20,000 

22,293,200 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

113,000 
192,000 

3,000 

 -   
 -   

24,000 

-
 -   

 
48,000 

25,606,000 
 -   
 -   
 -   
 -   

22,645,900 
28,346,400 
26,764,600 
27,218,400 
42,337,895 

3,000 
 

17,199,200 
25,589,600 

78,000 

-
17,504,866 

 
68,000 

0.57 
 -   
 -   
 -   
 -   

0.50 
0.63 
0.60 
0.61 

0.94 
0.00 

 
0.38 
0.57 
0.00 

- 
0.39 

 
0.00 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 
 -   
 -   
 -   

 -   
  -   

 
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 
 -   
 -   
 -   

 -    
 -   

 
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 
 -   
 -   
 -   

 -    
 -   

 
 -   

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าประมาณ
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของงบการเงินรวม 
หากไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใด ท้ังนี้ จํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่
เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ 
โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ทัง้นี ้จาํนวนเงนิปนัผล
จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

บทที่  26 โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล



การควบคุมภายใน
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บทที่ 27 การควบคุมภายใน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ 
ของบรษิทัฯ ตระหนักถงึการมรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ
และมคีวามเพียงพอ โดยกาํหนดให้มกีารควบคุมภายในตามกรอบ
การควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
โดยไดม้อบหมายใหส้าํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีประเมนิความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจํา 
ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทํางานของบริษัทฯ ในทุกด้าน 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2561 สํานักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม ตามแบบประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)  กําหนด 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด 11 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีวาระการประชุมเพื่อ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ผ่าน
กระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานการทํารายการระหว่างกัน 
สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล
กจิการทีด่ ีและใหข้อ้เสนอแนะทีจ่าํเปน็เพือ่การพฒันาและตดิตาม
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะใน
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้พจิารณากระบวนการภายในเกีย่วกบั

การรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2562 วันที่ 
9 มกราคม 2562 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ  มีความเพียงพอและเหมาะสม  และที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ
วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้อ 
“รายงานความรับผิดของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 
การเงิน”) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ 
(ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”) 
โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการ 
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารระดับสูงให้ความ
สําคัญและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี
จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 
2561  ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดังปรากฏในหัวข้อ 
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”)
 
สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้าน
ต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดังนี้
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1. การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ 
 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี
 โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะ 
 กรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ เพื่อให้การ 
 ปฏบิตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการดาํเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 ประสิทธิผล  เป็นธรรม  และสอดคล้องตามแนวทาง 
 การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ตลอดจนมกีระบวนการ 
 สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการสรรหา 
 และกําหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
 อนุมัติแต่งตั้ง
• มีการกําหนดจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการ  
 มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมถงึจรรยาบรรณ 
 สําหรับคู่ค้า ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสาร 
 ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกรับทราบ 
 อย่างชัดเจน
• มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานตามหลกัจรรยาบรรณ  
 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานทําแบบประเมิน  
 ประจาํปผีา่นระบบออนไลน ์ไดแ้ก ่ 1) แบบประเมนิตนเองตามหลัก 
 บรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment)  ซึ่งพัฒนา 
 โดยฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ 
 สํานักเลขานุการบริษัท 2) การประเมินผลพฤติกรรม  
 (Behavior Assessment) ซึ่งจัดทําโดยหน่วยงาน 
 ทรัพยากรบุคคล     
• กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการ 
 จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และกําหนดแผนอบรม 
 ประจําปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ 
 ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการสร้างแรงจูงใจและจัด
 กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดันในการทํางานให ้
 กับพนักงาน นอกจากน้ีได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้าง 
 องคก์ร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร การแขง่ขนั
 ทางธุรกิจ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งมีการดําเนิน
 งานด้านแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 
 สําหรับผู้บริหารระดับสูงที่ เป็น Key Position มีการ 
 กําหนดแผนอาชีพและแผนพัฒนาศักยภาพ  เพื่อให ้
 การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
• ในป ี2561 บรษิทัฯ ไดผ้า่นการประเมนิจากหนว่ยงานภายนอก  
 โดยได้รับการรับรองต่ออายุการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม 
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

บรษิทัฯ มกีารประเมินความเสีย่งตามกรอบการบริหารความเสีย่ง
สากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเส่ียงองค์กร 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ทั้งนี้ 
การดําเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถ
สรุปได้ดังนี้

• การบริหารความเ ส่ียงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดย 
 คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง และมคีณะกรรมการบรหิาร 
 ความเส่ียงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงท่ี 
 ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งม ี
 การติดตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 
 ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน โดยฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 จะรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงทุกไตรมาส 
• มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ 
 เสีย่งผา่นการจดัอบรม เชน่ งานสมัมนา Cyber Security ให้ 
 กับผู้บริหารระดับสูง และการจัดอบรมผู้บริหารสาขาให้มี 
 ความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
• ประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบของธุรกิจทีอ่าจมผีลกระทบ 
 ต่อการดําเนินธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และเป้าหมายของ
 องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 มีการประเมินปัจจัยต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมระดับมหภาค 
 ทั้งในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง การแข่งขันด้านค้าปลีก  
 และแนวโน้มที่สําคัญ  

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(Control Activities) 

บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรฐาน 
การควบคุมที่สําคัญดังนี ้   

• มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการ 
 ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการที่ 
 สําคัญต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
 ดงักลา่ว ขัน้ตอนการอนมุตัธิรุกรรมตา่ง ๆ  อาท ิดา้นการเงนิ  
 การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ 
 ให้มีความเหมาะสม 
• กําหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย 
 การทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
 ดาํเนินงานของบุคลากรของบรษิทัฯ อีกท้ังยงัส่ือสารถงึคูค่า้
 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  รับทราบผ่านระบบ Intranet
 และ Website ของบริษัทฯ
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บทที่ 27 การควบคุมภายใน

• ดาํเนนิการตามมารตฐานสากล เชน่ ISO 14001, ISO 50001,  
 ISO 20121, ISO 45001 และการปฏิบัติงานผ่านระบบ 
 สารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีการกําหนดการควบคุมความ 
 ปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภัย 
 สารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
 โดยสือ่สารไว้ใน “จรรยาบรรณและหลกัการกาํกับดแูลกจิการ” 
 อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่าย IT Audit 
 เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศให้
 ดียิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication) 

•

•

•

•

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ
รกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความนา่เชือ่ถอื 
(Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนกํากับ
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
จัดการข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการสื่อสารข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนดไว้  
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบ 
Intranet และ Website ของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจรบัทราบ
ขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ รวมถงึชอ่งทางในการแจง้ขอ้มลู
หรอืเบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติได ้
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บรษัิทฯ มี
การจัดเกบ็เอกสารสาํคญัของบรษิทัฯ อยา่งเปน็ระบบและเปน็
หมวดหมู ่โดยบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะพฒันาการจดัเก็บเอกสารให้
เปน็ระบบอเิล็กทรอนิกสม์ากขึน้ เพือ่ใหก้ารสบืคน้เอกสารเปน็ไป
อย่างรวดเร็วที่สุด ป้องกันเอกสารสูญหาย และลดการเก็บ
เอกสารทีเ่ปน็กระดาษ 

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้

5. ระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities)

บรษิทัฯ มีระบบตดิตามทีม่ปีระสิทธิภาพเพยีงพอและเหมาะสมดงันี้

• มีการติดตามผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ 
 ดาํเนนิธรุกจิผา่นทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 8 ครัง้  

ปัจจุบัน  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  คือ 
นางสาวนงลักษณ์  ศรีวงศ์พนาเวศ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
สํานักตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน 
การตรวจสอบภายในในธรุกจิทีม่ลัีกษณะเดยีวกบับริษทัฯ มาเปน็ 
ระยะเวลา 17 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า 
งานตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์ ปรากฏในหัวข้อ 
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท” 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 ในปีที่ผ่านมา กรณีที่ผลการดําเนินงานมีความแตกต่าง 
 จากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้แก้ไขภายใน 
 ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น 
 ผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
 เป็นประจําผ่านการประชุมของฝ่ายจัดการ 
• มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที ่
 วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ โดยสํานักตรวจสอบภายในที่มีสาย 
 รายงานขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบ 
 ภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
 ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสํานักตรวจสอบ 
 ภายในได้รับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 โดยผู้ประเมินจากบริษัทชั้นนําภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้การ 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี
• มนีโยบายและชอ่งทางการสือ่สารทีช่ดัเจน เพือ่ให้ฝา่ยบรหิาร 
 สามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
 กรรมการบริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้สื่อสารไว้ใน “มาตรการ
 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ
 สงสัยวา่มีเหตกุารณท์จุริต หรือมกีารปฏบิตัท่ีิฝ่าฝนืกฎหมาย
 และมกีารกระทําทีผ่ดิปกตอิืน่ เปน็ตน้
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รายการระหว่างกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการ
ให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะ
เวลาการดาํเนนิธรุกจิทีผ่า่นมาของ CPN สว่นหนึง่เปน็ผลมาจาก
การที ่CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้นําใน
ธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลาย 
ทั้งธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และ
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใน
กลุม่ดงักลา่วเปน็ผู้เชา่พืน้ท่ีใหญแ่ละผูเ้ชา่พืน้ทีร่า้นคา้ในแตล่ะศนูย์
ของ CPN จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็น
พันธมิตรทางการค้ากับ CPN ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเช่า และสร้าง
ความมัน่ใจแกลู่กคา้รายอืน่ ๆ  ใหม้าเชา่พืน้ทีภ่ายในศนูย์การคา้ของ 
CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ และ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของ CPN จากความสัมพันธ์
ทางการคา้ดงักล่าวขา้งตน้ระหวา่ง CPN และกลุม่เซน็ทรลัซ่ึงเป็น
บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมผีูถ้อืหุน้รายใหญเ่ป็นครอบครวัจริาธวิฒัน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ความสมัพนัธท์างการคา้ดังกลา่วขา้งตน้เป็นจดุแขง็ในการดาํเนนิ
ธุรกิจของ CPN โดยมีความจาํเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดแูลใหม้กีารทาํรายการใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดการทาํรายการระหวา่งกนักบักจิการ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ใน
งบการเงนิประจําป ี2561 ซึง่รายการส่วนใหญเ่ปน็การทาํรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มจิราธิวัฒน ์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายได้จากกจิการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการ
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 
รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม
คํ้าประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 รวมจํานวน 4,815 ล้านบาท

