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ทุนที่ออกเเละช�าระเเล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วย
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Celebrating 40 years
of imagination





จากจุดก�าเนิดเมื่อ 40 ปีที่แล้ว เซ็นทรัลพัฒนาได้บุกเบิกสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ครบวงจรเป็นแห่งแรก
ของประเทศ นับแต่วันนั้น เราได้เติบโตเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
อันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทย

พลังจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของชาวเซ็นทรัลพัฒนาที่ได้ร่วมมือกันสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ�า
มากมาย ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ผู้คนรอบตัว ครอบครัว เพื่อน และลูกค้า ทุกคนมีส่วนส�าคัญช่วย
ผลักดันให้เราสร้างสรรค์พื้นที่ในจินตนาการ และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เราสร้าง “ศูนย์กลางการใช้ชีวิตส�าหรับทุกคน” พื้นที่ที่ทุกคนมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับผู้คนในทุกมิติของความสัมพันธ์ 

เราน�าความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับผู้คน 
สร้างศูนย์กลางของชุมชน สถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อค้นหา คิดค้น และร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ที่มากกว่าการใช้ชีวิต ท�างาน ช้อปปิ้ง พักผ่อน ท่องเที่ยว และเรียนรู้  

และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบน้ี ยังมีอีกหลาย ๆ จินตนาการแห่งความส�าเร็จท่ีรอเราอยู่
ในวันข้างหน้า ให้เราได้ร่วมกันต่อยอด บุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่ดีให้อนาคต

จินตนาการของเราในอีก 40 ปีข้างหน้า เราจะพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อชุมชน 
ประเทศชาติ และโลกใบนี้ของเรา    

เซ็นทรัลพัฒนา…เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�าหรับทุกคน





POSITIVITY
คิดสร้างสรรค์ ท�าในสิ่งที่ดี

ตลอด 40 ปีแห่งการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 
เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ใฝ่ฝัน 
อยากจะสรา้งสิง่ทีด่กีว่าใหก้บั ลกูค้า คูค่า้ พนกังาน ชมุชน ตลอดจนสิง่แวดล้อม 

เราภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้างโครงการคุณภาพท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ 
และครบทุกมิติของความสัมพันธ์  ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ส�าหรับ ครอบครัว 
ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนกลุ่มคนท่ีมีความชอบหรือความสนใจที ่
หลากหลาย ท�าให้ทุกที่ที่เราสร้างขึ้นเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” ของทุกคน 

และเราเช่ือม่ันว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดและส�าเร็จขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจาก
รากฐานทางความคิดที่ดี คิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างยั่งยืน   



DYNAMISM 
พัฒนาสิ่งใหม่ไม่หยุดยั้ง

เราเป็นผู้น�าและผู้บุกเบิกที่สามารถปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
ที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เป็นผู้คิดน�าร่องโครงการมิกซ์ยูสชั้นน�า
ระดับสากล (Mixed-use) พลิกวงการธุรกิจค้าปลีกไทย ด้วยการน�ารูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ มาให้บริการกับลูกค้า ขยายฐานสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร ปรับโฉมศูนย์การค้าให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนสรา้งกิจกรรมทีเ่ปน็ประโยชนใ์หก้บัคูค้่า-ลูกคา้รว่มกนั 
และแสวงหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

4 ทศวรรษที่ผ่านมา เราก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมาสู่ยุคดิจิทัล 
ความท้าทายเหล่านี้ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนท�าให้เราเรียนรู้ และน�าประสบการณ์
มาพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เราจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสร้างอนาคตที่ดีให้ทุกคน  
อาทิ จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในโครงการ  
Dusit Central Park รว่มมือกบัพนัธมติรองคก์รธุรกจิชัน้น�า เพือ่มอบบรกิาร
ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น Grab 
และ COMMON GROUND เพือ่ตอ่ยอดสรา้งฐานธุรกจิในอนาคตให้เตบิโต
ไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ







COMMUNITY
ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันอย่างยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า เริ่มต้นมาจากการเห็นคุณค่าของการ 
อยู่รว่มกัน และพฒันาเตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งยัง่ยนื ท�าใหท้กุ ๆ  โครงการของเรา 
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้กับชุมชน (Ecosystems)  
เราสรา้งงาน สรา้งอาชพี  สรา้งโอกาส สง่เสรมิผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ทัง้ขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขนาดใหญ่  และสร้าง
พื้นที่สาธารณะส�าหรับทุกคนในชุมชนเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความ
ปลอดภัยให้กับชุมชนรอบศูนย์การค้า

นอกจากนี้ เรายังปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรน�าความรู้และประสบการณ์
มาสร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้น�้า ส่งเสริมการสร้างอาคารท่ีลดใช้วัสดุ 
เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น ถุงพลาสติก ตลอดจนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน 
ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะเราเล็งเห็นถึงคุณค่าและความผูกพันของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ซึง่จะเปน็สายสมัพนัธใ์หเ้รารว่มกันสรา้งสิง่ทีด่ทีีย่ิง่ใหญ ่เพือ่ยกระดบั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  
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“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค
ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคนและไม่หยุดนิ่ง

ในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”

วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ
บทที่ 1



บริษัทฯ มีพันธกิจ 4 ประการที่ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

  เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม 
(Most Admired Retail Developer of 
All Stakeholders)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนช่ืนชม โดยสร้างคุณค่าที ่
โดดเด่นแตกต่าง และเหนือความคาดหมายของทุกคน”

•	 	เป็นศูนย์การค้าที่นักลงทุนเลือก	โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและ
ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และพันธมิตร	

•	 	เป็นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือก	 โดยสร้างประสบการณ์แห่ง 
ความสุขให้กับลูกค้า	

•	 	เป็นศนูย์การค้าทีผู่เ้ช่าและคูค้่าเลอืก	โดยสร้างความสาํเรจ็ทาง
ธุรกิจร่วมกัน	ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว	

•	 	เป็นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก	โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ 
การพัฒนาตนเองและการเติบโตทางหน้าท่ีการงาน	ตลอดจน
สร้างสังคมการทํางานที่มีความรักความผูกพันกัน	

•	 	เป็นศนูย์การค้าทีส่งัคมและชมุชนเลอืก	โดยพัฒนาศนูย์การค้า	
ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ภูมิใจของชุมชน	ควบคู่ไปกับการดูแล 
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน

 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค 
 (Regional Retail Developer)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นําในระดับ 
ภูมิภาคและเป็นที่จับตามองในตลาด”

บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	การเติบโตเป็น
องค์กรระดับภูมิภาคคือก้าวต่อไป	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผูพั้ฒนาศูนย์การค้าท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและมโีครงการท่ีประสบความสาํเรจ็ 
อย่างรวดเร็วในภูมิภาคน้ี	บริษัทฯ	ได้ระบุตลาดท่ีจะขยายธุรกิจไป
อย่างชัดเจน	บนพ้ืนฐานความรอบคอบ	มีกลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และ
แผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับโอกาสทางธุรกิจ
ได้อย่างทันท่วงที	ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือให้มศัีกยภาพและความพร้อมทีจ่ะสามารถดาํเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย

 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง 
 (Dynamic Retail Developer)

“เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศูนย์การค้า  
รูปแบบใหม่ มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนอง  
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย” 

บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีา	ความไม่หยุดนิง่ของลกูค้าคือความท้าทายท่ี
สาํคญั	ลกูค้ามคีวามคาดหวงัท่ีสงูขึน้	มคีวามต้องการทีซั่บซ้อนมากขึน้	 
เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้	ความไม่หยุดนิง่ของบรษิทัฯ	จะเป็นสิง่ที ่
ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร	มีความทันสมัยที่สุดและ
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า 
ได้ด	ีโดยการพัฒนาศนูย์การค้ารปูแบบ	ใหม่	การสรรหาร้านค้าใหม่
ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้าเข้ามาอยู่ใน
ศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง	การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร	การสร้างกิจกรรมท่ีมคีวามโดดเด่น	 
แตกต่าง	และสร้างประสบการณ์ใหม่	ๆ	ให้กับลูกค้า	ตลอดจน 
การผสานพลังกับบริษัทในเครือเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

 เปน็ผูส้รา้งประสบการณค์วามสขุทีเ่หนอืกวา่ 
 (World-Class Rewarding Experience)

“เป็นศูนย์การค้าท่ีลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์
ความสุขในการช้อปปิ้งที่เหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดท่ีเปิด 
ดําเนินการ”

บริษัทฯ	ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเท่านั้น	แต่ยังเป็น 
ผูส้ร้างประสบการณ์แห่งความสขุให้กับทกุคน	ดงันัน้ทกุองค์ประกอบ 
ในศนูย์การค้า	บรษิทัฯ	จะคาํนงึถงึผูใ้ช้บรกิารเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการ
คดัสรรร้านค้าให้มคีวามหลากหลายและแปลกใหม่	การจดักิจกรรม
ที่น่าสนใจ	การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง	ๆ 	อย่างครบครัน	 
บริษัทฯ	 เชื่อว่ามาตรฐานที่สูงและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ทําให้
องค์กรเป็นผู้นําในตลาดได้	ความเป็นระดับสากลและระดับโลก	 
(World-Class)	จึงเป็นส่ิงที่บริษัทฯ	มุ่งมั่นมาตลอดและเชื่อมั่นว่า 
การสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัสากล	จะเป็นสิง่ท่ีทําให้ 
บริษัทฯ	ก้าวข้ึนเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการพัฒนาศูนย์การค้าระดับ
ภูมิภาคได้ในอนาคต

01 03

02 04

หมายเหตุ	:	บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจ	เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อไปในอนาคต
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ค่านิยมองค์กร
“เพราะเราใส่ใจ.. I•CARE”

บทที่ 2



I-INNOVATION
 
สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เปิดกว้างสําหรับ 
ทุกโอกาสและความท้าทายเพื่อการทํางาน 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดกว้างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพร้อม 
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตัดสินล่วงหน้า เอาชนะ 
ทุกข้อจํากัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลีย่น
ความรู้อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่าง
สร้างสรรค์ เปลีย่นความคิดสูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างแท้จรงิ

C-CUSTOMER

ใส่ใจในลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาด้านบริการ 
สู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้า 
ทั้งภายในและภายนอกเป็นสําคัญ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าและ 
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความพร้อมบริการลูกค้าอยู่เสมอ ต้อง
รู้จักลูกค้าและสินค้าอย่างเชี่ยวชาญเพ่ือการให้บริการท่ี
เหนือความคาดหมาย โดยคํานึงถึงมุมมองของลูกค้าอยู่
เสมอแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบาก พร้อมยอมรับ 
ข้อผิดพลาดและดําเนินการแก้ไขในทันที เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

A-ALLIANCE

ทํางานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ผลักดันให้บุคลากรมุ่งทํางานเพ่ือองค์กรภายใต ้
เป้าหมายหลักเดียวกันและมีแนวทางในการตัดสินใจใน 
การดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์
สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย รับฟังและเคารพในมุมมองที่แตกต่าง 
อยู่เสมอ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับ 
องค์ความรูแ้ละประสบการณ์ร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมอืกัน
ระหว่างสายงานและกลุ่มธุรกิจเพ่ือนําไปสู่ความเป็นหน่ึง
ขององค์กร

บริษัทฯ ได้กําหนดให้ I•CARE เป็นค่านิยม
ขององค์กร ซึ่งค่านิยมนี้ถูกกําหนดขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางการถ่ายทอดและปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัต ิ
มีเป้าหมายในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

R-RELATIONSHIP 

จิตผูกพันพึ่งพากับทั้งเพื่อนพนักงาน 
คู่ค้า และสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงการให้คณุค่าและเคารพความแตกต่าง 
ความหลากหลาย ทั้งอายุ วัฒนธรรม เพศ เพ่ือส่งเสริมให้ 
เกิดบรรยากาศในการทํางานที่เอาใจใส่ จริงใจ ทํางานด้วย
ความยืดหยุ่นและห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ ท้ังเพ่ือนพนักงาน 
คู่ค้า และสังคม โดยให้ความสําคัญกับการรักษาคํามั่น
สัญญาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทํางาน
รวมไปถึงการมีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการ
เติบโตที่ยั่งยืน

E-ETHIC

มุ่งรักษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งรักษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้บุคลากรทํางานอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือท้ังต่อ
ตนเองและผู้อื่น ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบการกระทําผิดในบริษัทฯ 
ทาํงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ตลอดจน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ด้วยองค์ประกอบที่สําคัญเหล่านี้ 
จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ 

“เพราะเราใส่ใจ.. I•CARE”
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า
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หมายเหตุ :  2 ไม่รวมรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า
                  3 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ผลการด�าเนินงานภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ

พื้นที่ให้เช่ารวม (ตร.ม.)  1,732,999  1,767,302  1,836,902  1,873,860  1,982,760 

ศูนย์การค้า  1,561,090  1,595,248  1,663,744  1,700,308  1,809,020 

อาคารส�านักงาน  170,342  170,487  171,591  171,985  172,173 

โรงแรม (ห้อง)  561  561  561  561  561 

อาคารส�าหรับพักอาศัยเพื่อเช่า  1,567  1,567  1,567  1,567  1,567 

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

ศูนย์การค้า 94 94 92 93  93 

อาคารส�านักงาน 98 97 94 96  94 

โรงแรม 77 83 85 85  81 

อาคารส�าหรับพักอาศัยเพื่อเช่า 30 21 21 23  27 

ข้อมูลส�าคัญจากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)

รายได้รวม 1  25,713,003  29,233,920  30,875,333  34,949,351  38,103,997 

รายได้จากการเช่าและบริการ ศูนย์อาหาร โรงแรม 
และการขายที่พักอาศัย  24,282,565  27,633,700  28,785,006  33,728,443 36,719,392

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ศูนย์อาหาร โรงแรม  
และการขายที่พักอาศัย  12,633,723  14,040,598  14,518,160  16,462,936 18,086,342

ก�าไรขั้นต้น 2  13,079,280  15,193,322  16,356,913  18,443,905  20,017,665

ก�าไรสุทธิ  7,880,310  9,243,797  13,567,645  11,215,653  11,738,405 

ก�าไรสุทธิหลังปรับปรุง 2  7,745,912  9,243,797  9,892,890  10,822,653  11,621,395 

ข้อมูลส�าคัญจากงบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์รวม  103,044,632  104,527,348  120,573,590  161,707,826  169,933,034 

หนี้สินรวม  56,243,515  51,522,547  56,693,804  87,532,089  89,470,771 

หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย 3  18,297,518  14,700,513  4,168,025  27,331,567  30,155,405 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  46,801,117  53,004,802  63,879,787  74,175,737  80,462,263 

ก�าไรสะสม  35,174,147  41,276,432  51,114,634  55,231,535  61,681,482 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  2,244,000  2,244,000  2,244,000  2,244,000  2,244,000 

จ�านวนหุ้น ('000 หุ้น)  4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 
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ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3 (เท่า)  0.39  0.28  0.07  0.37 0.37

อัตราก�าไรขั้นต้น 2 (ร้อยละ)  50.87  51.97  52.98 52.89 52.53

อัตราก�าไรสุทธิ 2 (ร้อยละ)  29.10  30.70 31.03 30.06 29.36

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ)  8.21  8.91  12.05  7.95 7.08

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 4 (ร้อยละ)  18.12  18.87 23.84 17.59 17.03

ก�าไรต่อหุ้น 5 (บาท)  1.76  2.06  3.02  2.50  2.62 

ก�าไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น 2, 5 (บาท)  1.73  2.06  2.20  2.41  2.59 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4 (บาท)  10.24  11.59 13.77  14.64  16.07 