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการใหเ้ชา่และใหบ้รกิารพืน้ทีค่า้ปลกี
ภายในศนูย์การคา้ อาคารสาํนกังาน อาคารทีพ่กัอาศยั ศนูยอ์าหาร 
สวนนํ้าและสวนพักผ่อน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า 
ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า

รายการระหวา่งกนักบักจิการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบ
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร
แบรนด์ชั้นนําต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ
ของบริษทัฯ ทาํใหบ้รษัิทฯ มรีายไดจ้ากรายการคา้ทีเ่ปน็ไปตามปกติ
ธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงเป็น
องค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้าน
อาหารแบรนด์ชั้นนําในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้า
มาใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้
กบับรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม  โดยบรษิทัฯ มีนโยบายการกาํหนด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี ้

• อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค 
 จากการให้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหาก
 เทียบเคียงกับร้านค้าอ่ืนที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือใกล้
 เคียงกัน  และอยู่ ในชั้น เดียวกันจะมีอัตราค่าเช่าและ
 ค่าบริการใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับทําเล 
 ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภท
 ของการเช่า  และเป็นไปตามหลักการของรายการค้า
 ที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
• รายได้อื่น ที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย 
 ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม
 คํ้าประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่ เรียกเก็บจากลูกค้า
 ที่ เ ช่ าพื้ น ที่ ใ นศู นย์ ก า รค้ า น้ั น  บริ ษั ท ฯ  มี น โ ยบาย
 และหลัก เกณฑ์ที่ จ ะ เรียกเก็บค่า ใช้จ่ ายดังกล่าวเป็น
 มาตรฐานเดียวกัน ท้ังกับกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันและ
 ลูกค้าทั่วไป โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนิน
 งานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะการเช่า
 พื้นที่ และหลักการของรายการค้าที่ เป็นปกติธุรกิจที่มี
 เงื่อนไขการค้าทั่วไป
• รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีด่นิ โครงการของบรษิทัฯ บางโครงการ
 มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการ
 ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริม
 ความได้ เปรียบทางการตลาด  และขนาดโครงการที่
 เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลงเดียว
 กันนั้น จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อ
 หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และนําที่ดินให้อีก
 บริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ท่ีต้องการใน
 ราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่
 ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎ
 ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรอื หนว่ยงาน
 อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับการ
 สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ 
 เป็นประจําทุกปี
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บทที่ 28 รายการระหว่างกัน

รายละเอยีดรายไดจ้ากกจิการและบคุคลท่ีเกีย่วข้องกนั

ลักษณะรายการ กิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ 
  คา่บรกิารสาธารณปูโภค และรายไดอ้ืน่ ๆ
  จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและ 
  อาคารสาํนกังาน ซึง่เป็นรายการปกติ
  ธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูก
  สร้างบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด9์

3. บรษิทัฯ ใหเ้ชา่ชว่งทีด่นิบรเิวณโครงการ 
  เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย10

1.  Central Department Store Group (CDG)1

2. Central Food Retail Group (CFG)2

3. Central Hardlines Group (CHG)3

4. Central Online Group (COL)4

5. Central Marketing Group (CMG)5

6. Centara Hotels and Resorts Group (CHR)6

7. Central Restaurants Group (CRG)7

8. กิจการอื่น ๆ8

กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เปน็ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุม

1,858
656
246
192
401
144

469
849

หมายเหตุ: 
1 CDG ดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, ซูเปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente และ
 ห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น
2 CFG ดําเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย และเซ็นทรัล ไวน ์เซลลาร์
3 CHG ดําเนินธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, บ้านแอนด์บียอนด ์และไทวัสดุ
4 COL ดําเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทูเอส
5 CMG ดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านาํเข้าทั้งที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย
 - กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler, Topshop Topman และ Nautica เป็นต้น
 - กลุ่มเครื่องสาํอาง เช่น CLARINS, Illamasqua และ H2O เป็นต้น
 - กลุ่มนาฬิกา เช่น Guess และ Casio เป็นต้น
 - กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น
6  CHR ดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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, ห้องอาหารซากุระ, เดอะบาร์บีคิวพลาซา, เดอะ บอดี้ ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น
9 กองทุนรวมธรุกจิไทย 4 ได้ทาํสญัญาใหเ้ชา่ช่วงทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง บรเิวณโครงการเซน็ทรลัเวลิด ์กบั บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัเวลิด ์จํากดั จาํนวนประมาณ 2.53 ไร ่ระยะเวลา 29 ป ีสญัญาสิน้สดุวนัที ่22 ธันวาคม 2575 
 เพื่อพัฒนาโรงแรม ที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลักการคํานวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่าเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วง
 หน้าในปีที่ทาํสัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี
10 บรษิทั เซ็นทรลัเวลิด ์จาํกดั ได้ทาํสญัญาใหเ้ชา่ชว่งทีด่นิบางสว่นของโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั สมยุ แกบ่รษิทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั เพือ่พฒันาธุรกจิโรงแรม จาํนวน 2 ไร ่73 ตารางวา สญัญาสิน้สุดวนัที ่27 กนัยายน 2586
 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี 2 เดือน โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงรวม 62 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการให้เช่าช่วง
  ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจาํนวน 1,353 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่
 เกี่ยวข้องกัน 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

• การเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โครงการของ
บรษิทัฯ บางโครงการมกีารพฒันาศนูยก์ารคา้บนทีด่นิแปลง
เดยีวกนักบัโครงการของบรษิทัในกลุ่มเซ็นทรลั โดยพจิารณา
จากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาด
โครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดิน
แปลงเดยีวกนันัน้จะดําเนนิการโดยให้บรษิทัใดบริษทัหนึง่เปน็
ผูซ้ือ้หรอืเชา่ทีด่นิทัง้แปลงจากเจา้ของทีด่นิ และนาํทีด่นิใหอ้กี
บริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการใน

• รายได้จากการให้ เช่าพื้น ท่ีขนาดใหญ่ในโครงการ
 ศูนย์การค้า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกัน
 ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่า
 จะคํานวณจากต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างรวมด้วย

  ดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการ
  ศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก
  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี
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ราคาทุนบวกดอกเบีย้ทีเ่กดิข้ึนจรงิ หรอืในราคาตลาดทีป่ระเมนิ
โดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ/หรอื หนว่ยงานอืน่ใดทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนการเชา่ทีด่นิจะได้รบัการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

• การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการท่ีบริษัทฯ มี
การร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะ
ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพื้นที่
ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาเป็น
พื้นที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นรายได้
คา่เชา่และคา่บริการ เทยีบกับตน้ทนุคา่เชา่พืน้ทีท่ีบ่ริษทัฯ ตอ้ง
จ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่า
ตอบแทนในการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบโครงการ โดยใชห้ลกัการเดยีวกันกบักรณทีีบ่รษิทัฯ 
ให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงค่า
ตอบแทนการเช่าพื้นที่ใหญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

• การว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณา
จากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก 
และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ 
ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให ้
แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันนั้น 
เป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของผู้ให้บริการจัดสรร 
ตามการให้บริการ

• การทําประกันภัยกับบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการ
 กําหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด  หรือราคา
 เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกัน
 ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด 
 โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี  ทั้งนี้ ในกรณี
 ที่ ไม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ  บริษัทฯ  จะพิจารณา
 อนมุตัทิาํรายการในราคาเทยีบเคยีงกบัปทีีผ่า่นมา โดยขึน้อยู่
 กับเงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาดด้านการประกันใน
 ขณะนั้น
• การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับ
 บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน  เพื่อ ให้ เกิดประสิทธิภาพและ
 ประโยชน์สูงสุดในด้าน IT Infrastructure ทั้งในเชิง
 การลงทุน การบริหารงานระบบ และการพัฒนาบุคลากร 
 ก่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of 
 Scale) ตลอดจนมีอํานาจในการต่อรองทําธุรกรรม
 ต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งนี้ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการ
 บริการคํานวณตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบเคียงได้กับ
 ราคาตลาด และไม่สูงกว่าค่าบริการที่บริหารโดย CPN 
 โดยกําหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการเฉลี่ยเพื่อ
 กําหนดเป็น Baseline และจะมีการทบทวนทุก 2 ปี 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 บรษิทัฯ เชา่ทีด่นิจาก บรษิทั หา้งเซน็ทรัลดพีาทเมนทส์โตร ์จาํกัด 
 (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าในโครงการ
 เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
 ปิ่นเกล้า 
2.2 บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารบางส่วนของบริษัท สรรพสินค้า
 เซ็นทรัล จํากัด (“CDS”)  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
 ทีม่กีลุม่จริาธวิฒัน์เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ ในโครงการเซน็ทรลั
 พลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล
 พลาซา พระราม 3 เพือ่นาํพืน้ทีม่าพฒันาเปน็พืน้ทีข่ายเพิม่เตมิจาก
 ส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน 
2.3 บริษัทฯ  เช่ าช่วงที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างในโครงการ
 เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กับบรษิทั เซน็ทรลัอนิเตอรพ์ฒันา 
 จาํกดั (“CID”) ซึง่เปน็บรษิทัทีม่กีลุม่จริาธวิฒันเ์ปน็ผูถ้อืหุ้น
 รายใหญ่  ( เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือการรถไฟแห่ง
 ประเทศไทย) โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ้นสุด
 วันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ 
 ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงิน
 ทั้งส้ิน 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการ
 อนมุตัจิากผูถื้อหุน้ทีไ่มม่สีว่นไดเ้สียในทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มี
 กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและ
 ที่ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
 ต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่
 บริษัทฯ  ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการ
 ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ 
 HCDS เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจ
 ในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคา
 และเงือ่นไขที ่HCDS เสนอเรยีกเกบ็คา่บรกิารมคีวามสมเหตุ
 สมผล โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่
 เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
2.5 โรงแรมเซน็ทารา และคอนเวนชนัเซน็เตอร ์อดุรธานี (เดมิชือ่ 
 “โรงแรมเจรญิศรีแกรนดโ์ฮเตล็”) ซ่ึงบริษทัฯ ไดซ้ือ้กิจการมา
 พรอ้มกับโครงการศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา อดุรธาน ี(เดมิ
 ชื่อ “ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้
 มีการว่าจ้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงาน
 ทีเ่รยีกเกบ็ระหวา่งกนัเปน็ไปตามราคาตลาด ทีม่เีงือ่นไขการคา้
 ทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับบุคคลอื่น
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บทที่ 28 รายการระหว่างกัน

2.6 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากัด
 (“Vantage”) ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่เซ็นทรลัทีม่กีลุม่จิราธิวัฒน์
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุด
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2586 เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การค้า
 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่า
 รายปีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลา
 การเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดัง
 กลา่วได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในทีป่ระชุม
 วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2556
  ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
 (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มี
 มติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนของโครงการ
 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับ Vantage เพื่อให้ Vantage 
 ขายทีดิ่นดงักลา่วใหก้ลุม่บรษิทั IKANO เพือ่กอ่สรา้ง IKEA 
 Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่า
 และค่าเช่ารายปีในส่วนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขใน
 สญัญาเชา่ทีด่นิใหก้บับริษทัฯ จาํนวนประมาณ 120 ลา้นบาท
2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล
 ภูเก็ต เฟสติวัล กับ CDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มี
 กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ประกอบด้วย การเช่า
 ช่วงท่ีดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
 ระยะเวลา 41 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 
 การเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล บางส่วน 
 (ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอน
 กรรมสิทธิ์งานระบบ และการรับโอนกรรมสิทธ์ิอุปกรณ์และ
 เฟอรน์เิจอรท์ีเ่ก่ียวขอ้ง โดยคา่ตอบแทนการเชา่ ค่าเชา่รายปี 
 และคา่รบัโอนกรรมสทิธ์ิทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก ่CDS ตลอด
 ระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,166 ล้านบาท
 ซึ่ ง ร ายการดั งก ล่ าว ได้ รั บการอนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้น
 ที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
2.8 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินขนาดพื้นที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่า
 พืน้ทีอ่าคารหา้งสรรพสินค้าเซ็นทรลัภายในโครงการเซน็ทรลั
 ภูเก็ต เฟสติวัล เป็นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สัญญาสิ้นสุด
 วันที่ 6 มิถุนายน 2599 และซื้อ/รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
 ภายในอาคารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการจาก CDS เพือ่พฒันา
 โครงการศูนย์การค้า ภายในวงเงิน 1,282 ล้านบาท ซึ่งเป็น
 มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 12 โดยรายละเอยีดของ
 รายการเปน็ไปตามสารสนเทศท่ีเปิดเผยตอ่ตลาดหลักทรพัยฯ์ 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
2.9 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 
 ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ 
 กลุ่ม CHR เช่น บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม 
 CRG เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และกิจการอื่น ๆ ที่มีบุคคล 
 ที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
 ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อํานาจควบคมุ ซึง่การทาํรายการระหวา่กนั
 ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับ
 บุคคลอื่น และมีการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่
 บริษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2.10 บริษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน เพื่อ
 คุม้ครองความเสีย่งภยัอนัมีสาเหตมุาจาก อบุตัเิหต ุอบุตัภิยั 
 และภัยอื่น ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับ
 บรษิทั ซ ีจ ีโบรกเกอร ์จาํกดั ซึง่เปน็บรษิทัทีม่กีลุม่จริาธิวัฒน์
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.11 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จํากัด (“RIS”) ซึ่งเป็น
 บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัทีม่กีลุม่จริาธวิฒันเ์ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 เป็นผู้ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหา
 และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสือ่สารทีจ่าํเปน็ ไดแ้ก ่อปุกรณ ์Hardware และ Software
 ต่าง ๆ การบํารุงรักษาและการควบคุมการใช้งานให้สามารถ
 รองรบัการใชง้านทางธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
 การให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) 
 และ Hardware แก่บริษัทฯ 

ความจาํเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกูย้มืและใหกู้ย้มืทกุรายการจะตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายการกูย้มื
และการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ 
ดงัรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

• กรณกีารกูย้มืและการให้กูย้มืแก่บรษิทัยอ่ย
 (ซึง่บรษิทัฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99)
 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ใน
 กรณีที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อย
 สามารถใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัฯ ได ้หากบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดคง
 เหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินงานและ
 บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิด
 เป็นบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน และจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงิน
 เป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดย
 บรษิทัฯ โดยผูอ้นมุตัริายการระหวา่งกนั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสงูสดุ
 ของสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ตามลําดับ 

3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและ
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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• กรณกีารกูย้มืและการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัร่วมคา้ 
 (ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 50 แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 99.99) 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง 
 เวน้แตก่รณทีีม่คีวามจาํเปน็เรง่ดว่นในการใชเ้งนิ บรษิทัรว่มค้า
 จะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติ
 รายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญช ี
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และคณะกรรมการบรษิทั ตามลาํดบั 
 และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืม
 ระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
 ถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ

• กรณกีารกูย้มืและการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่ม (ซึง่บรษิทัฯ ถือหุน้
 นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 หรอืกจิการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั)
 
 บรษิทัฯ ไมมี่นโยบายทีจ่ะใหบ้รษิทัรว่มซ่ึงบริษทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่น
 ทีต่ํา่กวา่รอ้ยละ 50 หรอืกจิการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักูย้มืเงนิ
  โดยบรษิทัฯ ไมม่กีารใหกู้้ยมืเงนิแก่บรษิทัทีม่กีารถอืหุน้ในสัดสว่น
 ทีต่ํา่กวา่รอ้ยละ 50 รวมถงึกิจการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัตาม
 ระเบียบหากมีการใหบ้รษิทัร่วมกูย้มืเงนิ ตอ้งผา่นการอนมุตัจิาก
 คณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
 หลกัฐานการกูย้มืระหวา่งกัน โดยคดิอตัราดอกเบีย้อา้งองิกบั
 อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืแกล่กูคา้ชัน้ดขีองธนาคาร

รายการกูย้มืและใหกู้ย้มืกบักิจการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระการคํา้ประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทภาระการคํ้าประกัน

จํานวนเงิน
(ล้านบาท) หมายเหตุ

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

1. เงินกู้ยืม 
  1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย1

  2) เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน2

2. เงินให้กู้ยืม3

  1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
  2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า

1. ภาระการคํ้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย
  - โครงการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

2. ภาระการคํ้าประกันวงเงินคํา้ประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย

22,243
-

 
16,246

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม

396

307

หมายเหตุ : 
1  เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ
2  เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
3  เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ 

4. การคํา้ประกนัหนีส้นิใหก้บักจิการและบคุคล
 ที่เกี่ยวข้องกัน
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บรษัิทฯ มีนโยบายค้ําประกันใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย ตามสดัสว่นการถอืหุ้นของบริษทัฯ แตไ่มม่นีโยบายวางหลกัประกนัเพือ่คํา้ประกนัหน้ีสนิใด ๆ 
ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํ้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันจากบริษัทนั้น ๆ 
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บทที่ 28 รายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันใน
อนาคต 

1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท
 ในกลุ่มเซ็นทรัล

การทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น
จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานของ 
บริษัทฯ เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณา
จากผู้มีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องในเรื่องนั้น 
โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกับการทํารายการจะต้องทํา
หน้าที่พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
เสมือนเป็นรายการทีก่ระทาํกับบคุคลภายนอก และการทาํธุรกรรม
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนุมัติการทํา
ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ กําหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีการดําเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปท่ีคณะกรรมการ
กาํหนด อยูใ่นอาํนาจของฝา่ยจดัการในการพจิารณารายการ โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการ
ประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดย
มีสํานักเลขานุการบริษัทช่วยกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมกีารรวบรวมและสรปุรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นระยะ ๆ  โดยบรษิทัฯ 
ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเรื่อง “นโยบายการทํารายการ
ที่ เกี่ยวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นาํไปปฏบิตั ิทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งลงนามรบัรองทกุ ๆ
สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการทํารายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการทําธุรกรรมกับกิจการ
หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกบับรษิทัฯ จะถกูตรวจสอบจากสาํนกัตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 *** เป็นหลักการที่เปิดเผยและถือปฏิบัติตั้งแต่บริษัทเข้าจด
 ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***

 การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จําเป็นต้องมี 
 องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
 แขง็แกร่งมากขึน้ ซึง่บริษทัในกลุม่เซน็ทรลัมกีารประกอบธรุกิจ
 ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจ
 ค้าปลีกต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่ม
 เซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่
 แขง็แกรง่ ซึง่จะชว่ยเพิม่ความนา่เชือ่ถอืของโครงการ ส่งผล
 ให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น 
 เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ 
 การพฒันาโครงการศนูยก์ารคา้รว่มกบับรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั 
 มีลักษณะดังนี้