เงินปันผลต่อหุ้น (จ่ายปีถัดไป) (บาท)  0.70  0.83  1.40 1.10 1.30 6

ข้อมูลหุ้น CPN 7

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี (ล้านบาท)  210,936  254,694  382,602  335,478  279,378 

ราคาปิด ณ สิ้นปี (บาท)  47.00  56.75  85.25  74.75  62.25 

ราคาสูงสุด (บาท)  49.25  61.75  87.00  87.25  81.25 

ราคาต�่าสุด (บาท)  39.75  43.00  53.75  68.25  58.50 

ราคาเฉลี่ย (บาท)  44.61  54.35  68.95  78.30  70.87 

P/E (เท่า)  27.08  28.50  28.42  30.47  26.36 

P/BV (เท่า)  4.79  5.11  6.42  5.24  4.08 

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า
 2 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 
 3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจากเงินสดและเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
 4 ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 5 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 6 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
 7 ข้อมูลจาก SETSMART
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้น�าด้านการ
พฒันาอสังหาริมทรพัยเ์พือ่การค้าปลกีในประเทศไทย และเป็นองค์กรตน้แบบท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดบัประเทศ
และระดับสากล  ด้วยพันธกิจสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ “Center of Life” ในชุมชนต่าง ๆ เคียงข้างพี่น้อง
ชาวไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมาโดยตลอด จนมาถึงปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหาร
ศนูยก์ารคา้กว่า 34 โครงการ ท้ังในประเทศไทยและตา่งประเทศ เรามุง่พฒันาโครงการใหม ่ๆ  เสรมิความแขง็แกร่ง
ของธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จับมือกับพันธมิตรธุรกิจร่วมกันน�าเสนอบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า และ
ปรบัโฉมศนูยก์ารคา้ใหท้นัสมัยและดีขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สร้างการเตบิโตทีย่ัง่ยนืร่วมกนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย

ปี 2562 นับเป็นอีกบทส�ำคัญของบริษัทฯ ท่ีมุ่งสู่ควำมเป็นผู้น�ำใน
ธุรกจิพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์ระดบัภูมภิำคภำยใต้กลยุทธ์กำรพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์รปูแบบผสม (โครงกำรมกิซ์ยูส) เริม่จำกควำมส�ำเรจ็ 
ของ เซน็ทรลั ไอ-ซติี ้ศนูย์กำรค้ำแห่งแรกในต่ำงประเทศของบรษิทัฯ  
นับเป็นศูนย์กำรค้ำท่ีครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเมืองชำห์อลัม  
รัฐสลังงอร์ ประเทศมำเลเซีย ที่ได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำทั้งใน
เมืองชำห์อลัม กัวลำลัมเปอร์ และแคลง ตำมด้วยควำมส�ำเร็จ 
ของ เซ็นทรัล วิลเลจ โครงกำรน�ำร่องพ้ืนที่ค้ำปลีกรูปแบบลักซูรี 
เอำท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทย โดยเฟสแรกมีร้ำนค้ำเอำท์เล็ต
ร่วมเปิดให้บริกำรมำกกว่ำ 130 ร้ำนค้ำ และได้รับกระแสตอบรับ 
ที่ดีอย่ำงล้นหลำม และเปิดตัวโครงกำรคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์  
พำร์ควิลล์ เชยีงใหม่ ข้ำงศนูย์กำรค้ำในจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีม่ยีอดจอง 
เข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรพัฒนำโครงกำรที่พักอำศัยจ�ำนวน  
2 โครงกำร ได้แก่ เอสเซ็นท์ ทำวน์ จังหวัดพิษณุโลก และนิญญำ 
กัลปพฤกษ์ จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรในต้น
ปี 2563 นอกจำกนี้ยังได้ประกำศแผนกำรพัฒนำโครงกำรมิกซ์ยูส
ในประเทศไทยอีก 3 โครงกำร ท่ีอยุธยำ ศรีรำชำ และจันทบุรี ซึ่ง
จะทยอยพัฒนำแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในช่วงปี 2564-2565  
เพ่ือขยำยฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีใน
อนำคตอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกบรษิทัฯ จะมุง่บกุเบกิพัฒนำโครงกำรใหม่แล้ว ยังให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรปรับโฉมศนูย์กำรค้ำให้ทนัสมยัและดขีึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนนิกำรปรบัโฉมศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั เชยีงรำย
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี และศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ลำดพร้ำว เพื่อ 

มอบประสบกำรณ์ควำมสุขที่แปลกใหม่และหลำกหลำย อำทิ กำร
เพ่ิมพ้ืนที่ร้ำนค้ำและอำคำรจอดรถท่ีศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เชียงรำย 
และศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี กำรปรับปรุงพ้ืนที่และเชื่อมทำง 
เข้ำออกศูนย์กำรค้ำกับสถำนีรถไฟฟ้ำที่ลำดพร้ำว พร้อมกับกำร 
น�ำเสนอพ้ืนที่ในคอนเซ็ปต์ใหม่ อำทิ โซน Northern Village ท่ี
เชียงรำย ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้ำยอดนิยมของแต่ละท้องถ่ินประจ�ำ
จงัหวัด พ้ืนท่ี Social House ท่ีชลบรุ ีซึง่เป็นท่ีท�ำงำนและศนูย์อำหำร
ส�ำหรบันกัเรยีนและนกัศกึษำท่ีมำใช้ชวิีตร่วมกัน รวมถึงกำรเปิดตวั  
“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สำมโลก” และ “อควำเรีย ภูเก็ต” แอทแทรคชัน
ระดับโลกท่ีเซ็นทรัล ภูเก็ต ตำมด้วยลักซูรีโซนท่ีมีแบรนด์หรูชั้นน�ำ
ระดับโลกมำเปิดให้บริกำรเป็นครั้งแรก เพ่ือยกระดับให้เซ็นทรัล 
ภเูก็ต เป็นจดุหมำยปลำยทำงส�ำหรบัประสบกำรณ์กำรช้อปป้ิงและ
พักผ่อนที่ดีที่สุดในภำคใต้ของประเทศไทยอย่ำงแท้จริง

อกีหนึง่ควำมส�ำเรจ็ในกำรเป็นผูน้�ำด้ำนกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์
อย่ำงครบวงจร คอืกำรผนกึพันธมติรทำงธุรกิจเพ่ือร่วมมอืกันคดิค้น
และสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีแก่ลูกค้ำอย่ำง
ไม่หยุดน่ิง ในปี 2562 ได้ร่วมกับบริษัท ดุสิตธำนี จ�ำกัด (มหำชน)  
เปิดตัว “ดุสิต เซ็นทรัล พำร์ค” โครงกำรมิกซ์ยูสระดับโลกบนท�ำเล
ศนูย์กลำงธุรกิจทีด่ท่ีีสดุในกรงุเทพฯ และต่อมำบรษิทัฯ ได้เข้ำลงทุน
ในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เชื่อมโยงธุรกิจผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำได้อย่ำง
ครบครัน และกลุ่มบริษัท คอมมอน กรำวด์ จำกประเทศมำเลเซีย 
เปิดให้บริกำรคอมมอนกรำวด์โคเวิร์กกิ้งสเปซ (Common Ground 
Co-Working Space) สำขำแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์กำร
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ใช้ชีวิตคนท�ำงำนรุ่นใหม่ นอกจำกน้ียังจับมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ  
เอสเตท เอเชีย (MEA) พันธมิตรผู้น�ำด้ำนกำรพัฒนำเอำท์เล็ตระดับ 
โลกที่แข็งแกร่ง มำยกระดับ เซ็นทรัล วิลเลจ ไปสู่ควำมเป็นผู้น�ำ 
ลักซูรีเอำท์เล็ตในภูมิภำคอำเซียนได้อย่ำงส�ำเร็จ

บริษัทฯ เชื่อว่ำหัวใจส�ำคัญในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เกิดจำกกำร
พัฒนำคุณภำพของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ต่อยอดควำมส�ำเร็จของโครงกำรต่ำง ๆ ท่ี
สนับสนุนผูป้ระกอบกำรรำยย่อย อำท ิโครงกำร CPNLead (Leading 
Entrepreneur Advanced Development) ท่ีด�ำเนนิกำรต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ีสำม โครงกำรนี้ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ให้มีควำมเข้มแข็งในยุคดิสรัปชันของธุรกิจ
ค้ำปลีก และโครงกำร Retail Academy ที่มุ่งพัฒนำและให้ควำมรู้ 
ผูป้ระกอบกำรท้องถ่ินท้ัง 4 ภำค นอกจำกนียั้งได้สร้ำงสรรค์พ้ืนทีใ่น
ศูนย์กำรค้ำให้เป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ประกอบกำรในชุมชนเพ่ือน�ำ
ผลติภัณฑ์ประจ�ำท้องถ่ินสูผู่บ้รโิภค ด้วยกำรร่วมมอืกับกลุม่เซน็ทรลั
จดัโครงกำร “จรงิใจ ฟำร์มเมอร์ส มำร์เก็ต” ส่งเสรมิเกษตรกรท้องถ่ิน
ของแต่ละจังหวัดในกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรสู่ตลำด 
สร้ำงอำชพีและรำยได้ให้แก่ชมุชน เพ่ือให้เกิดคณุค่ำร่วมกันระหว่ำง
ธุรกิจและสงัคม (CSV)  ทำงด้ำนของสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิ
มำตรกำรประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรตำมแนวทำงบริหำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้แนวคิด “Journey to Zero”  
เพ่ือเพ่ิมกำรใช้พลังงำนบริสุทธ์ิและลดกำรสร้ำงคำร์บอนเพ่ือรักษำ
และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีจิตส�ำนึก โดยในปี 2562 มี
กำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์ในโครงกำรเพิ่มอีก 4 แห่ง รวมทั้งหมด
เป็น 8 แห่ง สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ได้มำกถึง 
9,045 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จำกปีก่อน 

แผนพัฒนำธุรกิจดงักล่ำว ได้สะท้อนผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ  
ที่ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้รวม
จ�ำนวน 38,403 ล้ำนบำท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 11,738 ล้ำนบำท  
เติบโตร้อยละ 9 และ 5 จำกปีก่อนตำมล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตำม 
เป้ำหมำยที่วำงไว้ และบริษัทฯ ยังคงบริหำรโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
และสภำพคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำวะกำร
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลำ พร้อมรองรับแผนกำรลงทุนและโอกำส
เข้ำลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภำพ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยำว นอกจำกนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงเตรียมเข้ำท�ำ
รำยกำรให้ทรสัต์เพ่ือกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ CPN 
รีเทล โกรท (CPNREIT) เช่ำสินทรัพย์เพิ่มเติมอีก 4 แห่ง รวมถึงต่อ
สัญญำเช่ำพื้นที่เซ็นทรัล พระรำม 2 อีก 30 ปี โดยคำดว่ำจะเข้ำท�ำ
รำยกำรแล้วเสรจ็ในปี 2563 เสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของโครงสร้ำง
ทำงกำรเงินได้ยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทฯ ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรชั้นน�ำท่ีเป็นเลิศรอบด้ำน โดย
เฉพำะด้ำนควำมย่ังยืน โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหำริมทรัพย์
รำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับเลือกให้เป็นสมำชิก
ดัชนีแห่งควำมยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ประจ�ำปี 2562 ในกลุ่มดัชนี DJSI World เป็นปีที่สองติดต่อกัน 
และในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets เป็นปีที่หกติดต่อกัน 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรำงวัลยอดเย่ียมด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ย่ังยืน (Best Sustainability Award) และได้รับเลือกเป็นบริษัท 
จดทะเบียนที่อยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลด้ำน
กำรตลำด กำรเงิน และควำมย่ังยืนทำงธุรกิจ ในงำน Thailand 
Corporate Excellence Awards 2019 ได้รับรำงวัล Thailand’s 
Top Corporate Brand 2019 Hall of Fame ด้วยมูลค่ำแบรนด์สูง
ที่สุดในหมวดธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของไทยติดต่อกันเป็นปี
ที่หก และได้รับรำงวัล The Best of DRIVE Awards 2019 ในภำค
ธุรกิจ Property & Construction รวมถึงรำงวัลอื่น ๆ อีกมำกมำย 
โดยทุกรำงวัลที่ได้รับเป็นควำมภำคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นแรง
ผลักดันให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุ่มเทอย่ำงสุดควำม
สำมำรถเพ่ือที่จะรักษำเกียรติยศควำมเป็นองค์กรแบบอย่ำงท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสำกลต่อเนื่องไป

ในปี 2563 บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจครบ 40 ปี ในฐำนะผู้พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์สัญชำติไทยท่ีบุกเบิกสร้ำงศูนย์กลำงกำรใช้ชีวิต 
ทั่วประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมสุขและยกระดับคุณภำพควำมเป็นอยู่ 
ให้แก่คนไทยทกุคน ด้วยเป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้�ำระดบัภมูภิำคและ
ควำมมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงอนำคตที่ดีและย่ังยืนส�ำหรับทุกคน บริษัทฯ  
ได้วำงแผนธุรกิจท่ีจะขับเคลื่อนกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน 
รวมถึงสนับสนุนควำมมั่นคงทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรท้ังเล็ก
และใหญ่ ที่ทำงบริษัทฯ ได้ปฏิบัติมำโดยตลอด แม้ว่ำแนวโน้มกำร 
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นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ

ด�ำเนนิธุรกิจยังคงมคีวำมท้ำทำย ทัง้เศรษฐกิจไทยและโลกทีโ่ดยรวม
อำจจะยังดูไม่สดใส พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วและ
ซับซ้อนข้ึน ประกอบกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ  
สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภำพรวม บริษัทฯ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีอย่ำงใกล้ชิด 
โดยแผนธุรกิจท่ีวำงไว้นั้นมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปล่ียนตำม
สภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงได้อย่ำงรวดเรว็ เพ่ือลดผลกระทบทีม่ี
ต่อผลกำรด�ำเนินงำน รวมถึงผลกระทบต่อร้ำนค้ำ ผู้เช่ำ และลูกค้ำ
ที่มำใช้บริกำร ตลอดจนถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีร่วมกันบุกเบิก
และพัฒนำควำมเป็น Center of Life กันมำตลอด 40 ปี ไปสู่กำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น ร้ำนค้ำ ผู้เช่ำ ลูกค้ำผู้เข้ำมำใช้บริกำร คู่ค้ำ 
สถำบันกำรเงิน ส่ือมวลชน ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ ตลอดจนพนักงำนทุกคนที่ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่
ภำยใต้หลกับรรษทัภิบำลท่ีดเีพ่ือให้ลกูค้ำ ผูเ้ช่ำ ได้รบักำรดแูลอย่ำงดี 
ส่งผลให้บรษิทัฯ บรรลเุป้ำหมำยทีว่ำงไว้ทัง้ด้ำนกำรเตบิโตของรำยได้ 
กำรขยำยสำขำ รวมถึงกำรร่วมกันประหยัดพลังงำน และใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชม สังคมอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบำลและส�ำนึกในควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
และหวงัว่ำทกุท่ำนจะให้ควำมเชือ่มั่นและกำรสนบัสนนุกบับรษิัทฯ 
เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่ำงยั่งยืน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย กรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ ิ4 ทา่น โดยมนีายไพฑรูย ์ทวผีล 
ซึง่เปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็น
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ป ี2562  มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลรวมทัง้ส้ิน 11 คร้ัง โดยไดห้ารือร่วมกบัฝา่ยบรหิาร 
ส�านักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระ
ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน และได้แสดงความเห็นรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาลได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 8 คร้ัง สรุปสาระส�าคัญของ 
ผลการด�าเนินงาน และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ความถกูต้อง ครบถ้วน และเชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงนิ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินประจ�าปี นโยบายบัญชีท่ีส�าคัญ รายงาน
ทางการเงินที่มีนัยส�าคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่าย
จัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครั้ง เพ่ือหารือเก่ียวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ได้จดัท�า
ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพี 
บัญชีฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
  