 1.1  การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน

 หลกัการ : บริษทัฯ หรอืบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั ซ้ือหรอืเชา่ทีด่นิ
 จากบุคคลภายนอก เพื่อนํามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้า
 รว่มกบัธรุกจิของบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั โดยใหบ้รษิทัใดบรษิทั
 หนึง่ซ้ือหรอืเชา่ทีด่นิทัง้แปลงจากเจา้ของท่ีดนิ เม่ือออกแบบ
 โครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินจะขายหรือ
 ใหเ้ชา่ทีดิ่นใหอ้กีบรษิทัหนึง่ ตามสดัสว่นพืน้ทีท่ีแ่ตล่ะบรษิทัใช้
 พฒันาโครงการของตนเอง (ตา่งฝา่ยตา่งรบัผดิชอบคา่ทีด่นิ
 ในส่วนของตนเอง)

 การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาทุนบวกต้นทุนของ 
 เงินลงทุน 

 1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้าง
 สรรพสินค้า หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ

 หลักการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วน
 ที่อาคารของตนตั้งอยู่ ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบ
 ค่าก่อสร้างอาคารในส่วนของตนเองด้วย

 การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
 วศิวกรทีป่รกึษาโครงการอสิระเปน็ผูค้าํนวณค่ากอ่สรา้งและ
 งานระบบใหเ้ปน็ไปตามสดัสว่นพืน้ทีใ่ชง้านจรงิอยา่งยตุธิรรม 

เนื่องจากการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทํา
ธรุกรรมกับกจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจงึมีแนวโนม้ทีจ่ะเกดิ
ขึน้อกีอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการเกีย่วกับ
การพฒันาศนูยก์ารคา้รว่มกบับรษัิทในกลุม่เซน็ทรลั ซ่ึงเปน็จดุแขง็
ที่ช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ
และเป็นผู้นําในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือ
แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกันยงัคงยดึหลกัการเชน่เดยีวกบั
ปีที่ผ่านมาคือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาํคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ  และเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1.3    การกอ่สรา้งพืน้ทีร่ว่ม ไดแ้ก ่อาคารจอดรถ และพืน้ที่
 รอบนอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)
 
 หลักการ :  
 -  บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพื้นที่รอบ
  นอกอาคารศูนยก์ารคา้ โดยบรษิทัฯ จะรบัผดิชอบตน้ทนุ
  พื้นที่ร่วมทั้งหมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลูกค้า
  ที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 
 -  หา้งสรรพสนิคา้ หรอื BU ต่าง ๆ  จะช่วยออกคา่กอ่สรา้ง
  ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  
  1) อาคารทีจ่อดรถ : ชว่ยออกคา่กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่
   ก่ึงหนึ่งของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้า 
   และ BU ต่าง ๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 
  2) พื้นที่ร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของ
   พื้นที่ทั้งหมด (Gross Area)
  3) การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
   โดยมวีศิวกรทีป่รกึษาโครงการอสิระเปน็ผูค้าํนวณ
   ค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริง
   อย่างยุติธรรม
 
 1.4  การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
  
 หลักการ  : บริษัทฯ  อาจเช่าหรือให้ เช่าพื้นที่ ใหญ่กับ
 ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ ซ่ึงจะมีการตกลง
 ค่าตอบแทนในการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการ
 ออกแบบโครงการ 

 การกําหนดราคาและเงื่อนไข  :  ต้นทุนค่าที่ดินและ
 ค่าก่อสร้าง รวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
 ดําเนินงาน

 หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะสั้น หรือค่าเช่าพื้นที่
 ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จาก
 ร้านค้าที่เป็นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มา
 เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า หรือพื้นที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ  
 ของบริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับ
 การกําหนดราคาพื้นที่สําหรับลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึง
 ทําเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า 
 ประเภทของการเชา่ ประโยชน์ทีบ่ริษทัฯ จะไดร้บันอกจากราคา
 ค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการ
 ประกอบธรุกจิ ตลอดจนประสบการณแ์ละความสาํเรจ็ในการ
 ประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
 โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคํ้าประกัน  
 และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

 หลักการ : ในการดําเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่าย
 ในการดําเนินงานเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียก
 เก็บค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีโดยคํานวณจากต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงใน
 การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่
 กับประเภทของการเช่า และลักษณะการเช่าพื้นที่ซึ่งอัตราที่
 เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป 
 
 การกาํหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

 หลักการ : ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการเสนอราคา
 อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกัน โดยมี 
 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน ซึ่งใน 
 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือ 
 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเปน็บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
 เข้าร่วมพิจารณา

2. การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม
 และค่าสาธารณูปโภค

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

4. การทําประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม

 การกาํหนดราคาและเงื่อนไข : กําหนดราคาโดยใช้หลักการ
 เทียบเคียงกับการกําหนดราคาพื้นที่สําหรับลูกค้าชั้นดี 

 “ลกูคา้ช้ันด”ี หมายถงึ ลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพสูงซึง่มีการเชา่พืน้ท่ี
 จํานวนมาก หรือมีการเช่าพื้นที่ในหลายโครงการ และมีส่วน 
 สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจของ
 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ 
 
 เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
 บรษิทัฯ หลากหลายประเภทและอาจมกีารทาํรายการระหวา่งกนั  
 ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่ม 
 เซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุน
 ตอ่ความสาํเรจ็ในการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ มายาวนาน   
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีการทํารายการระหว่างกันอย่าง 
 ต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข  
 บริษัทฯ ยังคงคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ
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บทที่ 28 รายการระหว่างกัน

5. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

 “การจัดซือ้” หมายถงึ การจดัซ้ือวสัด ุเครือ่งมอืเครือ่งใชห้รอื
 สินค้า รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ

 “การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมา 
 หรือผู้จัดทํา ดําเนินการผลิต จัดทํา จัดการ จัดประกอบหรือ 
 ก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมท้ังการ 
 ให้บริการต่าง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง

 ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้าง 
 ผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ  
 สําหรับงานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย

 หลกัการ : ปฏบิติัตามระเบียบและวธีิการจดัซ้ือ-จดัจา้งของ
บริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา 
จะดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม ตามนโยบายการจัดซ้ือ-จัดจ้างที่กาํหนดไว้  โดย
ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเปน็บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง
กันเข้าร่วมพิจารณา 

 การกาํหนดราคาและเงือ่นไข : ราคาตลาด หรอืราคาเปรียบเทยีบ
 จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีราคาและเงื่อนไข
 ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด

 การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบ
 เทียบจากการเสนอราคาของประกันท่ีมีราคาและเงื่อนไข
 ทีเ่ปน็ประโยชน์กับบรษิทัฯ มากทีส่ดุ โดยเปรยีบเทยีบราคาย้อนหลงั
 อย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ 
 บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติทํารายการในราคาเทียบเคียง
 กับปีที่ผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทําประกันและสภาวะ
 ตลาดด้านการประกันในขณะนั้น
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2) ในระหว่างปี 2560 กิจการร่วมค้าถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง
 จากกลุ่มบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอให้กิจการร่วมค้า 
 จดทะเบียนให้ใช้ทางเข้าออกเป็นภาระจํายอม หรือขอให้ศาล
 แพ่งพิพากษาให้ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะ ซ่ึงในเดือน
 เมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องของกลุ่ม
 บุคคลธรรมดาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลธรรมดา
 ดงักลา่วไดย้ืน่อทุธรณต่์อศาลอทุธรณ ์ปจัจบุนัคดดีงักลา่ว
 ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 ศาลอทุธรณ ์ไดม้คีาํพพิากษา
 ยืน (ยกฟ้อง) ตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
 กลุม่บคุคลธรรมดายงัมสีทิธยิืน่ฎกีาคดัคา้นคาํพพิากษาของ
 ศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อไป

บทที่ 29 ข้อพิพาททางกฏหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย
คดีความที่มีสาระสําคัญกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และความคืบหน้าของคดีมีดังนี้

บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด (กิจการร่วมค้า)

1) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด 
 (กจิการรว่มคา้) ไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิโครงการบางกอกโดม  
 ในราคา 7,350 ล้านบาท จากการเป็นผู้ชนะในการประมูล
 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายโดยเจ้า
 พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
 (ลกูหนีฯ้) ไดข้อใหศ้าลพจิารณาเพกิถอนการขายทอดตลาด
 ทรัพย์สินดังกล่าวจํานวนรวม 3 คดี โดยศาลฎีกาได้มีคําสั่ง
 ให้ยกคําร้องของลูกหนี้ฯ จํานวน 2 คดีแล้ว ณ ปัจจุบัน ยัง
 เหลือคดีความที่ลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ไม่มีประกันของลูกหนี้ฯ 
 อีก 2 ราย (เจ้าหนี้ฯ) ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลล้มละลายกลาง 
 (ศาลฯ) มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินส่วน
 ที่กิจการร่วมค้าเป็นผู้ชนะในการประมูล และยื่นคําร้องขอให้
 ศาลฯ งดการบังคับคดีไว้ระหว่างการพิจารณาคําร้องขอ
 เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างเหตุ
 ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายให้กิจการร่วมค้าในราคาที่
 ตํา่กวา่ราคาตลาดมาก ซ่ึงศาลฯ ไดม้คีาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคาํรอ้ง
 ดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อรอผลการพิจารณาของศาลฎีกาใน
 คดีที่เก่ียวข้องอ่ืนก่อน โดยศาลฎีกาได้พิจารณาคดีความ
 อื่นเสร็จสิ้นแล้ว คดีนี้จึงกลับมาในการพิจารณาของศาลฯ 
 อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศาลฯ ได้
 มีคําสั่งยกคําร้องของผู้ร้องทั้ง 3 ราย ในคดีดังกล่าวแล้ว

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ร้องที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน 
 คําสั่ง ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งให้ส่งสํานวนให้ศาล 
 อุทธรณ์แผนกคดีชํานัญพิเศษพิจารณาต่อไป ส่วนผู้ร้อง 
 ที่ 2 และที่ 3 ศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้ขยายเวลา 
 อุทธรณ์ออกไปถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคําร้องขอถอน
 อุทธรณ์ ส่วนผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 ยื่นคําร้องขอสละสิทธิยื่น    
 อุทธรณ์ คดีนี้จึงเป็นอันถึงที่สุดแล้ว
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ 
อาย ุ78 ปี
ประธานกรรมการ

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
28 มีนาคม 2543
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.4967)
ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผู้บรหิารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรต ิจิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน ์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด
• ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
    และกรรมการบริษัทย่อย
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 76 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ี2549  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่55/2006
• ปี 2543  - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่ม ี-

คณะกรรมการบริษัท

1.
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นายไพฑูรย์  ทวีผล  
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผู้บรหิารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ 
• ป ี2557 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ป ี2558 - 2559 กรรมการนโยบายบรหิารความเส่ียง บรษัิท สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)
• ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
• ปี 2541 - 2543 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
• ป ี2540 - 2543 กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั ทีป่รึกษาธรุกิจ อารเ์ธอร์ แอนเดอรเ์ซน่ จาํกดั
• ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
• ป ี2534 - 2546 กรรมการและอปุนายกสมาคม สมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย
• ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 2 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2555  - หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่นที่ 1/2012
    - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที ่2/2012
• ป ี2553  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)   
     รุ่นที ่9/2010
    - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
    - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 10/2010
    - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ที ่11/2010
• ปี 2552  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
• ปี 2551  - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
• ปี 2548  - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
    - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
• ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
    - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่ม ี-

2.
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

นายการุณ  กิตติสถาพร  
อาย ุ71 ปี
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• หลกัสตูร Commercial Policy องคก์ร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนวีา 
 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บรษิทั เซ็นทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน) 
• ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
• ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิทั นํา้ตาลขอนแกน่ จาํกดั (มหาชน) 
• ปี  2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปี  2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
• ปี  2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ป ี 2550 - 2557 กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี  2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเสี่ยง
    บรษิทั นํา้ตาลขอนแกน่ จาํกดั (มหาชน)
• ปี  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บรษิทั นํา้ตาลขอนแกน่ จาํกดั (มหาชน)
• ปี  2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหมติรเครือ่งกล จาํกดั (มหาชน)
• ปี  2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ี2561  - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ที ่3/2018
• ป ี2556  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
    - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
• ปี 2554  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ที ่13/2011
    - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที ่2/2011
• ปี 2552  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
    - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
• ปี 2551  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
• ปี 2549  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
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4. นางโชติกา สวนานนท ์
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีจิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
    บรษิทั เซ็นทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2560 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิกองทุนประกันชีวิต
• ป ี2557 - 2561  กรรมการ  ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ  อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
    และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อาํนวยการ  ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน  
    อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
• ปี 2539 - 2552 ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 3 บริษัท
• จํานวน 1 องค์กร 
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2560  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
      รุน่ที ่18/2017
• ปี 2558   - หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
    - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
• ปี 2549   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

5. นายวีรวัฒน ์ชุติเชษฐพงศ์ 
อาย ุ58 ปี
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
21 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of  Business, New York University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
• ป ี 2551 - 2552  คณะอนุกรรมการศกึษาการลงทุนทางเลอืกสาํนกับรหิารการลงทนุ สาํนกังานประกนัสงัคม 
• ปี 2548 - 2559 กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด 
• ป ี 2546 - 2552  คณะอนุกรรมการวนิจิฉยัการเข้าถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงํากจิการ (Take Over Panel) 
    สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จํากัด
• ปี 2541 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จํากัด
• ปี 2538 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด 
• ปี 2537 - 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จํากัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
    ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จาํนวน 2 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ี 2559  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ที ่15/2016
• ปี 2548  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่ม ี-



212

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์
อายุ 76 ปี
กรรมการ

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
• เปน็พีข่องนายสทุธิศกัดิ ์จิราธวิฒัน ์ นายสทุธธิรรม จริาธวิฒัน ์นายสทุธภิคั จริาธวัิฒน ์ และนางสาววลัยา จริาธวิฒัน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตร ีสาขารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2557 - 2559 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลํา
• ปี 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
• ปี 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
• ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ปี 2527 - 2531 ผู้ก่อตั้ง นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ป ี2552 - ปจัจบุนั กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบรหิาร บริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
• ป ี2536 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) และกรรมการบรษิทัยอ่ย
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 66 บริษัท
• จํานวน 2 องค์กร 
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2551  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม ่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

7. นายสุทธิศักดิ ์จิราธิวัฒน์
อาย ุ73 ปี
กรรมการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6316) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตร ีสาขาคณิตศาสตร ์St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ป ี2550 - ปจัจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพัฒนา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 28 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2550  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
    - หลักสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -
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8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์
อายุ 71 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน ์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research)  Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด
• ป ี2550 - 2558 ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษัิท เซน็ทรลัพัฒนา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2549 - 2551 สมาชิก วุฒิสภา
• ปี 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
• ป ี2533 - 2545 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และประธาน เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 64 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน ์
อาย ุ62 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6040) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญ ์จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร ์University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
• ป ี2545 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 31 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2544  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21



216

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน ์
อายุ 56 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9391) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร ีสาขาบัญช ีSkidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ป ี2550 - ปจัจบัุน ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพัฒนา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย
• ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
• ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 133 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ี2561  - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ที ่20/2018
• ปี 2552  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
    - หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ที ่7/2009
• ปี 2550  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
    - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management  
     (MIR) รุ่นที่ 1/2007
• ปี 2548  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
    - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
    - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
• ปี 2543  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิารระดบัสงูรุน่ที ่4 สถาบนัพระปกเกลา้
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่1
• หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

10.



รายงานประจําปี 2561

217

บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล 
อาย ุ60 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
25 เมษายน 2557
การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตร ีสาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ 
• ป ี2557 - ปจัจบุนั กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  กรรมการนโยบายความเสีย่ง 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2556 กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการใหญ่
    บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จํากัด
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท ซีอาร์ซ ีเพาเวอร์ รีเทล จํากัด
• ปี 2538 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 39 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2548  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
• ปี 2547  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 
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คณะผู้บริหาร

นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน ์
อายุ 57 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3832) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์   
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์ และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีสาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด
• ปี 2554 - 2561  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิทั เซน็ทรลัรเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จํานวน 42 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลกัสูตร Business Revolution and  Innovation Network (BRAIN) รุน่ที ่2 โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
• หลกัสตูร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

12.
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 
อาย ุ57 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5702) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์
• เป็นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Executive MBA สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกิจศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA สาขาอสงัหารมิทรพัย ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร ีคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2550 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2547 - 2549 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยขาย บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2546  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ป ี2545  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยขายและการตลาด บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จํานวน 24 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2554  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลกัสตูร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• หลักสูตร Real Estate Investment สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารระดับสงู (ปปร.) รุน่ที ่9 สถาบนัพระปกเกลา้
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1 
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14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
อายุ 46 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงานการเงิน บัญช ีและบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0012)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตร ีสาขาบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด
• ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 
    บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 
    บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี-
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จาํนวน 13 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2545  - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในป ี2561
• หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้อมกรณีศึกษา
 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร ์จํากัด จํานวน 7 ชั่วโมง
• หลกัสูตร เตรียมพรอ้มมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7, 9 
 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร ์จํากัด จํานวน 7 ชั่วโมง
• หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 4/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 จํานวน 6 ชั่วโมง
• หลกัสูตร สรปุการเปลีย่นแปลงและประเดน็ทีส่าํคญัของ TFRS (ฉบับปรบัปรุง 2561) สาํหรบัสมาชกิและบคุคลทัว่ไป 
 รุ่นที่ 3/61  โดยสภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 6 ชั่วโมง
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย ์
อาย ุ53 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงานคอมเมอร์เชียล

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ  
• ป ี2561 - ปจัจบุนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่สายงานคอมเมอรเ์ชยีล บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2560 - 2561 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่สายงานปฏบิตักิาร บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
• ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด
• ปี 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด
• ปี 2551 - 2558 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
• หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

15.
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นายชนวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล
อายุ 46 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 17,504,866  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3900) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์  
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท สาขาการเงนิ/ Supply Chain Management, Marshall School of Business,
 University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจMarshall School of Business, University of Southern California 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
• ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2559 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี-
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จาํนวน 27 บริษัท
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

16.
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

17. นางสุวดี สิงห์งาม
อาย ุ54 ปี
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสํานักงาน

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร ีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ  
• ป ี2552 - ปจัจบุนั ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝา่ยบญัชแีละบรหิารสํานกังาน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2538 - 2551 ผู้อํานวยการ ฝ่ายบัญชี บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2536 - 2538 ผู้อํานวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจําประเทศไทย
• หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
• หลักสูตร Employee’s Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561
• หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้อมกรณีศึกษา
 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 7 ชั่วโมง
• หลกัสตูร เตรียมพรอ้มมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7, 9 
 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 7 ชั่วโมง
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นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
อายุ 41 ปี
ผู้อํานวยการ สาํนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

วันที่ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 
1 พฤษภาคม 2559

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตาํแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2560  - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม  
     ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOH) รุ่นที่ 1/2017
     - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017
    - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR  
     Scorecard (R-CGW) รุ่นที่ 2/2017
     - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุน่ที ่4/2017
• ปี 2556  - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 5/2013
• ปี 2553     - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
• ปี 2550   - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
• ป ี2549     - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุน่ที ่1/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเลขานุการบริษัท
• ป ี2561  - Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability through  
     active investors” โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - สัมมนา “การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่” โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - CG Code Workshop: Assist your board in leading through disruptions  
     with CG perspective โดย PwC ประเทศไทย
• ปี 2552  - หลักสูตรพื้นฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 
     โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ปี 2547  - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9 
     โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