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติท่ีดี 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน ในด้านการรกัษา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการ
แยกขยะ การรีไซเคิลน�้า เป็นต้น จึงมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้
รับรางวัล Sustainability Excellence Awards 2562 ระดับ Best 
จากงาน SET Awards 2562

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี

เก่ียวกับการประเมนิระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บรษิทัฯ มกีาร
บริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยเน้นย�้าการใช้ Big Data เพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจกระทบ
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการรบัข้อร้องเรยีน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการในการ 
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั ในปี 2562 มกีารพิจารณารบัทราบการ 
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพิจารณาแนวทางการ 
ด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลรบัทราบการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชนัเก่ียวกับการงดรบัของขวัญและการให้ของขวัญ 
ตลอดจนการประเมินความเข้าใจเรื่องบรรษัทภิบาลของพนักงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มคีวามเหน็ว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทาน และให้
ความเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี ท่ีจดัท�าโดยใช้ 
หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง โดยการตรวจสอบเป็นแบบ 
Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพ่ือให้ครอบคลมุความเสีย่ง 
และการควบคมุอย่างครบถ้วน อกีท้ังการตรวจสอบด้าน Technical 
IT Audit ที่มุ ่งเน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผู้บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

ส�านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ัง
ผลักดันให้ส�านักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร 
และส่งเสรมิให้พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ข้อมลูเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลมกีารประเมนิ
คุณภาพงานตรวจสอบภายในท่ีท�าเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมี
ความเห็นว่าส�านักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ 

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบรษัิทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บรษิทัฯ และตดิตามแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขของฝ่ายจดัการอย่าง
สม�า่เสมอ ตลอดจนก�ากับดแูลในเรือ่งการทบทวนจรรยาบรรณและ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ และ
มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความส�าคัญเป็น
กรณีพิเศษในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายจัดการเข้ารายงานเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส และเน้นย�้าให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด รวมท้ังให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน
รายการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น 
เป็นรายการทีเ่ข้าข่ายเป็นธุรกิจปกตท่ีิมเีงือ่นไขการค้าทัว่ไป มคีวาม 
สมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก 
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความเป็น
อิสระและผลการปฏิบัติงานส�าหรับปี 2562 ผลการประเมินด้าน 
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อขอความ

เห็นจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและปัญหา
การท�างานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี�าหรบัปี 2563 
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชี
ส�าหรบัปี 2563 ทีเ่สนอมา โดยมคีวามเหน็ชอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (ผู้สอบ
บัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน 
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ�าปี 2563 และอนุมตัค่ิาสอบบญัชี
ประจ�าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 8,960,000 บาท และค่าสอบบัญชี
ส�าหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 823,000 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ตนเองประจ�าปี 2562 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่ 10 
มกราคม 2563 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
การท�าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
และส่วนที ่2 การปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล ส�าหรบัส่วนที ่2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดงันี ้1) การสอบทาน 
ให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) การสอบทานให้บรษิทัฯ มกีารควบคมุภายใน และการตรวจสอบ 
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) การสอบทานให้
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
5) การพิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และ 6) การจดัท�ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และส่วนท่ี 3 การปฏบิตัิ
หน้าที่ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง 
รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
 

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล



28 รายงานประจ�าปี 256228 ����������������������������������������บทที่ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ใ�ปี 2562 ��������������������������������� ��ี��ป��ช�ุ�ว��้ั��ิ�้ 4 ��้ั� ���ไ��้�������ุปผ����
���เ��ิ�����ุ��ั�้ใ��้�����������ษิ�ั�ั�������������เ�ื�่� ซึ�่������เ��ิ����ี�่���ัญใ�ป ี2562 ��ุปไ��้�ั�้ี

1.	 	พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2562	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
สามารถเสนอรายชือ่บคุคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั 
ได้ตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	2561	ถึง	15	มกราคม	2562	แต่ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น

กรรมการ	ดงัน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จึงเสนอให ้ พิจารณาแต ่งตั้ งกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประจ�าปี	2562	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่าน
ตามที่เสนอ
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2.	 	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2562	ส�าหรับคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	และคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง	เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตั	ิโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ	ความส�าเร็จ
ในการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับผลประกอบการ	และปัจจัย
แวดล้อมอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนพิจารณาเปรยีบเทยีบกับอตัรา
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ	ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตาม 
ที่เสนอ

3.	 	พิจารณาประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
ประจ�าปี	2561	และก�าหนดเป้าหมายรวมทัง้วธิกีารประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประจ�าปี	2562	โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.	 พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	โดย 
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและน�าเสนอ 
	 ข้อมูล
5.	 	พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร ้างของ 

คณะกรรมการบริษัท	(Board	Diversity)	ของบริษัทฯ	ประจ�าปี 
2562	ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกับจ�านวนกรรมการอสิระ	เพศ	
อายุ	ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	และความรู้ความช�านาญ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท	 (Board	Skill	Matrix)	
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย	
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมทั้งได้มี
การพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นของ 
บริษทัฯ	เก่ียวกับมมุมองท่ีมต่ีอองค์ประกอบและโครงสร้างคณะ
กรรมการบริษัท

6.	 	พิจารณารบัทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจ�าปี	2561	 
และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจ�าปี	2561	อย่างเหมาะสม

7.	 	พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2561	เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8.	 	พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกับ
นโยบายและการด�าเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ
บริหารองค์กร	อาทิ	แผนงานและผลการด�าเนินงานในปี	2562	
การสรรหาพนักงาน	อัตราการลาออก	และแผนการพัฒนา
บุคลากร	เป็นต้น

9.	 	พิจารณารบัทราบการปรบัโครงสร้างการบรหิารงานของบรษิทัฯ	
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน 
ของบริษัทฯ	

10.		พิจารณารบัทราบเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการและความย่ังยืน
ที่เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดย
เปรียบเทียบกับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	ซึ่งก�าหนดโดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	เกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	
Scorecard	และ	Dow	Jones	Sustainability	Indices

11.		พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยในปี	2562	
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความ
ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

12.		พิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	
(Employee	Joint	Investment	Program	“EJIP”)	ของบริษัทฯ

13.		พิจารณากฎบัตรประธานกรรมการอิสระ	และเสนอแต่งต้ัง
ประธานกรรมการอิสระ	(Lead	Independent	Director)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรอบคอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนด
ไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยยึด
มั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามสําคัญตอ่การบรหิารความเสีย่งแบบย่ังยืน เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ตอ่การบรรลเุปา้หมาย 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง
ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งผลักดันการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งความเสี่ยงสําคัญ (Key Risks) ขององค์กรจะถูกกําหนดกลยุทธ์การจัดการที่ 
เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ภายใต ้
การกาํกบัดแูลของคณะกรรมการนโยบายความเสีย่งและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยในป ี2562 ทีผ่า่นมา 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้ง มีผลดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

1.	 	ก�ำกับให้มีกำรทบทวนควำมเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กรประจ�ำป ี
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยภำยนอก	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	ด้ำนสังคม	
ด้ำนสิง่แวดล้อม	และด้ำนเทคโนโลยี	รวมท้ังกำรแข่งขันท่ีรนุแรง	

และกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	ประกอบกับปัจจยั
ภำยในต่ำง	ๆ	ขององค์กร	เพ่ือก�ำหนดควำมเส่ียงขององค์กร	
(Risk	Universe)	ซึง่ครอบคลมุควำมเสีย่งทัง้	5	ด้ำน	ได้แก่	ควำม
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เสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 
(Operational	Risk)	ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและข้อบังคับ	
(Compliance	Risk)	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	(Financial	Risk)	
และควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยจำกภัยอันตรำย	(Hazard	
Risk)	และได้ส�ำรวจควำมเห็นของคณะกรรมกำรนโยบำย 
ควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เพ่ือประเมิน
และก�ำหนดควำมเสีย่งส�ำคญัระดบัองค์กรประจ�ำปี	2562	ซึง่ได้ 
กล่ำวถึงรำยละเอยีดของควำมเสีย่งแต่ละด้ำนไว้ในหัวข้อปัจจยั
ควำมเสี่ยง	(หน้ำ 80)

2.	 	ก�ำกับให ้มีกำรทบทวนและติดตำมควำมเสี่ยงเกิดใหม	่
(Emerging	Risk)	 ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อ 
เป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยงได้ติดตำมและให้ข ้อเสนอแนะในกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเกิดใหม่ของปี	2562	ซึ่งประกอบไปด้วย	

	 •	 	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรงำนในกำรท�ำธุรกิจใหม่	หรือ
ท�ำธุรกิจในสภำพแวดล้อมและกำรแข่งขันที่แตกต่ำงจำก
เดิม	เพื่อสร้ำงกำรเติบโตตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ	จึงมอง
หำโอกำสทำงธุรกิจใหม่	ๆ	นอกจำกกำรสร้ำงและปรับปรุง
ธุรกิจทีม่อียู่เดมิ	โดยมกีำรควบรวมและซือ้กิจกำรเพ่ือขยำย
และต่อยอดธุรกิจ	บรษิทัฯ	ได้เตรยีมพร้อมในด้ำนต่ำง	ๆ 	เช่น	
กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	กำรสรรหำและพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับ	และกำรปรับเปลี่ยนด้ำนนโยบำยและ
กระบวนกำรท�ำงำน	เป็นต้น	

	 •	 	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี	และกำรท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่	ซึ่งบริษัทฯ	
ได้ด�ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	ได้แก ่
1)	ด้ำนกำรพัฒนำบคุลำกร	ได้ทบทวนและพัฒนำหลกัสตูร	
Functional	Course	ของฝ่ำยงำนต่ำง	ๆ	ให้รองรับ	และ 
จัด	Sharing	 เก่ียวกับด้ำน	Digital	 เพ่ือให้ควำมรู ้แก่
พนักงำน	2)	ด้ำนกำรปรับรูปแบบและวิธีกำรท�ำงำน	ได้น�ำ
หลักกำร	Agile	และ	OKRs	มำพัฒนำใช้ในหลำย	ๆ	ส่วน 
ของกำรท�ำงำน	3)	ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนสู่	Digital	HR	ได้
น�ำเทคโนโลยีและเครื่องมือด้ำน	Digital	มำประยุกต์ใช้
กับงำนด้ำน	HR	ทั้งกำรรับสมัครงำน	กำรพัฒนำบุคลำกร 
งำนทะเบียนประวัติ	งำนสวัสดิกำร	เป็นต้น	

	 •	 	ในระหว่ำงปี	2562	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดควำมเสี่ยงเกิดใหม่ 
เพิ่มขึ้น	1	ควำมเสี่ยง	คือ	ควำมเสี่ยงจำกกฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)	จำกกำรที่ประเทศไทยประกำศ	

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในเดือนพฤษภำคม	2563	บริษัทฯ	ได้ทบทวน
กระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทฯ	ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ	ทั้งกำรได้มำ 
กำรจดัเก็บ	กำรน�ำไปใช้	กำรโอนย้ำย	และกำรท�ำลำยข้อมลู	
เป็นต้น	เพื่อก�ำหนดมำตรกำรในด้ำนต่ำง	ๆ	ทั้งกำรปรับวิธี
ปฏิบัติงำน	กำรปรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยและเอกสำรทำงกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง	
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยดงักล่ำวก่อนวันมผีลบงัคบัใช้

3.	 	พิจำรณำเห็นชอบกำรจัดท�ำทะเบียนข้อมูลควำมเส่ียง	(Risk	
Register)	ก�ำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ	 (Key	Risk	
Indicators)	และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.	 	ตดิตำมสถำนะของควำมเสีย่งส�ำคัญและพิจำรณำแผนจดักำร
ควำมเส่ียงที่ก�ำหนด	(Risk	Response	Plan)	ของหน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยง	(Risk	Owner)

5.	 	ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับสำขำ	โดยมีกำรทบทวน
ควำมเส่ียงของสำขำ	ระบุควำมเสี่ยงส�ำคัญระดับสำขำ	และ 
จัดท�ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงในทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่อง

6.	 	พิจำรณำเห็นชอบกำรทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน	
เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 
	 	คณะกรรมกำรนโยบำยควำมเส่ียงได้มีกำรรำยงำนผลกำร

บริหำรควำมเส่ียงให้กับคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำง
ต่อเน่ือง	โดยในปีท่ีผ่ำนมำ	กำรบริหำรควำมเส่ียงได้พิจำรณำ
ควำมเสีย่งด้ำนต่ำง	ๆ 	อย่ำงครอบคลมุ	มกีำรตดิตำมควำมเสีย่ง
ที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ	มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
ส�ำคญัอย่ำงมปีระสทิธิภำพและอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้	ซึง่ช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทฯ	สำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายการุณ กิตติสถาพร นายไพฑูรย์ ทวีผล

นางโชติกา สวนานนท์ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากูล
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คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรีชา เอกคุณากูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน บัญช ี
และบริหารความเสี่ยง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์
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พัฒนาการที่สําคัญในปี 2562
กุมภาพันธ์

การเปิดให้บริการ 
“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก”
ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมพาร์ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์ 
แอ็กทีฟแห่งแรกของโลกเปิดให้บริการท่ีเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า ตอกย�้าความเป็นจุดหมายปลายทางการ 
ท่องเที่ยวของโลก เพ่ือมอบความสุขและประสบการณ์ 
เรียนรู้เก่ียวกับต�านานความเชื่อของไทยในรูปแบบสากล
ให้แก่กลุ่มลูกค้านักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
พร้อมเติมเต็มให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางระดับโลก 
ทั้งด้านการช้อปปิ้งและการพักผ่อนที่ผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว

มีนาคม

การเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
การเปิดให้บริการบางส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้  
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในต่างประเทศ และเป็น
ศูนย์การค้าล�าดับท่ี 33 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในโครงการ 
ไอ-ซิตี้ อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสม (Mixed-use Development) โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมลงทนุ
กับกลุ่ม ไอ-เบอร์ฮาด ผู้น�าด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศมาเลเซยี ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามล�าดบั

เมษายน

ประกาศโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (DTC) 
ในการพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพ่ือต่อยอด
ธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้
ในอนาคต โครงการตั้งอยู่บนท�าเลท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
แห่งหนึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ 
บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนทัง้รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดนิ MRT 
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย ศูนย์การค้า
เซน็ทรลั พาร์ค อาคารส�านักงานเซน็ทรลั พาร์ค ออฟฟิศเซส 
โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ และ โครงการท่ีพักอาศยั ภายใต้ 
ชื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” และ “ดุสิต พาร์คไซด์” โดยคาด
ว่าจะก่อสร้างเสร็จและทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 
เป็นต้นไป

เปิดตัวร้านลักชูรีในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เปิดโซนลกัชรูแีบรนด์
ดังระดับโลก อาทิ BALENCIAGA, BVLGARI, CHLOÉ, 
GUCCI, HERMÈS, LOUIS VUITTON และ VERSACE 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับไฮเอนด์และ
นกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก ซึง่จะท�าให้เมอืงภเูก็ตเป็นจดุหมาย 
ปลายทางของการช้อปปิ้งและการท่องเท่ียวที่ผสมผสาน
ความหรูหราและการพักผ่อนหย่อนใจเข้าด้วยกันให้เป็น 
The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping 
Destination

การจ่ายปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1 ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 
26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการ 
ด�าเนินการปี 2561 ในอตัรา 1.10 บาทต่อหุ้น คดิเป็นจ�านวน 
เงิน 4,936,800,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
ที่ร้อยละ 44.0 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานตามงบ 
การเงินรวมส�าหรับปี 2561
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พฤษภาคม

การลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด 
(เบย์วอเตอร์)
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของเบย์วอเตอร์ จากบริษัท 
บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการ
ถือหุ ้นร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่าย
แล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ โดยการลงทุนครั้งนี้จะช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ิมฐานรายได้ในการ
เติบโต เน่ืองจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินบริเวณ 
ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นท่ีดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในอนาคต รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงใน
การเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น

การลงทนุในธรุกจิแกรบ็ ประเทศไทย (Grab)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Chipper Global 
Limited (Chipper) ในสดัส่วนร้อยละ 100 และ Chipper 
ได้เข้าลงทนุสดัส่วนร้อยละ 33 ในบรษิทั Porto Worldwide 
Limited (Porto) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่าง Chipper และ
บริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
เพ่ือลงทนุในธุรกิจ Grab ท่ีมศีกัยภาพการเตบิโตสงู โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมอืทางธุรกิจและสนับสนุน
การเตบิโตให้แก่ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ช่วยเพ่ิมช่องทางใน
การขยายธุรกิจและเพ่ิมจ�านวนผูม้าใช้บรกิารในศูนย์การค้า 
และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะช่วยเพ่ิม 
ยอดขายให้กับร้านค้าทีอ่ยู่ภายในศนูย์การค้าอกีด้วย 

มิถุนายน

การเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 
เต็มรูปแบบ
ศนูย์การค้าเซ็นทรลั ไอ-ซิต้ี เปิดให้บรกิารเต็มรปูแบบหลงัจาก 
มีการเปิดให้บริการบางส่วนไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 
ซึ่งได้รับความนิยมจากผู ้มาใช้บริการศูนย์การค้าเป็น 
อย่างมาก และมจี�านวนร้านค้าเข้ามาเปิดให้บรกิารเพ่ิมขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง

กรกฎาคม

เปิดจองโครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ 
เชียงใหม่
คอนโดมเินยีมในบรเิวณศนูย์การค้าเซน็ทรลั เชยีงใหม่ แห่ง
ที่สามภายใต้แบรนด์ เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ ถูกออกแบบ
สไตล์โคโลเนียลสะท้อนความหรหูรา ในขณะเดยีวกันก็ยัง
ให้ความส�าคญักับพ้ืนทีส่เีขยีวด้วยการออกแบบทีเ่น้นความ
ร่มรื่นจากต้นใม้ เติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาแห่งการ 
พักผ่อน โครงการเอสเซน็ท์ พาร์ควิลล์ เชยีงใหม่ ประกอบ
ด้วยอาคารพักอาศยั สงู 8 ชัน้ จ�านวน 2 อาคาร อาคารจอดรถ 
สงู 4 ชัน้ จ�านวน 1 อาคาร อาคารสโมสร สงู 1 ชัน้ จ�านวน 1 
อาคาร และอาคารเอนกประสงค์ สงู 1 ชัน้ จ�านวน 1 อาคาร 

สิงหาคม

เปิดตัวอควาเรีย (“AQUARIA Phuket”) 
ในเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
AQUARIA Phuket เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ด้วยพ้ืนท่ีกว่า 10,000 ตร.ม. ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“An Ocean of Myth and Legend” โดยได้รบัแรงบนัดาลใจ 
มาจากเทวต�านานและวัฒนธรรมของไทย ตั้งแต่ต�านาน 
ป่าหิมพานต์จนถึงใต้ท้องมหาสมุทร มีสัตว์น�้ากว่า 300 
สายพันธุ์ รวม 51,000 ตัว ภายในยังมี Andasi ร้านอาหาร
ใต้น�้าท่ีใหญ่ที่สุดในโลกและบาร์ใต้น�้าแห่งแรกในภูมิภาค
เอเชียท่ีให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร Fine-Dining ท่ี
หรูหราและมีสไตล์ รวมทั้ง 4D Trick Eye Museum 
“Augmented Reality Art Museum” พิพิธภณัฑ์ภาพ 4 มติิ 
แห่งแรกของโลกซึง่ต้ังอยู่ทีบ่รเิวณชัน้ B1 AQUARIA Phuket 

การเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ
ศูนย์การค้ารูปแบบลักชูรีเอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นศูนย์การค้าล�าดับที่ 34 ของบริษัทฯ 
ออกแบบโดยเชดิชอูตัลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีจะสร้างความ
ภาคภูมิใจในฐานะเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งบนท�าเล
ที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับท้ังลูกค้าชาวไทยและ 
นกัท่องเทีย่วต่างประเทศโดยรวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมกว่า 
130 ร้านค้า ซึ่งในเฟสแรกนั้นได้เปิดพ้ืนที่ให้เช่าประมาณ 
20,000 ตร.ม.
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กันยายน

เปดิตัว Common Ground โคเวริค์ก้ิงสเปซ
แห่งแรกในประเทศไทย
ที่อาคารส�านักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซึ่ง
อยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ด้วย
พ้ืนที่เช่ากว่า 4,500 ตร.ม. โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง 
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท Common Ground จากประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือสร้างความเป็น Destination แห่งใหม่ 
ในใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรงุเทพฯ ส�าหรบักลุม่คน
ท�างานรุ่นใหม่และผูป้ระกอบธุรกิจสตาร์ทอพั ทีม่ไีลฟ์สไตล์
การท�างานนอกบ้านและนอกออฟฟิศ และผสมผสานการ
ท�างานกับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า นอกจากนี้บริษัทฯ 
มีแผนที่จะเปิดตัว Common Ground อกีหนึง่สาขา ซึง่อยู่
ในอาคารส�านักงาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวิลด์ ซึง่อยู่
ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices 
หรือ DJSI)
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืน
ของดาวโจนส์ ประจ�าปี 2562 ในกลุ่มดัชนียั่งยืนระดับโลก 
(DJSI World) เป็นปีที่สองติดต่อกัน (ปี 2561-2562) โดย
บริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และเป็นหน่ึงในสิบสองบริษัทของประเทศไทยท่ีได้รับ 
คัดเลือกให้อยู่ในกลุ ่มระดับโลกนี้ รวมถึงในกลุ่มดัชน ี
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีหก 
(ปี 2557-2562) สะท้อนให้เหน็ถึงปรชัญาการด�าเนินธุรกิจ
ที่ย่ังยืนของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึงส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และ 
ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมส่ีวนร่วมท่ีจะช่วยขับเคลือ่น
สังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ตุลาคม

ประกาศแผนการลงทุน 3 โครงการใหม่ 
และแผนการปรับปรุงศูนย์การค้ากว่า 
14 แห่งภายในปี 2565
บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนใหม่ 3 แห่ง ในท�าเล
ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ได้แก่ อยุธยา ศรีราชา และ
จันทบุรี เพื่อตอบรับการเติบโตในด้านการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การค้าของประเทศ การอุตสาหกรรม และการ 
ท่องเท่ียว ด้วยรูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสม (มิกซ์ยูส) รูปแบบใหม่ โดยการสร้างศูนย์การค้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบไปด้วย
•  โครงการมิกซ ์ ยูสเซ็นทรัล อยุธยา ประกอบด้วย

ศนูย์การค้า ศนูย์ประชมุ โรงแรม และทีพั่กอาศยั ภายใต้ 
แนวคดิ ความเรอืงรองแห่งพระนครศรอียุธยา คาดว่าจะ
เปิดให้บริการในปี 2564 

•  โครงการมิกซ ์ยูสเซ็นทรัล ศรีราชา ประกอบด้วย 
ศนูย์การค้า ศูนย์ประชมุ โรงแรม อาคารส�านักงาน ท่ีพัก
อาศัย และศนูย์การศกึษา ภายใต้แนวคดิ Living Green 
in Smart City of EEC Center คาดว่าจะเปิดให้บรกิาร
ในปี 2564 

•  โครงการมิกซ ์ ยูสเซ็นทรัล จันทบุรี  ประกอบด้วย
ศูนย์การค้าและการพัฒนารูปแบบผสมอ่ืน ๆ ภายใต้
แนวคิด The Shining Gem of ECC Plus 2 คาดว่าจะ
เปิดให้บริการในปี 2565 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มแีผนการปรบัปรงุศนูย์การค้าระหว่าง
ปี 2563-2565 ทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหญ ่
2 แห่ง ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เป็น The 
Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok 
เชือ่มโยงทกุทศิของขอบเมอืงชัน้ใน และจะผลกัดนัให้ย่าน
พระราม 2 กลายเป็น New Urbanized District แห่งใหม่
ของกรุงเทพฯ และจัดสรรพ้ืนที่ประมาณ 37 ไร่ ส�าหรับ
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ “Central Plearn Park”  
และ 2) เซ็นทรัล รามอินทรา ภายใต้แนวคิด Living Lab 
of Ramindra เพ่ือรองรับกลุ่มประชากรท่ีเติบโตข้ึนจาก
ที่พักอาศัยท่ีจะพัฒนาตามการเติบโตของ Infrastructure 
ในย่านรามอินทรา อาทิ Monorail สายสีชมพู รวมถึงมี
แผนการปรับปรุงทั่วไปอีก 12 แห่งทั่วประเทศ โดยคาดว่า
จะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565
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การให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT 
เมือ่วันท่ี 17 ตลุาคม 2562 บรษิทัฯ มมีตติกลงให้ CPNREIT 
เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 
4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา (บางส่วน) 
มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2578 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�าปาง (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่า
เป็นระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดปี 2584 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
สรุาษฎร์ธานี (บางส่วน) มสีญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี 
สิ้นสุดปี 2593 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล (บางส่วน) มี
สญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุปี 2593 โดยคาดว่า 
ทั้ง 4 รายการดังกล่าวจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
ปี 2563 และยังมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช ่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน) ไปอีก 30 ปี 
สิ้นสุดปี 2598 โดยคาดว่าจะด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าสนิทรพัย์ทัง้ 4 แห่งและต่ออายุสญัญาสทิธิการเช่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 แล้วเสร็จภายในปี 2563 
ซึ่งมีมูลค่ารวมรายการทั้งหมดไม่เกิน 48,560 ล้านบาท 

พฤศจิกายน

บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย เซ็นสัญญา
เขา้ถอืหุน้ ‘เซน็ทรลั วลิเลจ’
บริษัทฯ ได้ผนึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท มิตซูบิชิ  
เอสเตท เอเชีย (MEA) หน่ึงในกลุ ่มบริษัท มิตซูบิชิ 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (MEC) ซึง่เป็นผูน้�าด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในประเทศญ่ีปุ่น ด�าเนิน
งานครอบคลุมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหาร
จัดการโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โครงการที่พัก
อาศัย ส�านักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม และมีบริษัทใน
เครือเป็นผู้พัฒนาเอาท์เล็ตที่มีสาขากว่า 9 แห่งท่ัวญ่ีปุ่น 
อาทิ สาขาโกเทมบะ สาขาริงกุ สาขาชิซุย มาร่วมลงทุนใน
โครงการเซน็ทรลั วิลเลจ ในสดัส่วนร้อยละ 30 (โดยบรษิทัฯ 
ถือครองอีกร้อยละ 70) หวังผลักดันเซ็นทรัล วิลเลจ เป็น 
ลักชูรีเอาท์เล็ตที่ดีที่สุดในอาเซียนสู่ความส�าเร็จร่วมกัน 
‘Two Nations, One Success’
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลและความส�าเร็จ
ด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

รางวัลและความส�าเร็จ
ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด 

รางวัล Asia Pacific Property Awards 
2019-2020 

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 
Hall of Fame 2019  

01

02

รางวัลด้านอสงัหารมิทรพัย์ระดบัเอเชยีแปซฟิิก จดัโดย International 
Property Media ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการค้าปลีกระดับโลก 
โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการตกแต่งภายในบริเวณ Tales of 
Thailand ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ด้วยแนวคิด
การออกแบบท่ีมเีอกลกัษณ์โดดเด่น และคอนเซป็ต์ของศนูย์การค้า
ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว สะท้อนการ
เป็นผู้นําในธุรกิจ

รางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
แบรนด์สูงที่สุด ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดย
บริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงท่ีสุด ตั้งแต่ปี 2558-2562 ต่อ
เน่ืองกันเป็นปีท่ี 5 รางวัลนีจ้ดัโดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการตลาด คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อใน
เครือผู้จัดการ

Award Winner for Retail Interior Thailand Tales of 
Thailand ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
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Thailand Corporate 
Excellence Awards 2019

รางวัล The Best of DRIVE 
Awards 2019

รางวัล AWEN Awards 2019 
- Outstanding ASEAN 
Women Entrepreneurs 2019

03 04 05

รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรชั้นนํา
ระดบัประเทศ ท่ีมผีลงานโดดเด่นในการขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับ
การสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็น
อย่างด ีจดัโดยสมาคมนสิติเก่า MBA คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ร่วมกบัหลกัสตูรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มอบให้คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ในฐานะ 
ผู้ประกอบการสตรีที่มีความโดดเด่นระดับ
อาเซียน ทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา 
และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม จัด
โดย ASEAN Women Entrepreneurs 
Network and Ministry of  Social 
Development and Human Security

•  รางวัลพระราชทาน
  สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีสาขาความเป็นเลศิด้านการตลาด

•  รางวัลความโดดเด่น ด้านการบริหาร
การเงนิ 

•  รางวัลความโดดเด่น ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห ่ง
ประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลและความส�าเร็จ
ด้านการบริหารการเงิน การก�ากับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
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รางวัลด้านความยั่งยืน 

สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 
2019 หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม 

06

07

•  รางวัล Best Sustainability Award 2019 

  หรือ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  สําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
สงูกว่า 100,000 ล้านบาท

•  ผ่านการคัดเลือกอยู่ใน Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2019 หรือ รายช่ือหุน้ยัง่ยนืประจ�าปี 
2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2558-2562)
เป็นรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําขึ้นให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่
ต้องการลงทุนในหุ้นท่ีมีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนท่ี
ต่อเนื่องในระยะยาว

บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและ
รายเดยีวท่ีได้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิของดชันคีวามย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ โดยปีนีไ้ด้รบัเลอืกเป็นสมาชกิในกลุม่ดชันโีลก (World 
Index) เป็นปีที่ 2 และกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging 
Markets) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 โดย DJSI เป็นดัชนตีลาดหลกัทรพัย์
ด้านความย่ังยนืทางธุรกิจระดบัโลก ซึง่อ้างองิด้านความยัง่ยืนท่ี
ครอบคลุมมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดัชนีนี้
เป็นความร่วมมอืระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P Dow 
Jones Indices โดยการคดัเลอืกบรษิทัชัน้นําในตลาดหลกัทรพัย์
ทั่วโลกที่มีผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีโดดเด่นทั้งในด้านของ
มลูค่าตลาด ด้านการบรหิารจดัการท่ีมบีรรษทัภิบาลทีด่ ีและการ
คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

ได้แก่ กลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในกลุ่ม 
Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การประเมินรายงานการก�ากับดแูลกจิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

จดัทาํโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ 
ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552-2562

08
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รางวัล Thailand Energy 
Awards 2019 

LEED Platinum ในหมวด 
Commercial Interior Retail 
– Restaurant/Cafeteria
เป็นรายแรกของเอเชีย

09 1110

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับ
สากล รางวัลดีเด่นการลดใช้พลังงานและ
ลดโลกร้อน เป็นรางวัลทีแ่สดงความชืน่ชม
ยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มี
ส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้
•   รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม 