18.
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บทที่ 30 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

19. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
อาย ุ44 ปี
ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ สํานักตรวจสอบภายใน

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
ประสบการณ์ทาํงาน และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ  
• ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ สํานักตรวจสอบภายใน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)
• ปี 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลกัสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลกัสตูร ความทา้ทายของผูต้รวจสอบภายในตอ่การสรา้งมลูค่าเพิม่ในภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั โดยสมาคมผูต้รวจสอบ
 ภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: บนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
 แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย รว่มกบัตลาดหลกัทรพัย์
 แหง่ประเทศไทย
• 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
• หลักสูตร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PWC
• หลกัสตูร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย
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นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน ์
นายปรีชา เอกคุณากูล
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นางโชติกา สวนานนท์
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นายการุณ กิตติสถาพร
นายสุทธิพันธ ์จิราธิวัฒน์
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นางนาถยา จิราธิวัฒน์
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน ์  
นายโยธิน บุญดีเจริญ
นายเจตรศิร ิบุญดีเจริญ
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายทวีผล คงเสรี
นายเจริญ จิรวิศัลย์
นายพีระพล พัฒนพีระเดช
นายนพดล พัฒนพีระเดช
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล     
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
นายคุณายุธ เดชอุดม
นางสาวนภารัตน ์ศรีวรรณวิทย์
นายชาลี มาดาน
นางศุภจ ีสุธรรมพันธุ์
นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์
นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์
นายสิทธิศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
นางพรทิพา พฤฒิศาสตร์
นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
นางสาวกนกรัตน ์พรมเถื่อน
นายมิโรสลาฟ ฟริมอล
นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์
นายอิทธิชัย บรรณสารประสิทธิ์
นายทศพล พิบูลสงคราม
นายปัณฑิต มงคลกุล
นายประพันธ์พงศ ์เวชชาชีวะ
นางจิตรมณ ีสุวรรณพูล
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
นายปั๊ก โต เหลียง 
นางเพียงหทัย พงษ์สุวรรณ 
นายชาลี โสภณพนิช 
นางนิจพร จรณะจิตต์ 
นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ
นายสรวิศ ชัยโรจน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายจรัล มงคลจันทร์
นายวิทยา ชวนะนันท์
Ms. Puan  Sri Tey Siew Thuan  
Mr. Soon  Thien  Suan
Ms. Leong Wai Yin
Mr. Razali Bin Abdul Rashid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

หมายเหตุ  1 บริษัทอยู่ระหว่างการชําระบัญชี

รายชื่อกรรมการ 
ในบริษัทย่อย
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บทที่ 31 รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร +66 (0) 2866 4300

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 50100
โทร +66 (0) 5399 9199

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
562, 566  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร +66 (0) 2834 6000

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กทม. 10120 
โทร +66 (0) 2649 6000

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร ์จํากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร +66 (0) 2103 5999

บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  กทม. 10260 
โทร +66 (0) 2763 6000

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา  จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555
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เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ศูนย์การค้า
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เซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9

เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซน็ทรลั ซติี ้เรสซิเดนซ์

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกลา้ 
(บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา บางนา

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  
แอร์พอร์ต

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกลา้
(บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

อาคาร
สาํนักงานศูนย์อาหาร ที่พักอาศัย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ

สวนนํ้า:
เซ็นทรัลพลาซา บางนา

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ศูนย์การค้าและบริการ
สาธารณปูโภค เซ็นทรลัพลาซา 
ลาดพร้าว (บางส่วน)
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บริษัท เซ็นทรัลเวิลด ์จํากัด
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 โทร +66 (0) 2640 7000

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท ์จํากัด
587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

บริษัท สแควร ์ริทซ์ พลาซ่า จํากัด 
587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด 
3/10 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร +66 (0) 2399 4510

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริหารงานโดยบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2949 1500

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทร  +66 (0) 2686 6100

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ ์จํากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555
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เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

แฟชั่น ไอส์แลนด์

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท) ศูนย์การค้า
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โครงการ ESCENT

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธาน ี
เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

โรงแรมเซ็นทารา และ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี 

อาคารสํานักงาน
ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ 
แอรพ์อรต์ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

อาคาร
สาํนักงานศูนย์อาหาร ที่พักอาศัย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ
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บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ ์ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซี.เอส. ซิตี ้จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท วิมานสุริยา จํากัด
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธาน ีชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทร +66 (0) 2200 9999

บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้นท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท  พระราม 4 เดเวลอปเม้นท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
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เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

พัฒนาโครงการธีมปาร์ค
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ภูเก็ต

ให้บริการจัดการกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

อาคาร
สาํนักงานศูนย์อาหาร ที่พักอาศัย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ
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บริษัท  ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเมนท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 โทร +66 (0) 2667 5555

Global Retail Development & Investment Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong

Global Commercial Property Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong

CPN Ventures Sdn. Bhd.
Unit 30-01, 30th Fl., Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
Unit 30-01, 30th Fl., Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar 
South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ ์แมเนจเมนท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท ์จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธาน ีชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร +66 (0) 2200 9999

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด ์จํากัด (มหาชน)
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323
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ให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

บริหารงานนิติบุคคล
อาคารชุดและบ้านจัดสรร

ผูเ้ชา่ชว่งและประกอบธุรกจิ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT

เดอะ ไนน ์ทาวเวอร์

ประกอบธุรกิจโรงแรม
รับจ้างบริหารงานโรงแรม

อาคาร
สาํนักงานศูนย์อาหาร ที่พักอาศัย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ
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บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท เบ็ล แอสเซทส ์จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี ้จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท จี แลนด ์พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท ์จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท พระราม 9 สแควร ์จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท พระราม 9 สแควร ์โฮเต็ล จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 โทร +66 (0) 2246 2323”

บริษัท จีแลนด ์รีท แมเนจเม้นท ์จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท รัชดา แอสเซทส ์โฮลดิ้ง จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 โทร +66 (0) 2246 2323

บริษัท เบย์วอเตอร ์จํากัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2273 8838

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

บริษัท คอมมอนกราวน ์(ประเทศไทย) จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
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ยูนิลีเวอร์ เฮา้ส์ 
แกรนด ์พระราม 9 

จี ทาวเวอร ์แกรนด ์
พระราม 9

ให้บริการจัดการกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
และพื้นที่จอดรถ

ธุรกิจ Co-working 
Space

อาคาร
สาํนักงานศูนย์อาหาร ที่พักอาศัย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ

Belle Grand Rama 9
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ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ 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 ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : +66 (0) 2877 5000  โทรสาร : +66 (0) 2884 8446

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา
ที่อยู่ :  78/54 หมู ่9 ถนนพัทยาสาย 2 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี20260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3888  โทรสาร : +66 (0) 3300 3888  ต่อ 1225-6

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ที่อยู่ : 2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ตาํบลหายยา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่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 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2866 4300  โทรสาร : +66 (0) 2872 4560

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์
ที่อยู่ : 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดาํริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2640 7000  โทรสาร : +66 (0) 2255 9767
 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
ที่อยู่ : 68/100, 68/919 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5777  โทรสาร : +66 (0) 2526 6092

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ทีอ่ยู ่: 99, 99/9 หมูท่ี ่2 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2101 0000 โทรสาร : +66 (0) 2101 1343

01
02
03
04
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07
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09
10
11



รายงานประจําปี 2561

239

รายงานประจาํปี 2561 บททีี่ 33 ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
ที่อยู่ : 333/99 หมู่ที ่9 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี20260
โทรศัพท์ :  +66 (0) 3300 3999  โทรสาร :  +66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ที่อยู่ : 277/1-3, 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตาํบลหมากแข้ง อาํเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี41000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4224 9192  โทรสาร : +66 (0) 4224 4639

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
ที่อยู่ : 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี20000
โทรศพัท ์: +66 (0) 3300 3333 โทรสาร : +66 (0) 3300 3179
 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ที่อยู่ : 99, 99/1 ถนนศรีจันทร ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4300 1000  โทรสาร : +66 (0) 4300 1209

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 13 ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : +66 (0) 5202 0999 โทรสาร : +66 (0) 5202 0900

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ที่อยู่ : 9/99 หมู่ 5 ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : +66 (0) 5500 0999  โทรสาร : +66 (0) 5500 0990

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9
ที่อยู่ : 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5999  โทรสาร : +66 (0) 2103 5990

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ทีอ่ยู ่: 88 หมู ่10 ตาํบลวดัประดู ่อาํเภอเมอืงสรุาษฎร์ธาน ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ : +66 (0) 7796 3555  โทรสาร : +66 (0) 7796 3599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาํปาง
ที่อยู่ : 319 ถนนไฮเวย์ลาํปาง-งาว ตาํบลสวนดอก อาํเภอเมืองลาํปาง จังหวัดลาํปาง 52100
โทรศัพท์ : +66 (0) 5401 0555  โทรสาร : +66 (0) 5401 0599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 7 ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี34000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4595 0699 โทรสาร : +66 (0) 4595 0600

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ทีอ่ยู ่: 99, 99/1, 99/2 หมูท่ี ่4 ถนนซุปเปอรไ์ฮเวย ์ ตาํบลฟา้ฮา่ม อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่50000
โทรศัพท์ : +66 (0) 5399 8999 โทรสาร : +66 (0) 5200 1700
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ที่อยู่ : 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท ์: +66 (0) 7480 1555 โทรสาร : +66 (0) 7480 1599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ที่อยู่ : 209, 209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ตาํบลบ่อผุด อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท ์: +66 (0) 7796 2777 โทรสาร : +66 (0) 7796 2799
 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ที่อยู่ : 99/19,  99/20 หมู่ที่ 2 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท ์: +66 (0) 3410 0888 โทรสาร : +66 (0) 3410 0899

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ที่อยู่ : 99, 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท ์: +66 (0) 3301 3333 โทรสาร : +66 (0) 3301 3300   

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
ที่อยู่ : 74, 75 หมู่ที ่5 ถนนวิชิตสงคราม ตาํบลวิชิต อาํเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท ์: +66 (0) 7629 1111  โทรสาร : +66 (0) 7629 4000

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
ที่อยู่ : 199  หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ตาํบลวิชิต อาํเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท ์: +66 (0) 7660 3333 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ที่อยู่ : 199, 199/1, 199/2 หมู่ที่ 6 ตาํบลเสาธงหิน อาํเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท ์: +66 (0) 2102 7999 โทรสาร : +66 (0) 2102 7900  
 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ที่อยู่ : 69, 69/ 1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศพัท ์: +66 (0) 2102 5000  โทรสาร : +66 (0) 2102 5099  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ตาํบลนาสาร อาํเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศพัท ์: +66 (0) 7580 3333  โทรสาร : +66 (0) 7580 3399  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
ที่อยู่: 990, 998 ถนนมติรภาพ-หนองคาย ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
โทรศัพท:์ +66 (0) 4400 1555 โทรสาร : +66 (0) 4400 1599

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 
ที่อยู่: 98 หมู่ที่ 4 ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท์: +66 (0) 3411 2777 โทรสาร : +66 (0) 3411 2799
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บทที่ 34 ข้อมูลสําหรับนักลงทุนและบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลสําหรับนักลงทุนและบุคคลอ้างอิง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ข้อมูลหลักทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ทุนจดทะเบียน :               2,244,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว :  2,244,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ       4,488,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                   0.5 บาท

CPN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําปี (กรณีไม่มีเหตุผล 
จาํเปน็อืน่ใด)

หุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
เข้าจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN” 

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
ปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

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

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล 
ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ป ี2557 – 2561)

ปี

2557

2558

2559

2560

2561

49.50

49.25

61 .75

87.00

87.25

37.00

39.75

43.00

53.75

68.25

0.65

0.70

0.83

1.40

         1.10 1

ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด เงินปันผลจ่าย

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : 1 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2562

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย ์CPN เปรียบเทียบกับ 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีราคา 
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาหลักทรัพย ์CPN

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดชันรีาคาหมวดธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
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9

-12

-11

-16

การเพิ่มค่าของดัชนีราคาหลักทรัพย์
(ร้อยละ)

3 ปี
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1 ปี
ย้อนหลัง

เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ CPN กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี ย้อนหลัง (ราคาปี 2559 เป็นปีฐาน)
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ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วันที่ กิจกรรม

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร ์จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

ประธานเจา้หน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล. แมคควอรี (ประเทศไทย)
 
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงนิพบผูจ้ดัการกองทนุและนกัวเิคราะหภ์ายในประเทศ 
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Daiwa Investment Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. ไดว่า ซิเคียวริตี้

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Invest ASEAN ณ ประเทศสิงคโปร ์จัดโดย บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย บล. บัวหลวง

พบปะนกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ณ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง จดัโดย บล. บวัหลวง และมอรแ์กน สแตนลยี์

พบปะนกัลงทุนสถาบนัตา่งประเทศ ณ ประเทศสงิคโปร ์จดัโดย บล. ธนชาต และไดวา่ แคปปติอล มาร์เกต็ สิงคโปร์

พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน dbAccess Thailand Corporate Day 
จัดโดย หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ ์ทิสโก้

พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน Thailand Property and REITs Corporate Day 
จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิพบผูจ้ดัการกองทุนและนกัวเิคราะหภ์ายในประเทศ 
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล. เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย)

พบปะนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2018 Conference 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน Corporate Day จัดโดย บล. กรุงศรี

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 2018 Global Real Estate ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จัดโดย แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์ และ บล. ภัทร

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร ์จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษและเยอรมนี จัดโดย บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)

ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ 
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. กรุงศรี

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย)

11-12 มกราคม 2561

16 มกราคม 2561

19 มกราคม 2561

29-30 มกราคม 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561

5-6 มีนาคม 2561

27-28 มีนาคม 2561

27 เมษายน 2561

16 พฤษภาคม 2561

6 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

19-20 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561

12 กรกฎาคม 2561

15 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

30-31 สิงหาคม 2561

21 กันยายน 2561

24-28 กันยายน 2561

25-26 กันยายน 2561

11-12 ตุลาคม 2561

16-19 ตุลาคม 2561

16 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561

26-27 พฤศจิกายน 2561
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ปฏทิินทางการเงินทีส่าํคญัป ี2562

ปฏิทินทางการเงิน เดือน 
(คาดการณ์)

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปี 2561 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปิดสมุดทะเบียนสําหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day)  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 ณ อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 ณ อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

มีนาคม

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

สิงหาคม

สิงหาคม
 

สิงหาคม

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ข้อมูลสําหรับนักลงทุนและบุคคลอ้างอิงบทที่ 34
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บุคคลอา้งอิง

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2009 9999
โทรสาร   : + 66 (0) 2009 9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร ์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2677 2000
โทรสาร   : + 66 (0) 2677 2222

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู ้CPN19NA
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2626 7503
โทรสาร   : + 66 (0) 2626 7542

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2098 3000
โทรสาร   : + 66 (0) 2231 3012

หุ้นกู ้CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2256 2323-8
โทรสาร   : + 66 (0) 2256 2406

หุ้นกู ้CPN221A, CPN228A, CPN20DA, 
CPN21DA, CPN22DA, CPN218A และ 
CPN258A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582
โทรสาร   : + 66 (0) 2683 1298

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ CPN218A และ CPN258A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582
โทรสาร   : + 66 (0) 2683 1298

รายงานประจําป ี2561 ข้อมูลสําหรับนักลงทุนและบุคคลอ้างอิงบทที่ 34
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บทที่ 35 สรุปตําแหน่งรายการที่กําหนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ หน้า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. ปัจจัยความเสี่ยง
 
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7. โครงสร้างการจัดการ

8. การกํากับดูแลกิจการ

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11. รายการระหว่างกัน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

13. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ยจัดการ

12 / 14 / 20 - 23 / 46

46 - 63

28 / 80 - 85

ปกใน / 241 - 244

191

193

150 - 163

164 - 183

67 - 69 / 100 - 147

80 - 85 / 194 - 197

198 - 205

16 - 19

86 - 99

สรปุตาํแหนง่รายการทีก่าํหนดตามแบบ 56-2

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานประจําป ี(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cpn.co.th)
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บทที่ 36 ใบรับรองตัวชี้วัดด้านความย่ังยืนจากหน่วยงานภายนอก
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GRI CONTENT INDEX

GRI Standard Disclosure Page Number 
and/or URL

SGDs External 
Assurance

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14  
 
102-15   

102-16

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Name of the organization

Activities, brands, products, and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Information on employees and other 
workers

Supply chain

Significant changes to the organization 
and its supply chain

Precautionary principle or approach

External initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Values, principles, standards, and 
norms of behavior Code of Business Conduct: 

(www.cpn.co.th/sustainability.
aspx?menu=Co de_O f_
Conducts)

Inside cover, 46

46 - 51, 54 - 63

Inside cover

54 - 63

64

46 - 51, 58 - 63

18 - 19, 52 - 65

143 - 144

124 - 126

20 - 23, 34 - 35

28 - 29, 80 - 84

78 - 79

24 - 25

30 - 31

72 - 77

15, 164

GRI 101: Foundation 2016
General  Disclosures 

ORGANIZATION PROFILE 

STRATEGY

ETHICS AND INTEGRITY

General 
Disclosures
2016

SDG 16
Ethical and 
lawful behavior   

SDG 8
Employment 
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บทที่ 37 GRI INDEX & UNGC PRINCIPLES

GRI Standard Disclosure Page Number 
and/or URL

SGDs External 
Assurance

102-17

102-18

102-19

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

Core

Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

Governance Structure 

Deligating authority 

Executive-level responsibility for economic,
 environmental, and social topics 

Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics 

Composition of the highest governance 
body and its committees 

Chair of the highest governance body 

Nominating and selecting the highest 
governance body 

Conflicts of interest
 

Role of highest governance body in 
setting purpose, values, and strategy

Collective knowledge of highest 
governance body

Evaluating the highest governance 
body’s performance 

Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

Effectiveness of risk management 
processes

Review of economic, environmental, and 
social topics 

171 - 172

148 - 149, 160 - 162

15, 164

69 - 70

150 - 159

150

184

182 - 183

150 - 163

179 - 181

207 - 225

160 - 162

157

160 - 162

GRI 101: Foundation 2016
General  Disclosures 

GOVERNANCE

General 
Disclosures
2016

Roles and Responsibilities
(www.cpn.co.th/sustainability.
aspx?menu=Sustainable_
Management)

SDG16 Effective,
accountable and
transparent
governance



General 
Disclosures
2016
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GRI Standard Disclosure Page Number 
and/or URL

SGDs External 
Assurance

102-32

102-33

102-34

102-35

102-36

102-37

102-38

102-39

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Core

Core

Core

Core

Core

Highest governance body’s role in 
sustainability reporting 

Communicating critical concerns

Nature and total number of critical 
concerns

Remuneration policies

Process for determining remuneration 

Stakeholders’ involvement in remuneration 

Annual total compensation ratio

Percentage increase in annual total 
compensation ratio

List of stakeholder groups 

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders 

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

GRI 101: Foundation 2016
General  Disclosures

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

71

68 - 75

75

187 - 189

156 - 157, 187 - 189

156

187 - 189

187

69 - 70

123

69 - 70

69 - 70

69 - 70
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บทที่ 37 GRI INDEX & UNGC PRINCIPLES