จํานวน 3 รางวัล มอบให้ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ลํ าปาง และศูนย ์การค ้า เซ็นทรัล 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

•  รางวลัดเีดน่ ประเภทอาคารสรา้งสรรค์
เพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน จํานวน 1 รางวัล  
มอบให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง

ศูนย์อาหาร foodwOrld ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวระดับสูง สุดของ LEED 
Platinum ในหมวด Commercial Interior 
Retail - Restaurant/Cafeteria เป็นราย
แรกของเอเชีย ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขยีวของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื 
Leadership in Energy & Environmental 
Design (LEED) ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินด้านความย่ังยืนของอาคารที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลกและได้
มาตรฐานสากล

รางวัลและความส�าเร็จ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รางวัลชนะเลิศ ASEAN 
Energy Award 2019

ศูนย ์การค ้า เซ็นทรัล  ระยอง ได ้ รับ
รางวัลชนะเลิศในกลุ่ม ASEAN Energy 
Efficiency and Conservation Best 
Practice Award ประเภทอาคารเดิมและ
อาคารใหม่ จากงาน ASEAN Energy 
Awards 2019 จัดโดย The ASEAN 
Centre for Energy (ACE)
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562

ในปี 2562 อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ขยายตวั 
ร้อยละ 2.4 ปรบัลดลงจากปี 2561 ท่ีขยายตวัร้อยละ 4.2 ซึง่เป็นการ
ขยายตัวต�่าสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการปรับลด 
ประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจลงตลอดปี 2562 เป็นผลมา
จาก 1) การชะลอลงของประเทศกลุ่มเศรษฐกิจหลักของโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยุโรป และจีน ตามวัฏจักรของการเติบโต
ช่วงปลาย (Late Cycle) และได้รับผลกระทบของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ท้ังปีมูลค่าการส่งออกสินค้าของ
ไทยหดตัว 2) การขยายตัวในอัตราที่ต�่าของรายได้ครัวเรือนท้ังใน
และนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 
จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่มีการปรับลดรายได้ค่าล่วง
เวลาและแรงงาน อย่างไรก็ดี มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐตลอดปีช่วยประคองให้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม
ยังขยายตัวได้ดี 3) การชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชนที่ได้
รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออก และความล่าช้าของ
โครงการลงทุนของภาครัฐและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public-Private Partnership) และ 4) การฟื้นตัวช้า
ของการท่องเทีย่วไทยทีอ่ยู่ในภาวะซบเซาในช่วงครึง่แรกของปี โดย
มาจากความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนหลังจากเหตุการณ์เรือล่มที่
ภูเก็ตเมื่อกลางปี 2561 รวมทั้งปัญหามลพิษฝุ่นละอองในช่วงต้นปี  
2562 ผนวกกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้นักท่องเท่ียวจนี 
เดินทางมาเที่ยวไทยลดลงแต่เริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลังจากมาตการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) และผลบวกจากการ
ประท้วงที่ฮ่องกงและปัญหาระหว่างเกาหลีใต้และญ่ีปุ่น ท�าให ้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้น

การบริโภคภาคเอกชนในประเทศขยายตัวลดลงเล็กน้อยโดย 
ขยายตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับร้อยละ 4.6 ในปี 2561 การใช้จ่าย
ภาคเอกชน (วัดจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม) ของภาคเหนือ
ขยายตัวร้อยละ 5.3 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ 2.1 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือขยายตัวร้อยละ 4.0 และภาคใต้ขยายตัวเพียงร้อยละ 
0.5 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลหดตัวร้อยละ 1.1 ภาคตะวันออกหดตัวร้อยละ 6.0 
และภาคตะวันตกหดตัวร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) จ�านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีชะลอลง 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลท่ีมุ ่งกระตุ ้นการใช้จ่ายของผู ้มีรายได้น้อยและการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ และ 3) มาตรการก�ากับดูแลสินเช่ือ 

ภาวะเศรษฐกิจเเละอุตสาหกรรม
เพ่ือที่อยู่อาศัย (LTV) ท่ีส่งผลต่อการหดตัวของยอดขายบ้านและ
คอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองอุตสาหกรรมส�าคัญ
ต่าง ๆ โดยรวมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของกลุ่มผู ้มีรายได ้
ปานกลางลดลงแต่ช่วยกระตุ้นการบริโภคของผู้มีรายได้ระดับล่าง
ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ ทั้งน้ี หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับ
สูงท่ีร้อยละ 79.1 ต่อ GDP ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า 
สะท้อนการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่ารายได้ที่ขยายตัว 
อยู่ที่ร้อยละ 4-5 ซึ่งจะยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการ
จบัจ่ายใช้สอยโดยรวมของประเทศและความสามารถช�าระหนีข้อง 
ผู้บริโภคในระยะต่อไป

การส่งออกสินค้าในปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.2 จากเดิมที่ขยายตัว
ร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ป ี
นบัต้ังแต่ปี 2558 เป็นผลมาจากการหดตวัของเกือบทกุตลาดส่งออก
ที่ส�าคัญ โดยการส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 1.9 (สหรัฐฯ 
ขยายตวัร้อยละ 11.8 สหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 6.6 และญ่ีปุน่หดตวั 
ร้อยละ 1.5 โดยสหรัฐฯ มีการน�าเข้าสินค้าไทยบางส่วนทดแทน
สินค้าจากจีน) ขณะที่ตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 6.6 (อาเซียน 
(9) หดตวัร้อยละ 8.2 และจนีหดตวัร้อยละ 3.8) ส่วนตลาดศกัยภาพ
ระดับรอง (ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย และเครือรัฐ
เอกราช Commonwealth of Independent States - CIS) หดตัว
ร้อยละ 5.2 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 การส่งออกของไทยยัง
ได้รบัผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาทส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การฟื้นตัวของการส่งออกไทยในระยะต่อไป

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงโดยขยายตัวร้อยละ 2.8 
เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561 เน่ืองจากความสามารถในการ
ท�าก�าไรและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของภาคธุรกิจปรับลดลง
ต่อเน่ือง ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในระยะกลางและยาวของ
ภาคเอกชน อีกทั้งมีการเล่ือนแผนลงทุนโครงการร่วมลงทุนขนาด
ใหญ่ของรัฐและเอกชน รวมทั้งการชะลอลงของการลงทุนของภาค
อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์) ที่ชะลออย่างมาก 
โดยผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผล
มาจากอุปสงค์ลดลงจากผลของมาตรการ LTV เป็นส�าคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้ โดยการ
ลงทนุภาครฐัขยายตวัเพียงร้อยละ 0.2 ส่วนการบรโิภคภาครฐัขยาย
ตัวร้อยละ 1.4 เทียบกับในปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และ 2.6 
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ตามล�าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลที่
ส่งผลต่อความต่อเน่ืองของการด�าเนนิงาน เช่น การเบกิจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การด�าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีให้ความส�าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น 
และการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 ที่ล่าช้ากว่าคาด 
อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่ายระดับฐานราก
จนไปถึงระดับประเทศมีส่วนช่วยพยุงมิให้เศรษฐกิจชะลอตัวแรง

การท่องเท่ียวไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า 
ประเทศไทยจ�านวน 39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2561 
โดยสญัชาตขิองนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามามากท่ีสดุสีอ่นัดบัแรก 
คอื จนีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.4 มาเลเซยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 อนิเดยีเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 24.9 และเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 ส่วนนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติหลกัท่ีมอีตัราการเตบิโตเพ่ิมขึน้มากท่ีสดุ คอื อนิเดยีเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 24.9 ลาวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.9 และญ่ีปุ่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.1 ขณะ
ทีม่รีายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิทีย่วไทยอยู่ท่ี 1.9 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยทั้งปี 2562 อยู่ที่ 31.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.0 จากปี 2561 ตามทิศทางการด�าเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายเพ่ิมเติมของประเทศส�าคัญ ๆ โดยเฉพาะ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น และ
ธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ประกอบกับความเชื่อมั่น 
ของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยท่ียังคงม ี
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าไทย 
อย่างต่อเนื่อง 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่า
ศักยภาพ โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ปรับลดลงจาก
ร้อยละ 2.4 ในปี 2562 โดยปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การ

ขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ ท้ังในด้าน
การใช้จ ่ายภาคครัวเรือนจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู ่ในระดับต�่า 
การด�าเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู ้มีรายได้น ้อย 
และเกษตรกร การลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่หลายโครงการ
มีก�าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563-2564 ซึ่งจะ
ท�าให้การเบิกจ่ายเม็ดเงินเร่งตัวขึ้น และการย้ายฐานการผลิตของ 
นักลงทุนต่างชาติ 2) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออก 
ตามแรงสนับสนุนจากเศรษฐกจิโลกและการค้าโลกท่ีปรบัดขีึน้ โดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลก
จะขยายตัวร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2562 และปริมาณ 
การค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในปี 
2562 3) การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ท้ัง
การใช้เครือ่งมอืทางการคลงัและการเงนิผ่านการอดัฉดีเมด็เงนิเข้าสู่ 
ระบบเศรษฐกิจตามรายจ่ายงบประมาณต่าง ๆ  และการรกัษาระดบั
ดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต�่าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเน่ือง 
ตลอดปี 2563

อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2563 ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญ 
ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจของประเทศคู ่ค้าและ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต�่ากว่าการคาดการณ์ และ
การแข็งค่าของค่าเงินบาทที่จะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าและการ 
ท่องเท่ียวของไทย 2) เสถียรภาพทางการเมือง การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็น
ตัวแปรหลักที่มีส่วนเก้ือหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความ 
ต่อเน่ืองและเข้มแขง็ขึน้ 3) หน้ีครวัเรอืนท่ีอยู่ในระดบัสงูและขยายตวั 
เร็วกว่ารายได้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการบริโภค 
ภาคเอกชนโดยรวม 4) ความเส่ียงจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีจะ 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร และ 5) การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย เน่ืองจาก 
คาดการณ์ว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะ 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างอยู่ในช่วงเวลาควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว

ที่มา:  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนการงานระหว่างประเทศ (IMF) 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
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อุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2562

อุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15.0 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศและในปี 2562 มอีตัราการเตบิโตท่ีชะลอลงอยู่ทีร้่อยละ 3.1 
จากร้อยละ 10.8 ในปี 2561 ในส่วนท่ีเป็นห้างสรรพสนิค้าและร้านค้า 
ทั่วไปขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยเป็นการขยายตัวของสินค้าอุปโภค
บริโภคเป็นสําคัญขณะที่สินค้าคงทนหดตัว โดยกําลังซื้อส่วนใหญ่
ขบัเคลือ่นจากกลุม่ลกูค้าทีม่รีายได้ระดบักลาง-ล่างและการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีแนวโน้มใช้จ่าย
น้อยลงเนือ่งจากรายได้ครวัเรอืนท้ังในและนอกภาคเกษตรขยายตวั 
ในระดับต่ําและภาระหนี้ครัวเรือนสะสมอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี 
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงครึ่งหลังของ 
ปี 2562 ในกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ เป็นแรง
สนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

รายงานวิจัยของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จํากัด 
(JLL) เปิดเผยว่า พ้ืนทีต่ลาดค้าปลกีมกีารขยายตวัต่อเน่ือง โดยในปี 
2562 ขยายตัวร้อยละ 4 มีพ้ืนท่ีค้าปลีกเพ่ิมขึ้นประมาณ 294,000 
ตร.ม. ส่งผลให้พ้ืนท่ีค้าปลีกรวมทั้งหมดในกรุงเทพฯ และพ้ืนที ่
โดยรอบอยู่ที่ประมาณ 7,011,202 ตร.ม. โดยพ้ืนที่ค้าปลีกเปิดใน 
ปี 2562 แบ่งเป็น ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประมาณร้อยละ 
65.0 ตามด้วยคอมมนูติีม้อลล์ร้อยละ 19 ไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 14 
ตามลําดับ และภาพรวมอัตราการเช่าพ้ืนที่ค้าปลีก (Occupancy 
Rate) สูงกว่าร้อยละ 90.0 

กลุม่ศนูยก์ารค้า (Shopping Centers) และ 
ห้างสรรพสินค้า (Department Stores)

พ้ืนท่ีโครงการของศูนย์การค้าทั้งหมด (Retail Gross Floor Area) 
ในประเทศไทยปี 2562 อยู่ท่ี 20.5 ล้านตร.ม. และคาดการณ์ภายใน
ปี 2563 จะอยู่ที่ 21.1 ล้านตร.ม. โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 
ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก  
ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ศูนย์การค้ามิกซ์ จตุจักร 
ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลป่าตอง และหลายโครงการท่ีมีการจัดสรรพ้ืนท่ีให้สามารถ
เปิดได้ 24 ช่ัวโมงมากขึ้น เช่น โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ 
ศนูย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีเปลีย่น
ไปของลูกค้า และภายในปี 2563 จะมีโครงการศูนย์การค้าสําคัญ
เปิดใหม่ ได้แก่  โครงการสยาม พรเีมีย่ม เอาท์เลต็ โครงการเดอะปาร์ค 
โครงการสมายสแควร์ โครงการซันน่ีลาซาล โครงการสยามสแคป 
ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์บ่อวิน และศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ถลาง เป็นต้น 

ในภาวะตลาดปัจจุบัน ผู ้ประกอบการศูนย์การค้าและห้าง 
สรรพสินค้าได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้สอยของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การ 
ตอบสนองที่ตรงใจลูกค้า (Personalization) และความสะดวก
รวดเรว็ รวมทัง้ความท้าท้ายจากการเตบิโตของตลาดสนิค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) การเกิดขึ้นของ Lifestyle Retail และ New 
Concept Retail ซึ่งออกแบบการใช้พ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
บริการส่งอาหาร (Food Delivery Services) ส่งผลให้ความถ่ีใน
การใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง 
ปัจจยัเหล่าน้ีเพ่ิมความท้าทายให้กับผูป้ระกอบการศนูย์การค้าและ 
ห้างสรรพสนิค้าในการดงึดูดลกูค้าให้เข้ามาใช้บรกิาร  ผูป้ระกอบการ 
จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการ
บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปล่ียนไปของ
ลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

กลุม่ศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม (Community Mall) 
และศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตล ์(Lifestyle Retail)

ในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อมมีจํานวน 
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองและมีจุดเด่นท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าในชุมชน
มากข้ึนในเชิงของอัตลักษณ์ และยังมีร้านขายสินค้าและบริการที่
เป็นเชนสโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีชื่อเสียงมาเปิดในศูนย์การค้า
ขนาดย่อมมากข้ึน นอกจากนี ้ยังมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงการ
ให้มคีวามหลากหลายโดยมกีารเปิดศนูย์การค้าขนาดย่อมควบคูกั่บ
โรงแรม โรงพยาบาล ป๊ัมน้ํามนั และมร้ีานค้าไดร์ฟทรมูากขึน้ รวมถึง 
มกีารขยายเวลาเปิดบรกิารของซเูปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนส และร้านอาหาร 
เป็น 24 ชัว่โมง โดยในปี 2562 มพ้ืีนท่ีเพ่ิมขึน้อกี 190,000 ตร.ม. และ
มีโครงการที่เปิดตัวในปี 2562 ได้แก่ โครงการพีเพิลพาร์ค อ่อนนุช 
โครงการเวลาสนิธรวิลเลจ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการมาร์เก็ต
เพลสดสุติ โครงการพอร์โต้โก ท่าจนี โครงการแอทยู ปาร์ค สวุรรณภูมิ  
โครงการวีพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี โครงการแอมไชน่าทาวน์ 
และโครงการดราก้อนทาวน์ เป็นต้น

ภาพรวมตลาดอตุสาหกรรมค้าปลกีในรปูแบบโครงการศนูย์การค้า
ขนาดย ่อมน้ีมีการแข ่งขันสูงทั้ งจากร ้านค ้าชุมชนรอบข ้าง 
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และบริการส่งอาหาร (Food Delivery 
Services) ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังต้องปรับตัวเพ่ือสร้าง
ความแตกต่างให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ 
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นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่ต้ังให้อยู่ในชุมชน การ
ปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผูเ้ช่าใหม่ ๆ  ท่ีมคีวามหลากหลาย 
และเทียบเคียงกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้กิจกรรมทางการ
ตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ใหม่ ๆ  ต่อเน่ืองไปจนถึงการจดัให้โครงการมสีิง่อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ท่ีครบครัน โดยท้ังหมดนี้ต้องอาศัยความชํานาญในการ
บริหารภายใต้ความเสี่ยงและต้นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึนซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

กลุม่ห้างคา้ปลกีขนาดใหญ ่(Hypermarkets) 
และรา้นสะดวกซ้ือ (Convenience Stores)

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหม่มีไม ่
มากนัก แต่ได้มีการพัฒนาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มีความ 
หลากหลายของสนิค้าและบรกิาร เพ่ือตอบสนองวิถีชวิีตของลกูค้าใน
ชมุชนมากขึน้ และผูป้ระกอบการยังคงมุง่พัฒนาโครงการในรปูแบบ
ร้านค้าขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องในลักษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวก
ซือ้ก่ึงซเูปอร์มาร์เก็ตหรอืทีเ่รยีกว่า ซเูปอร์คอนวีเนยีน สโตร์ และร้าน
สะดวกซ้ือ (Convenience Store) เช่น มนิิบิก๊ซ ีเทสโก้โลตัส เอกซ์เพรส 
ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลู ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการใน
รูปแบบตลาดเพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าท่ีหลากหลายและเข้าถึงพ้ืนท่ีห่างไกลมากขึ้น อีกท้ังยังมีการ
ใช้ช่องทางออนไลน์และบริการส่ง เข้ามาอํานวยความสะดวกใน
การจับจ่ายสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอันใกล ้
ช่องทางน้ีน่าจะช่วยเพ่ิมรายได้อย่างมนัียสาํคญั เน่ืองจากพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนมาสู่การเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นสําคัญ 
สําหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ เน้นการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพ้ืนทีต่่าง ๆ  ให้มากทีส่ดุและเริม่มุง่เน้น 
การขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับตัว 
เพื่อให้เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยเน้นการเป็น
ร้านอิม่สะดวกทีม่เีครือ่งดืม่และอาหารถูกสขุลกัษณะท่ีหลากหลาย 
ในราคาที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้าและบริการที ่
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละพ้ืนที ่เน้นการให้บรกิาร
ที่รวดเร็ว รูปแบบทันสมัย และนําเทคโนโลยีมาใช้มากข้ึน โดยรุก
ธุรกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) จาํหน่ายสนิค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ การลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศ
ท่ีมีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยาย

สาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563

ในปี 2563 ธุรกิจค้าปลกีคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.0 - 3.0 
ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ีม ี
แนวโน้มขยายตวัในระดบัตํา่ อย่างไรก็ด ีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาค
รัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
พ้ืนที่ค้าปลีกและจะยังคงมีการเปิดตัวโครงการค้าปลีกรูปแบบ 
ผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2563 จะมีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตร.ม. ในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จากการเปิดให้บรกิารของโครงการสาํคญั ๆ  
หลายโครงการ โดยการเพ่ิมขึ้นของอุปทานเป็นไปตามอุปสงค์ใน
ตลาดท่ียังเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้จ่ายของ 
ผู ้บริ โภคในเมืองและกลุ ่มนักท ่องเ ท่ียวต ่างชาติ  และการ 
ตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตและการทํางานที่เปลี่ยนไปของคนใน
เมือง ส่งผลให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเช่าพื้นที่และขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องทําให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2563 
ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าจะเปิดบรกิารในปี 2563 ในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล ได้แก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต โครงการ
เดอะปาร์ค และโครงการสมายสแควร์ สําหรับโครงการท่ีจะเปิด
ในต่างจังหวัด ได้แก่ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์บ่อวิน ศูนย์การค้าไลฟ์
สไตล์ถลาง และโครงการปอร์โต เดอ ภูเก็ต ของกลุม่เซน็ทรลั เป็นต้น

ในปี 2564-2566 คาดว่าจะมแีหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่เกิดขึน้ 6 แห่ง 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม (มิกซ์ยูส) ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในเมือง
ได้ครบและสะดวกมากขึ้น ได้แก่ 1) โครงการวัน แบงค็อก ซึ่งเป็น
โครงการที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ตรงถนนพระราม 4  2) โครงการดุสิต เซ็นทรัล 
ปาร์ค ของบรษิทั เซน็ทรลัพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบรษิทั ดสุติธานี 
จํากัด (มหาชน) ตรงถนนพระราม 4  3) ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ 
เป็นศูนย์การค้าแห่งที่ 3 ในกลุ่มดิเอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ ของ
กลุ่มเดอะมอลล์ 4) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคําแหง 2 ของ 
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กลุ่มเดอะมอลล์ 5) โครงการแบงค็อก มอลล์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ 
ตรงแยกบางนา-ตราด และ 6) โครงการเดอะฟอร์เรสเทียร์ ของ
แม็คโนเลีย

นอกจากน้ี การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
รัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
จะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นในระยะยาว 
รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ 
นกัลงทนุต่างชาตทิีจ่ะมกีารลงทนุต่อเนือ่งในอกีหลายปี  ซึง่จะส่งผล 
ให้เกิดการจ้างงานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศและเพ่ิมก�าลังซื้อใน
วงกว้าง ท�าให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการใน
จงัหวัดอืน่ ๆ  เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะเมอืงท่ีโครงการ EEC และพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมถึงเส้นทางที่มีถนนเช่ือมผ่านไปยังท่าขนส่งต่าง ๆ 
รวมท้ังหัวเมืองหลัก เมืองใกล้หัวเมืองหลัก และตามแนวชายแดน
ในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท�าให้เกิดโครงการ
มิกซ์ยูส ซูเปอร์สโตร์มอลล์ และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง รวมทั้ง
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในขนาดที่เล็กลงหลายโครงการได้
ทยอยเปิดให้บริการ

การแข่งขนัของธุรกิจค้าปลกีไม่ได้ถูกจ�ากัดเพียงแค่กลุม่ผูป้ระกอบการ 
ค้าปลีกอีกต่อไป แต่ยังมีผู้ประกอบการนอกกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มส�านักงานท่ี
มีการน�าร้านค้าปลีกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจในรูปแบบ
ของรเีทลโพเดยีมเพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลกูค้ามากขึน้ รวมท้ัง
ผูป้ระกอบการในกลุม่ธุรกิจอืน่ท่ีต้องการมหีน้าร้านเพ่ือเข้าถึงลกูค้า
มากขึ้นในยุคที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งผู้แข่งขันกลุ่มเดิมอย่าง 
ผู้ประกอบการ E-Commerce ที่มีจ�านวนผู้ประกอบการรายใหญ่
เพ่ิมมากขึ้นและมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราเติบโต
และส่วนแบ่งในตลาดเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงทีผ่่านมา โดย
ไม่ได้แข่งขนัในด้านของราคาเท่าน้ันแต่เริม่มบีรกิารใหม่เข้ามาเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ลูกค้า ส่งผลให้การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
เป้าหมายให้ได้มากที่สุดคือกุญแจส�าคัญในการท�าธุรกิจ รวมทั้ง 
การน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเข้าใจลูกค้าและลดต้นทุนการ
บริหารงานจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งใน 

ปี 2563 คาดว่าผู้ประกอบการค้าปลีกทุกรายจะน�าเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับผูบ้รโิภค (Big Data) มาใช้
กันแพร่หลายมากขึน้ ทัง้เทคโนโลยี Data Analytics หรอืเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ และน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีก Online to Offline (O2O) รวมทั้ง 
เพิ่มความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า
มากขึ้น

อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยปี์ 2562

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์ซบเซาอย่างต่อเนือ่งนับตัง้แต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา 
จากสภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กับจนี อกีทัง้ 
ยังถูกซ�้าเติมด้วยมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อหรือ LTV ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท�าให้กระทรวงการคลัง ต้องออก
มาตรการเพ่ือสนบัสนนุและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนทีต้่องการ
มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชน
แต่ละกลุ่ม โดยได้ออกมาตรการให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่าร้อยละ 2.50 วงเงิน 50,000 ล้านบาท ควบคู่
กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 
ร้อยละ 2 เหลอืร้อยละ 0.01 และลดค่าจดจ�านองจากร้อยละ 1 เหลอื
ร้อยละ 0.01 ส�าหรบัทีอ่ยู่อาศยัใหม่พร้อมโอน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 
มผีลบงัคบัใช้นับตัง้แต่ตลุาคม 2562 จนถึง วันที ่24 ธันวาคม 2563 
นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังออกสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าร้อยละ 2.90 
วงเงิน 25,000 ล้านบาท ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยเกิน 3 ล้านบาท และ
ล่าสุดออกโครงการดอกเบี้ยต�่าร้อยละ 0.01 หรือเดือนละ 10 บาท 
เพื่อสร้างสีสันในช่วงท้ายปี 2562 ทั้งนี้ ประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ 
ที่รัฐบาลออกมาช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อในตลาดท่ีอยู่อาศัย นอกจาก
จะช่วยระบายท่ีพักอาศัยคงค้างแล้วยังช่วยให้จีดีพีของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นได้

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จากการประมวลผลการเปิดตวัโครงการท่ีอยู่อาศยัในเขตกรงุเทพฯ - 
ปรมิณฑล ในปี 2562 ของบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ�ากัด มีโครงการเปิดใหม่ 109,336 หน่วย หดตัวร้อยละ 13 เมื่อ
เทยีบกับการเปิดตวัในปี 2561 ทีม่จี�านวน 125,118 หน่วย และหาก
พิจารณาในแง่มูลค่าคาดว่ามีโครงการเปิดใหม่ 438,373 ล้านบาท 
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ลดลงร้อยละ 23 เมือ่เทยีบกับปี 2561 ทีม่มีลูค่า 565,811 ล้านบาทและ 
จากข้อมลูของศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(REIC) เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ของ
ตลาดที่อยู่อาศัย ความต้องการที่อยู่อาศัยหรืออุปสงค์โดยประเมิน
จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีจ�านวนลดลงร้อยละ 10.2 และ
มูลค่าจะลดลงร้อยละ 7.1 ส่วนจ�านวนที่อยู่อาศัยหรืออุปทานของ
โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่คาดว่าจะมีจ�านวนหน่วยลดลง
ร้อยละ 12.7 และท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่คาดว่าจะ
มีจ�านวนลดลงร้อยละ 9.1 เป็นผลมาจากการปรับตัวตามสภาพ
ตลาดท่ีก�าลังซื้อลดลงจากผลกระทบคุมเข้มสินเชื่อ (LTV) และ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดย REIC ประมาณการ “อุปทานเหลือ
ขายที่อยู่อาศัย” ในตลาดเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑลใน 
ปี 2562 ว่าจะมจี�านวนประมาณ 154,367 หน่วย โดยหน่วยท่ีมมีาก
ที่สุด คือ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) จ�านวน 65,639 หน่วย สัดส่วน
ร้อยละ 42.5 รองลงมา คอื ทาวน์เฮ้าส์มสีดัส่วนร้อยละ 31.8 บ้านเดีย่ว 
มีสัดส่วนร้อยละ 17.1 ในส่วนท่ีเหลือจะเป็นท่ีอยู่อาศัยประเภท
บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ โดยอัตราเหลือขายถือว่าสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 138,900 หน่วย 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค

ณ สิ้นปี 2562 REIC ได้ประมาณการจ�านวนหน่วยเหลือขายที่อยู่
อาศยัในจงัหวัดหลกั 20 จงัหวัด อยู่ทีป่ระมาณ 109,000 หน่วย และ
คาดว่า ณ สิน้ปี 2563 จะมจี�านวนหน่วยเหลอืขายประมาณ 87,000 
หน่วย ลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2562 เนื่องจาก
รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย
ให้มกีารลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสทิธ์ิและค่าจดจ�านองเหลอืเพียง
ร้อยละ 0.01 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงส้ินปี 2563 
เฉพาะท่ีอยู่อาศยัในระดบัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จากผูป้ระกอบการ 
โดยไม่นบัรวมบ้านมอืสอง ซึง่คาดว่าจะท�าให้มกีารเร่งโอนกรรมสทิธ์ิ
ที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบการและดูดซับอุปทานเหลือขายในตลาด
ออกไปจนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายให้ต�่ากว่า 
ค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่มีจ�านวนเหลือขายเฉลี่ย 106,790 หน่วยได้

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ปี 2563

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล REIC ได้น�า
ตวัแปรส�าคญัทีส่่งผลให้เกิดความเปลีย่นแปลงในไตรมาส 4 ปี 2562 
คือ การที่รัฐบาลได้มีการออกมาตรการสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัย 
ให้ครอบคลมุกลุม่ผูม้รีายได้ปานกลางมากขึน้ โดยได้ออกมาตรการ
ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจ�านองเหลอืร้อยละ 
0.01 ครอบคลุมถึงบ้านในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ท่ีออก
มาวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 และยังมีโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ซึ่ง
ให้การสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งคาด
ว่าจะท�าให้จ�านวนหน่วยเหลือขายลดลงร้อยละ 0.6 และมูลค่าการ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยทั่วประเทศลดลงร้อยละ 2.2 ในปี 2562 
เทียบกับปี 2561 หรืออาจจะไม่ลดลงเลย จากเดิมที่คาดว่าจ�านวน
หน่วยเหลือขายในปี 2562 จะลดลงร้อยละ 7.7 และมูลค่าการโอน
กรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยท่ัวประเทศจะลดลงร้อยละ 2.7 นอกจากน้ี 
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาคอสงัหารมิทรพัย์เหล่านียั้งได้ช่วยให้
เกิดการดูดซับอุปทานได้อย่างดี และส่งผลให้อุปทานที่อยู่อาศัยใน
ตลาดปีหน้าลดลงเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีมาตรการ

ทั้งนี้คาดว่าความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจะมีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยส�าคัญ คือ อัตราดอกเบี้ยขาลง และมาตรการ
กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งจะท�าให้มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองจากปลายปี 2562 แต่อาจจะมีการขยายตัวไม่เกินร้อยละ 
5 และโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะมีการเปิดตัวต่อเน่ืองจากช่วง
ปลายปีรองรับมาตรการรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีจ�านวนใกล้เคียงกับยอด 
การเปิดตัวในปี 2562 ดังน้ัน ผู้ประกอบการยังคงต้องให้ความ
ส�าคญักับการบรหิารสนิค้าทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและ 
ทีอ่ยู่อาศยัสร้างเสรจ็รอการขายเพ่ือให้อปุทานไม่ค้างอยู่มากเกินไป 
และยังต้องระมัดระวังการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ที่อาจจะมากเกิน
จนตลาดไม่สามารถดดูซบัได้ทนั แม้ก�าลงัซือ้ในตลาดถึงแม้ยังมอียู่
แต่มีอยู่ไม่มากเท่ากับ 2 ปีก่อน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ศูนย์การค้า