GRI Standard Disclosure Page Number 
and/or URL

SGDs External 
Assurance

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

Entities included in the consolidated 
financial statements 

Defining report content and topic 
boundaries 

List of material topics
 
Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period 

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding 
the report 

Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

GRI content index

External assurance

GRI 101: Foundation 2016
General  Disclosures

REPORTING PRACTICE

General 
Disclosures
2016

145 - 147

145 - 147

72 - 75

145

145

145

145

145

145

145

248 - 265

246 - 247
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103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

203-1

203-2

201-1

201-2

201-3

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the
management approach

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Infrastructure investments 
and services supported

Significant indirect 
economic impacts

Direct economic value 
generated and distributed

Financial implications and 
other risks and opportunities 
due to climate change

Defined benefit plan 
obligations and other 
retirement plans

Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

ECONOMIC PERFORMANCE

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

40 -45,
101 - 102

86 - 89

110 - 111

16 - 19, 128

80 - 84

136 - 137

102 - 110

129

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

     102 - 110

SDG 8
Infrastructure
investments

SDG 8
Infrastructure
investments

Note to the
Financial
Statements
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บทที่ 37 GRI INDEX & UNGC PRINCIPLES

103-1

103-2

103-3

204-1

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI 204: 
Procurement 
Practices 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Proportion of spending 
on local suppliers 

Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

PROCUREMENT PRACTICES

Supply Chain 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Supply_Chain_
Management)

103-1

103-2

103-3

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management 
approach and its 
components 

Evaluation of the 
management approach

ANTI-CORRUPTION

Anti-Corruption 
Measures
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Anti_Corruption
_Measures)

205-1

205-2

205-3

GRI 205: 
Anti-
Corruption 
2016

Operations assessed for 
risks related to corruption

Communication and 
training about anti-
corruption policies and 
procedures

Confirmed incidents of 
corruption and actions 
taken

Number and 
nature of 
confirmed 
incidents of 
corruption

Confidentiality 
constraints

Company 
constrains for 
operating 
system

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

SDG 12
Procurement
practices

SDG 16
Anti -
Corruption

SDG 16
Anti -
Corruption

124 - 126

126

83, 
107 - 117,
182 - 183

83

119, 123,
126



Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

254

103-1

103-2

103-3

206-1

103-1

103-2

103-3

301-1

301-3

GRI 206: 
Anti-
competitive 
Behavior 
2016

GRI 301: 
Materials 
2016

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Legal actions for anti-
competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly 
practices

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Material used by weight
or volume

Reclaimed products and 
their packaging materials

ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

MATERAILS

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

Number of 
legal actions 
pending or 
completed

Confidentiality 
constraints

Company 
constrains for 
operating 
system

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

168 - 169

131 - 141

133 - 137

137

Hiring & 
purchasing and 
treatment of 
business 
partners policy

Business 
competition 
policy
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Policies_and_
Implementing
_Guidelines)
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Material Topics
GRI 300 Environmental Standards Series

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

ENERGY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

302-1

302-3

302-4

302-5

GRI 302: 
Energy 2016

Energy consumption within 
the organization

Energy intensity

Reduction of energy 
consumption

Reductions in energy 
requirements of products 
and services

Yes

Yes

103-1

103-2

103-3

303-1

303-3

GRI 303: 
Water 2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

Water withdrawal 
by source

Water recycled and reused

WATER

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

Yes

Yes

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

132 - 136,
145

132

132

132

134

136 - 137,
145

137

137

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

SDG 7/
SDG 8/
SDG 12
SDG 13
Energy
Efficiency,
Renewable
enerygy



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Material Topics
GRI 300 Environmental Standards Series

256

103-1

103-2

103-3

GRI 304: 
Biodiversity 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

BIODIVERSITY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

EMISSION 

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Operational sites owned, 
leased, managed in, or 
adjacent to, protected 
areas and areas of high 
biodiversity value outside 
protected areas

Significant impacts of 
activities, products, and 
services on biodiversity 

Habitats protected or restored 

304-1

304-2

304-3

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

139 - 141, 
145

139

139

139

131 - 132,
145
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Page 

Number 
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GRI 305: 
Emissions 
2016

Material Topics
GRI 300 Environmental Standards Series

Yes

Yes

Yes

Yes

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

Other indirect (Scope 3) 
GHG emissions

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

306-1

306-2

GRI 306: 
Effluents 
and Waste 
2016

Water discharge by quality 
and destination

Waste by type and 
disposal method

Volumn of 
water 
discharge 

Information 
unavailable

The data will be 
available 
in 2019

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

EFFLUENT AND WASTE

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

132

132

132

131

132

138 - 139

138

139

SDG 13
GHG
Emission



103-1

103-2

103-3

308-1

308-2

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

Negative environmental 
impacts in the supply chain 
and actions taken

SUPPLIER ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

258

103-1

103-2

103-3

307-1GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
Environmental 
ResourceMan-
agement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Material Topics
GRI 300 Environmental Standards Series

141

124 - 126

141

141



Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

GRI Standard Disclosure
Page 
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and/or URL

SGDs
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External
Assurance

Omission
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103-1

103-2

103-3

401-1
 

401-2
GRI 401: 
Employment 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

New employee hires and 
employee turnover

Benefits provided to 
full-time employees that are 
not provided to temporary 
or part-time employees

EMPLOYMENT

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Employee_
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

117 - 123

117,
143 - 144

118



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

260

103-1

103-2

103-3

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Yes

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

403-1

403-2

403-3

Workers representation in 
formal joint management–
worker health and safety 
committees

Types of injury and rates of 
injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, 
and number of work-related 
fatalities

Workers with high incidence 
or high risk of diseases 
related to their occupation

Employee_
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

105 - 107,
122 - 123

123

123, 144

123, 126



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series
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103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Average hours of training 
per year per employee

Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs

Percentage of employees 
receiving regular performance 
and career development 
reviews

TRAINING AND EDUCATION

Employee_
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

120 - 122

121

120 - 121

122 - 123

SDG 4/
SDG 8
Employee
training &
education



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

262

103-1

103-2

103-3

405-1

405-2

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

Diversity of governance 
bodies and employees

Ratio of basic salary and 
remuneration of women to 
men

DIVERSITY AND EQUAL 
OPPORTUNITY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1

103-2

103-3

406-1GRI 406 : Non-
discrimination 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

Incidents of discrimination 
and corrective actions 
taken

NON-DISCRIMINATION

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

117 - 123

143 - 144

143 - 144

117 - 123

123
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103-1

103-2

103-3

407-1
GRI 407: 
Freedom of 
Association 
and Collective 
Bargaining 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

Operations and suppliers 
in which the right to 
freedom of association and 
collective bargaining may 
be at risk

FREEDOM OF ASSOCIATION 
AND COLLECTIVE BARGAINING 

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

103-1

103-2

103-3

408-1GRI 408:
Child Labor 
2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Operations and suppliers at 
significant risk for incidents 
of child labor

CHILD LABOR

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

117 - 123

123

117 - 123

126



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

264

103-1

103-2

103-3

409-1GRI 409: 
Forced or 
Compulsory 
Labor 2016

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Operations and suppliers 
at significant risk for 
incidents of forced or 
compulsory labor

FORCED OR COMPULSORY 
LABOR

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu
=Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1

103-2

103-3

411-1GRI 411: 
Rights of 
Indigenous 
Peoples

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Incidents of violations 
involving rights of indigenous 
peoples

RIGHTS OF INDIGENOUS 
PEOPLES

Employee 
Engagement
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Employee_
Engagement)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

117 - 123

126

117 - 123

126
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103-1

103-2

103-3

413-1

413-2

GRI 413: 
Local 
Communities

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the management 
approach

Operations with local 
community engagement, 
impact assessments, and 
development programs

Operations with significant 
actual and potential 
negative impacts on local 
communities

LOCAL COMMUNITIES

Environmental 
Resource 
Management
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Resource_Man-
agement)

124 - 126

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

103-1

103-2

103-3

414-1

414-2

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

New suppliers that were 
screened using social 
criteria

Negative social impacts in 
the supply chain and 
actions taken

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

SUPPLIER SOCIAL 
ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI 414: 
Supplier 
Social 
Assessment

126 - 130

126

130

126

126



GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

266

103-1

103-2

103-3

415-1GRI 415: 
Public Policy

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Political contributions

PUBLIC POLICY
Political 
participation 
policy
(www.cpn.co.th/
sustainability.
aspx?menu=
Policies_and_Im-
plementing_
Guidelines)

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1

103-2

103-3

416-1

416-2

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

Incidents of non-compliance 
concerning the health and 
safety impacts of products 
and services

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

106 - 107

None

111

None
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103-1

103-2

103-3

419-1GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 

Explanation of the material 
topic and its boundary

The management approach 
and its components 

Evaluation of the 
management approach

Non-compliance with laws 
and regulations in the social 
and economic area

SOCIOECONOMIC 
COMPLIANCE

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

GRI Standard Disclosure
Page 

Number 
and/or URL

SGDs
Part Omitted Reason Explanation

External
Assurance

Omission

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

105 - 106

105, 126,
130



268

UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT PRINCIPLES

Principles Disclosure Page

Human Rights 

Labor 

Environment

Anti-corruption 

Principle 1 : Businesses should support and respect the protection 
of internationally proclaimed human rights

Principle 2 : Businesses should make sure that they are not 
complicit in human rights abuses

Principle 3 : Businesses should uphold the freedom of association 
and the effective recognition of the right to collective bargaining

Principle 4 : The elimination of all forms of forced and compulsory labour 

Principle 5 : The effective abolition of child labour 

Principle 6 : The elimination of discrimination in respect of 
employment and occupation 

Principle 7 : Businesses should support a precautionary approach 
to environmental challenges

Principle 8 : Undertake initiatives to promote greater environ-
mental responsibility

Principle 9 : Encourage the development and diffusion of 
environmentally friendly technologies

Principle 10 : Businesses should work against corruption in all its 
forms, including extortion and bribery

74, 117, 124 - 126

117 - 118, 122 - 126

131 - 141

119, 124 - 126, 170 - 172,
194 - 197