34
ศูนย์อาหาร

30
อาคารที่พักอาศัย

8
โรงแรม

2
อาคารสำนักงาน

7
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล
พัฒนา”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จํากัด” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่ง
เป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและได้เปิด
ศูนย์การค้าใหม่อีก 3 แห่ง อาทิ รามอินทรา ปิ่นเกล้า และพัทยา 
เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ เซ็นทรัล มารีนา) ก่อนเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2538 ด้วย 
ทนุจดทะเบยีน 1,000 ล้านบาท มลูค่าหุน้ละ 10 บาท ปัจจบุนั บรษิทัฯ 
มทุีนจดทะเบยีนชาํระแล้วทัง้สิน้ 2,244,000,000 บาท มลูค่าหุน้ละ 
0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด และบุคคลในตระกูล 
จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่าง 
ต่อเน่ือง ด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมอืงหลกัและจงัหวัด 
ใหญ่ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว รวมถึงการซื้อโครงการศูนย์การค้า เช่น 
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์ (ปี 2545) 
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัล อุดร (ปี 2552) และ
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (ปี 2558) เป็นต้น และยังขยายธุรกิจไปใน
ต่างประเทศและในรูปแบบใหม่ โดยในปี 2562 ได้เปิดตัวเซ็นทรัล 
ไอ-ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย 
และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรีเอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทย
 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทฯ ได้แสวงหาแหล่ง
เงินทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่ดําเนินการอยู่ 
โดยจดัตัง้กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 
(CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ 

CPN คอมเมอร์เชยีล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 โดยมวีตัถุประสงค์
เพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
และล่าสุดเมื่อปลายปี 2560 ได้ดําเนินการแปลงสภาพ CPNRF 
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท (CPNREIT) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
สินทรัพย์ที่ทรัสต์และกองทุนรวมได้ลงทุนอยู่ 

เมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์  
(GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.53 โดยทรัพย์สินของ GLAND 
ประกอบด้วย 1) อาคารสํานักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 2) อาคาร
สํานักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ท้ัง 2 โครงการถูกโอนไปยังทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสํานักงาน จีแลนด์  
(GLANDRT) แล้ว 3) อาคารสาํนักงาน จ ีทาวเวอร์ 4) อสงัหารมิทรพัย์ 
เพ่ือการขาย เบลล์ และ 5) ท่ีดนิยังไม่ได้พัฒนาอกี 4 แปลง โดยแบ่ง 
เป็น 2 แปลงสําหรับการนําไปพัฒนาในโครงการรูปแบบผสม 
(Mixed-use Development) และอกี 2 แปลงสําหรบัการนําไปพัฒนา 
โครงการที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ GLAND ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยอ้อมในทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
อาคารสํานักงาน จีแลนด์ สัดส่วนร้อยละ 10.13 โดยมีบริษัทย่อย
ของ GLAND คือ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ทําหน้าที่
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ตลอดระยะเวลา 39 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอยู่
ตลอดเวลา โดยการปรบัศนูย์การค้าให้กลายเป็นศนูย์กลางการใช้ชวิีต 
(Center of Life) ของคนทุกกลุ่ม ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
-  การบกุเบกิโครงการรปูแบบใหม่และการขยายไปในสถานท่ีใหม่ 
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(Innovation and Expansion) ด้วยแนวทางการพัฒนาโครงการ 
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยนําร่องการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ ท่ีทันสมัยและตอบโจทย์การใช้
ชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า
และชุมชนในบริเวณโดยรอบศูนย์การค้าสามารถมาใช้ชีวิต
ได้เป็นประจาํ หรอืกลุม่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่
ต้องการมาพกัผ่อนและแสวงหาประสบการณ์ท่ีดแีละน่าจดจํา 
ในศูนย์การค้า รวมถึงการปรับรูปแบบศูนย์การค้าให้เป็น
ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนนั้น ๆ และชุมชนใกล้เคียง  
(Center of Community) ผ่านแนวคิดความเป็นจุดหมายแห่ง
การใช้ชวีติ (Destination Concept) โดยบรษิทัฯ มกีารปรบัเพ่ิม
รูปแบบศูนย์การค้าทั้งในศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าเดิม 
ผ่านการปรับปรุงในแต่ละปี เพ่ือให้ศูนย์การค้าเป็นจุดหมาย
ปลายทางสําหรับทุกกิจกรรมของลูกค้า อาทิ อาหารการกิน 
แฟชั่น กิจกรรมครอบครัว กีฬาและสุขภาพ และการสังสรรค์
สําหรับคนท่ีมีความสนใจเหมือนกัน นอกจากนี้  บริษัทฯ  
ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ท่ีอยู่อาศัย อาคาร 
สํานักงาน และโรงแรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ
ศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัและใช้ทีดิ่นให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ถือเป็นการทําธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกันในเชิงพ้ืนที่โดยเริ่มตั้งแต ่
ปี 2559 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์การค้า
ของบริษัทฯ ที่เปิดดําเนินการอยู่หรือพ้ืนท่ีใกล้ ๆ โดยรอบ
ศูนย์การค้า

-  การสร้างพันธมติรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) 
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ ได้
ดําเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพ่ือ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพ่ือ 
พัฒนาโครงการดสุติ เซน็ทรลั พาร์ค ในกรงุเทพฯ 2) การร่วมมอื 
กับ IKEA เปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ ในรูปแบบ Flagship แห่ง
แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ท่ีผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 
3) การร่วมทุนกับบรษิทั ไรท์แมน จาํกัด เปิดตวั “ไตรภูมมิหศัจรรย์
สามโลก” World-Class Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต  
ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรลั ภูเก็ต 4) การร่วมมอืกับ Common Ground 
Group จากประเทศมาเลเซยี ลงทนุในธุรกิจ Co-working Space 
ในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจศูนย์การค้าเข้ากับอาคาร 

สํานักงานในอนาคต 5) การลงทุนในธรุกิจแกร็บ ประเทศไทย 
(Grab) เพ่ือสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) และ 6) การจบัมอื
กับ Mitsubishi Estate Asia (MEA) เข้าร่วมลงทนุในศนูย์การค้า
เซน็ทรลั วิลเลจ ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดบัคณุภาพโครงการให้เป็น
ผู้นําเอาท์เล็ตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุร กิจพัฒนาโครงการศูนย ์การค ้าและ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองในรูปแบบโครงการ 
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน โรงแรม 
และที่พักอาศัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ ส้ินปี 
2562 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย
ศูนย์การค้า 34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง  
ในต่างจังหวัด 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง อาคาร 
สํานักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
โครงการทีพั่กอาศยัเพ่ือเช่า 1 แห่ง และโครงการท่ีพักอาศยัเพ่ือขาย 
ที่สร้างเสร็จและพร้อมโอน 8 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
ลงทุน และทําหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน CPNREIT 
และ CPNCG

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะเร่ิม
ตั้งแต่การจัดหาท่ีดินในทําเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนา 
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม 
การออกแบบและบรหิารงานก่อสร้าง การบรหิารงานขาย ตลอดจน 
เป็นผู ้บริหารศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานหลังจากที่เปิด 
ให้บรกิารแล้ว รวมถึงการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภค ระบบรกัษา 
ความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ แหล่งสันทนาการและบันเทิงภายในศูนย์การค้าใน
บางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
โดยการเปิดให้บรกิารน้ันจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเล 
ทีต่ัง้ และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นสาํคญั สาํหรบั 
การบริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ด้านการบรหิารโรงแรมเป็นผูบ้รหิารโรงแรมเพ่ือให้การบรหิารจดัการ
เกิดประโยชน์สูงสุด
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การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายได ้
ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ 80 ของ 
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า
พ้ืนทีค้่าปลกี รายได้จากการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภคและระบบ 
รักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาด
ภายในศนูย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บรกิารพ้ืนทีศ่นูย์ประชมุ
อเนกประสงค์ รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา รายได้จาก 
การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุน
ศนูย์การค้า จากการบรหิารศนูย์การค้า 34 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ 
ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 โครงการ ในต่างจงัหวัด 18 โครงการ 
และในประเทศมาเลเซยี 1 โครงการ ในจาํนวนน้ีมโีครงการท่ีบรษิทัฯ 
ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) จํานวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ  
ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

บริษัทฯ มุ ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้าด้วยการเปิด
ศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุง
ศูนย์การค้าเดิมให้ทันสมัย และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พ้ืนที่ในศูนย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยแนวคิด 
การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยนําเสนอสินค้าและบริการที ่
หลากหลายควบคู่กับการสร้างสรรค์ Destination Concepts  
บรษิทัฯ จะนาํจดุเด่น และเอกลกัษณ์ประจาํท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึง่
ในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นอย่างกลมกลืน รวมถึง
การตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพ่ือสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้
ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพ่ือให้ศูนย์การค้าของ 
บรษิทัฯ มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและเป็นผูน้าํในธุรกิจศนูย์การค้าต่อไป

การเปิดศูนย์การค้าใหม่ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ
ศนูย์การค้าจํานวน 2 แห่ง คอื ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ไอ-ซติี ้ในประเทศ
มาเลเซีย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งเป็นลักชูรีเอาท์เล็ต
แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใน
อนาคต ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ศรีราชา ในปี 2564 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุร ี
ในปี 2565 โดยท้ัง 3 โครงการจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบผสม 

ซึ่งมีองค์ประกอบอื่น อาทิ ศูนย์ประชุม โรงแรม อาคารสํานักงาน 
และที่พักอาศัย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงศูนย์การค้า
ระหว่างปี 2563-2565 ทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหญ่ 
2 แห่ง ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เป็น The Largest 
Regional Mall - Gateway of South Bangkok และจะผลักดันให้
ย่านพระราม 2 กลายเป็น New Urbanized District แห่งใหม่ของ
กรุงเทพฯ และ 2) เซ็นทรัล รามอินทรา ภายใต้แนวคิด Living Lab 
of Ramindra รวมถึงมแีผนการปรบัปรงุท่ัวไปอกี 12 แห่งทัว่ประเทศ 
โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

จากการประมาณการของบรษิทัฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ 
มส่ีวนแบ่งตลาดในประเทศไทยประมาณร้อยละ 19.8 โดยพิจารณา
จากขนาดพื้นที่ค้าปลีกรวม (Retail Gross Floor Area)

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารลงทนุในธุรกิจอืน่ ๆ  ท่ีสนับสนุนศนูย์การค้า
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับ 
ธุรกิจหลัก ลูกค้า ชุมชน และผู้เก่ียวข้องส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย 
ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิงที่ช่วยเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า 
เข้ามาใช้บรกิารศนูย์การค้าเพ่ิมขึน้ และธุรกิจอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวเน่ือง อาทิ
-  สวนนํ้าบริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ภายใต้

ชือ่ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรงุเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซรีส์ี 
ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) 

ส่วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)

พื้นที่รวม
20.5 ล้าน ตร.ม.

22.8 19.8

4.9

4.0
2.8

2.9
1.71.72.9

36.4

เซ็นทรัลพัฒนา

กลุ่มเดอะมอลล์

โรบินสัน

เอสเอฟ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ซีคอนสแควร์

ฟิวเจอร์พาร์ค

สยามพิวรรธน์

ไฮเปอร์มาร์เก็ต
อื่นๆ
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เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสันความสนุกให้กับลูกค้า
ทุกคนในครอบครัว

-  สวนพักผ่อน ในบรเิวณศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 2 ภายใต้ชือ่ 
“เซน็ทรลั พาร์ค” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ทีเ่ปิดให้บรกิารแก่
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลาน
กิจกรรม และร้านอาหารชั้นนํา

-  ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เปิด 
ให้บรกิารในปี 2562 เป็นธีมพาร์คผจญภัยรปูแบบ 3 มติอินิเตอร์ 
แอ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ
ชํานาญ

-  ธุรกิจโคเวิร ์ค ก้ิงสเปซ ภายใต ้บริษัท คอมมอนกราวด ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่เปิดตัวสาขาแรกในประเทศเมื่อปี 2562 
ที่อาคารสํานักงาน จี ทาวเวอร์

-  บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกรบ็ ประเทศไทย โดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความร่วมมอืทางธุรกิจและสนับสนนุการเตบิโตให้แก่
ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ และช่วยอํานวยความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) โดยเพ่ิม 
ช่องทางในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งจะ
เก้ือกูลต่อการเตบิโตธุรกิจของบรษิทัฯ อาท ิการเพ่ิมจาํนวนผูม้า
ใช้บริการในศูนย์การค้าผ่านบริการรับ-ส่ง (Ride Hailing) และ
การเพ่ิมยอดขายร้านค้าผ่านบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery) 
เป็นต้น

2. อาคารสํานักงาน

ธุรกิจอาคารสํานักงานเป็นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้เช่าใน
บริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ท่ีส่งเสริมกันกับ 
ธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการจากการ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ

การตัดสนิใจพัฒนาอาคารสาํนักงานในบรเิวณโครงการศนูย์การค้า
ใดน้ัน บริษทัฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้ อปุสงค์ 
และอุปทานของพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในบริเวณน้ัน ๆ เป็นสําคัญ 
ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารสํานักงาน ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า 
พ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายได้ค่าเช่าพ้ืนที่แก่ร้านค้าปลีกภายใน 
อาคารสาํนกังาน และรายได้จากการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภค

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอาคารสํานักงานภายใต้การบริหารในบริเวณ 
โครงการศูนย์การค้ารวมทั้งส้ิน 7 โครงการ ได้แก่ 1) ลาดพร้าว  
2) ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 4) บางนา 5) 
เซน็ทรลัเวลิด์ (อาคารสาํนกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวิลด์) 
6) แจ้งวัฒนะ และ 7) พระราม 9 โดยแบ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ 
คอื อาคารสาํนกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบ ีในบรเิวณโครงการ
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG จํานวน 1 
โครงการ คือ อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยกลุม่ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานทีต้ั่งอยู่ภายในโครงการเซน็ทรลั 
ลาดพร้าว เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
และเซน็ทรลั พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจท่ีได้รบัประโยชน์
สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียน 
สอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย์ 
เป็นต้น สําหรับอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ซึ่งเป็นอาคารสํานักงาน เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจใจกลาง
กรุงเทพฯ น้ัน มีผู้เช่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนําทั้งในและ 
ต่างประเทศ

3. โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอุปสงค์ 
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพ่ิมมูลค่าให้
กับโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ ้มค่าเพ่ือ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนท่ี
สําคัญประกอบด้วย ทําเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และ
สภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้อง
สมัมนา และศนูย์ประชมุ เพ่ือรองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention 
and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและจัดแสดง
สินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้
จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จาก
ค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
-   โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธาน ีซึง่มห้ีองพัก

จาํนวน 259 ห้อง (เดมิคอืโรงแรมเจรญิศรแีกรนด์ รอยัล ซึง่เป็น
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  ส่วนหน่ึงของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท
ท่ีมีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรม 
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม

-  โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจํานวน 302 ห้อง (ตั้งอยู่ใน
บริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เริ่มเปิด 
ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 
2560 บริษัทฯ ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดย
ยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหารโรงแรม

4. อาคารที่พักอาศัย 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใน
ลักษณะพ้ืนที่แบบผสม โดยพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย เพ่ือช่วย
สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ท้ังนี ้บริษทัฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายงานซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารและบคุลากร
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการดาํเนนิงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ดําเนินการโดยบริษัท 
ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด (ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์) โดยเริ่มตั้งแต่การ 
คดัเลอืกทําเลทีดิ่นสาํหรบัพัฒนาโครงการ ศกึษาความเป็นไปได้ของ
ข้อมูลการตลาดและผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ 
เลือกประเภทท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทําเลท่ีตั้งนั้น ๆ จากนั้น
บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู ้ผลิตโดยตรง เพ่ือให้สามารถ 
เปรียบเทยีบราคาและคณุภาพและได้รบัประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด รวมท้ังมีการกําหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน
ความผนัผวนของราคา บรษิทัฯ คดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่คีวามชาํนาญ  
มีผลงานและช่ือเสียงในแต่ละประเภทงาน ตามขั้นตอนและ
มาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังมีระบบในการควบคุมการดําเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม 
แผนงานทีกํ่าหนดรวมถึงมรีะบบการควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวด
และรัดกุมอกีด้วย สาํหรบัการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและสาธารณูปโภค
ของโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัด 
ให ้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ซึ่งทุกโครงการปฏิบัติตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพ
แวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 ปัจจบุนับรษิทัฯ มโีครงการทีอ่ยู่อาศยัรปูแบบคอนโดมเินียมบนทีดิ่น
บริเวณศูนย์การค้าจํานวน 8 โครงการ แบ่งเป็น
-  โครงการทีส่ร้างและโอนกรรมสทิธ์ิให้กับลกูค้าเสรจ็แล้วจํานวน 

3 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซน็ท์ ระยอง อยู่บรเิวณเซน็ทรลั ระยอง 
2) เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่ และ  
3) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น อยู่บริเวณเซ็นทรัล ขอนแก่น 

-  โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิให้
กับลูกค้าจํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 
เป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งท่ี 2 อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่ 
2) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงราย และ 
3) เอสเซ็นท์ นครราชสีมา อยู่บริเวณเซ็นทรัล โคราช 

-  โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย โดยเริ่มเปิดจอง
ในปี 2561 จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 
อยู่บริเวณเซ็นทรัล อุบล และ

-  โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขายใหม่ในปี 2562 
จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ เป็น
โครงการที่พักอาศัยแห่งที่ 3 อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่ 

นอกจากนีย้งัมโีครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูน่อกศนูย์การค้าจาํนวน 
1 โครงการ ได้แก่ ฟีล พหล 34 ซึ่งสร้างเสร็จแล้วและปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเปิดขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้า และโครงการ 
ที่อยู่อาศัยในรูปแบบแนวราบ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
บ้านเดี่ยวนิยาม บรมราชชนนี โดยอยู่นอกศูนย์การค้าซึ่งเปิดขาย
ในปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย และบริษัทฯ 
ยังมีท่ีพักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจํานวน 11 ยูนิต ภายใต้
โครงการเซ็นทรัล ซิตี้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
เดียวกับเซ็นทรัล บางนา

ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ได้วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือควบคู่กับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ท่ีตั้งอยู่ในทําเลท่ีดี
ทั่วประเทศและมีที่ดินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยจะ
พัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial Community 
อาศัยความเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานท่ีมีประสบการณ์
ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ
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5. ศูนย์อาหาร

ธุรกิจศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าเป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ท่ีช่วย
เสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจน้ี 
คอื เพ่ือให้ลกูค้าท่ีมาใช้บรกิารภายในศนูย์การค้าได้รบัความสะดวก
ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยัด 
สะดวก และรวดเรว็ โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีจากร้านค้า
ที่เช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าด้วย
แนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหารหลากหลายประเภท 
หลากหลายสไตล์ตอบรับท้ังไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน ดื่ม ชิลล์  
ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี่ และร้านอาหารแบบ 
ซื้อกลับ (Take Home)

6. การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG 
ในสัดส่วนร้อยละ 26.69 และร้อยละ 25.00 ตามลําดับ และ 
ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ซึง่จะได้รบัค่าธรรมเนียมการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําข้ึน
และได้รับส่วนแบ่งกําไรตามสัดส่วนการลงทุนโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

1)    CPNREIT ได้จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
14 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ โดยมี
การลงทุนสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะยาว ได้แก่ เซน็ทรลั 
พระราม 2 (บางส่วน) เซ็นทรัล พระราม 3 (บางส่วน) เซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า (บางส่วน) อาคารสํานกังานป่ินเกล้า 2 อาคาร เซน็ทรลั 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)  
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2562 จํานวน 
44,472 ล้านบาท

   CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทําหน้าที่เป็นผู ้จัดการกองทรัสต ์
(REIT Manager) และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า 
(Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เป็นผูเ้ช่าช่วงโรงแรมฮลิตนั พัทยา 
โดยยงัคงให้บรษิทั ฮลิตนั โฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ บรหิารโรงแรมต่อไป 
นอกจากน้ี ยังมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
เป็นทรสัต ีและบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
เป็นนายทะเบียน

  การแปลงสภาพจาก CPNRF เป็น CPNREIT เป็นไปตาม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขสําหรับการ
แปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือ 
หน่วยลงทนุของ CPNRF โดยรวม เนือ่งจากสทิธิประโยชน์ทางภาษ ี
ของผู้ถือหน่วยลงทุน CPNRF ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์รวมท้ังสิทธิประโยชน์เก่ียวกับค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดภายในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560

2)  CPNCG จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2555 โดย
ไม่มีการกําหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมท่ีจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว CPNCG ได้
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส  
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน) โดยมีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2562 จํานวน 
4,734 ล้านบาท

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

  ท้ังน้ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ 
ทาํหน้าท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวม โดยเรยีกเก็บ 
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําขึ้น 
ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ

โครงการศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการ
พัฒนา 3

สิทธิในที่ดิน 4

(ปีที่สิ้นสุด)
ISO

14001 5

มลูค่าเงนิลงทนุ 
ณ สิน้ป ี2562 6

(ล้านบาท)

พื้นที่
ใช้สอยรวม 7 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นที่ 
(ร้อยละ)

จ�านวน 
ร้านค้า

พื้นที่ 
จอดรถ 

(คัน)
ศูนย์อาหาร 8

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โครงการรูปแบบผสมอื่น

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ISO 
20121 9 TMVS 10 อาคาร

ส�านักงาน โรงแรม ที่พัก
อาศัย

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) •  4,719  310,000  43,566  97  204  3,000  4,500 • • •
2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) •  673  86,000  17,125  94  77  1,000 

3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 1 มีนาคม 2538 G L (2570) •  3,071  370,000  63,189  100  287  3,500 • •
4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) •  1,454  70,000  16,569  94  93  400 •
5. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 1 มีนาคม 2539 2 A F •  2,429  250,000  76,622  95  280  2,300 •  4,800 • •
6. เซ็นทรัล พระราม 3 1 ตุลาคม 2540 G F •  2,156  220,000  53,344  97  239  2,300 •
7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 2544 2 A F •  5,807  500,000  64,163  88  259  3,250 • • •
8. เซ็นทรัล พระราม 2 1 ธันวาคม 2545 G L (2598) •  9,139  210,000  92,193  96  309  3,200 •  4,100 

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 2 A L (2583)  14,648  830,000  196,782  92  410  7,000 • •
10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 2 A F&L (2577) •  4,651  140,000  76,917  95  186  2,000 •
11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F •  5,446  310,000  65,476  93  293  3,300 •  4,200 • •
12. เซ็นทรัล พัทยา 1 มกราคม 2552 G F&L (2581) •  4,651  210,000  57,879  92  208  2,000 • •
13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 2552 2 A F •  4,619  250,000  71,886  89  223  2,000 •  5,000 • • •
14. เซ็นทรัล ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) •  3,477  156,000  40,251  93  186  2,040 •
15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F •  3,968  200,000  47,267  95  262  2,100 •  4,100 • • •
16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 G F •  2,207  110,000  25,924  96  121  1,000 • •
17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F •  1,550  100,000  26,474  97  142  1,440 •
18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) •  5,183  214,000  59,167  99  218  2,400 •
19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F •  2,253  130,000  31,022  97  130  1,400 •  4,700 •
20. เซ็นทรัล ล�าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) •  1,154  110,000  19,685  97  90  2,000 •
21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 G F •  1,835  151,000  29,144  98  143  1,500 • •
22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F •  4,265  260,000  68,028  96  239  3,500 • •
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ศูนย์การค้า เริ่มดําเนินการ รูปแบบการ
พัฒนา 3

สิทธิในที่ดิน 4

(ปีที่สิ้นสุด)
ISO

14001 5

มลูคา่เงนิลงทนุ 
ณ สิน้ป ี2562 6

(ล้านบาท)

พื้นที่
ใช้สอบรวม 7 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นที่ 
(ร้อยละ)

จํานวน 
ร้านค้า

พื้นที่ 
จอดรถ 

(คัน)
ศูนย์อาหาร 8

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โครงการรูปแบบผสมอื่น

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ISO 
20121 9 TMVS 10 อาคาร

สํานักงาน โรงแรม ที่พัก
อาศัย

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) •  4,719  310,000  43,566  97  204  3,000  4,500 • • •
2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) •  673  86,000  17,125  94  77  1,000 

3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 1 มีนาคม 2538 G L (2570) •  3,071  370,000  63,189  100  287  3,500 • •
4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) •  1,454  70,000  16,569  94  93  400 •
5. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 1 มีนาคม 2539 2 A F •  2,429  250,000  76,622  95  280  2,300 •  4,800 • •
6. เซ็นทรัล พระราม 3 1 ตุลาคม 2540 G F •  2,156  220,000  53,344  97  239  2,300 •
7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 2544 2 A F •  5,807  500,000  64,163  88  259  3,250 • • •
8. เซ็นทรัล พระราม 2 1 ธันวาคม 2545 G L (2598) •  9,139  210,000  92,193  96  309  3,200 •  4,100 

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 2 A L (2583)  14,648  830,000  196,782  92  410  7,000 • •
10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 2 A F&L (2577) •  4,651  140,000  76,917  95  186  2,000 •
11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F •  5,446  310,000  65,476  93  293  3,300 •  4,200 • •
12. เซ็นทรัล พัทยา 1 มกราคม 2552 G F&L (2581) •  4,651  210,000  57,879  92  208  2,000 • •
13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 2552 2 A F •  4,619  250,000  71,886  89  223  2,000 •  5,000 • • •
14. เซ็นทรัล ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) •  3,477  156,000  40,251  93  186  2,040 •
15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F •  3,968  200,000  47,267  95  262  2,100 •  4,100 • • •
16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 G F •  2,207  110,000  25,924  96  121  1,000 • •
17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F •  1,550  100,000  26,474  97  142  1,440 •
18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) •  5,183  214,000  59,167  99  218  2,400 •
19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F •  2,253  130,000  31,022  97  130  1,400 •  4,700 •
20. เซ็นทรัล ลําปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) •  1,154  110,000  19,685  97  90  2,000 •
21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 G F •  1,835  151,000  29,144  98  143  1,500 • •
22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F •  4,265  260,000  68,028  96  239  3,500 • •

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการ
พัฒนา 3

สิทธิในที่ดิน 4

(ปีที่สิ้นสุด)
ISO

14001 5

มลูค่าเงนิลงทนุ 
ณ สิน้ป ี2562 6

(ล้านบาท)

พื้นที่
ใช้สอยรวม 7 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นที่ 
(ร้อยละ)

จ�านวน 
ร้านค้า

พื้นที่ 
จอดรถ 

(คัน)
ศูนย์อาหาร 8

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โครงการรูปแบบผสมอื่น

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ISO 
20121 9 TMVS 10 อาคาร

ส�านักงาน โรงแรม ที่พัก
อาศัย

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F •  4,926  295,000  66,801  83  214  2,500 •  5,000 • •
24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) •  1,886  76,000  31,647  88  107  600 •
25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) •  2,613  185,500  38,738  95  181  1,600 •
26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 G F •  2,691  155,000  29,466  96  190  2,000 •  1,000 •
27. เซ็นทรัล ภูเก็ต

- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 2558 2 A L (2599) •  8,478  137,000  48,559  86  144  1,100 •
- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 G L (2599)  5,838  242,800  35,012  88  124  3,200 •

28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) •  7,057  352,000  78,696  94  356  4,000 •  5,000 • •
29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588) •  3,887  150,000  36,049  97  187  1,824 •
30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 G F •  1,818  90,000  21,359  89  138  1,500 •
31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 G F  4,610  233,000  48,971  80  271  3,600 •  3,300 • • •
32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F  2,839  131,250  24,344  94  160  1,500 •
33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 G F  6,151 259,000  85,326  83  208  3,000 

34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 G F  2,720  80,000  21,377  96  114  1,500 •
รวม  144,871  7,573,550 1,809,020  93  6,993  80,554  45,700 
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ศูนย์การค้า เริ่มดําเนินการ รูปแบบการ
พัฒนา 3

สิทธิในที่ดิน 4

(ปีที่สิ้นสุด)
ISO

14001 5

มลูคา่เงนิลงทนุ 
ณ สิน้ป ี2562 6

(ล้านบาท)

พื้นที่
ใช้สอบรวม 7 

(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพื้นที่ 
(ร้อยละ)

จํานวน 
ร้านค้า

พื้นที่ 
จอดรถ 

(คัน)
ศูนย์อาหาร 8

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โครงการรูปแบบผสมอื่น

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ISO 
20121 9 TMVS 10 อาคาร

สํานักงาน โรงแรม ที่พัก
อาศัย

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F •  4,926  295,000  66,801  83  214  2,500 •  5,000 • •
24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) •  1,886  76,000  31,647  88  107  600 •
25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) •  2,613  185,500  38,738  95  181  1,600 •
26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 G F •  2,691  155,000  29,466  96  190  2,000 •  1,000 •
27. เซ็นทรัล ภูเก็ต

- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 2558 2 A L (2599) •  8,478  137,000  48,559  86  144  1,100 •
- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 G L (2599)  5,838  242,800  35,012  88  124  3,200 •

28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) •  7,057  352,000  78,696  94  356  4,000 •  5,000 • •
29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588) •  3,887  150,000  36,049  97  187  1,824 •
30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 G F •  1,818  90,000  21,359  89  138  1,500 •
31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 G F  4,610  233,000  48,971  80  271  3,600 •  3,300 • • •
32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F  2,839  131,250  24,344  94  160  1,500 •
33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 G F  6,151 259,000  85,326  83  208  3,000 

34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 G F  2,720  80,000  21,377  96  114  1,500 •
รวม  144,871  7,573,550 1,809,020  93  6,993  80,554  45,700 

หมายเหตุ : 
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)
 และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยพื้นที่ที่อยู่ใน CPNREIT มีสัดส่วนดังนี้
 - ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2567
 - ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)
 - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
 - ร้อยละ 49 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
 - ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580

2  ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3  รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซ้ือกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
4  สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า) 
5  ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการดําเนินธุรกิจขององค์กร
6  รวมเงินลงทุนในอาคารสํานักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชําระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
7  GFA รวม พื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสํานักงาน และโรงแรม
8  เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ
9  ISO 20121 คือ มาตรฐานการจัดการและบริหารงานที่ออกแบบสําหรับธุรกิจ การจัดงานอีเวนท์อย่างยั่งยืน
10 TMVS (Thailand MICE Venue Stand) คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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อาคารสํานักงาน เริ่มดําเนินการ รูปแบบการ
พัฒนา 4

สิทธิในที่ดิน 5

(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า 

(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่

(ร้อยละ)
จํานวนร้านค้า

1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  16,171  97 75

2. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 1 มีนาคม 2538 G L (2570)  22,680  87 52

3. บางนา ธันวาคม 2544 3 A F  10,007  82 24

4. เซ็นทรัลเวิลด์ 2 พฤศจิกายน 2547 3 G L (2583)  84,356  97 74

5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 1 มีนาคม 2549 G L (2570)  11,627  97 58

6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F  19,955  94 36

7. พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  7,378  94 33

รวม  172,173  94 352

โรงแรม เริ่มดําเนินการ จํานวนห้องพัก
อัตราการเช่า

เฉลี่ยทั้งปี
(ร้อยละ)

1. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 1 เมษายน 2552 3 259  71 

2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา 2 พฤศจิกายน 2553 302  89 

รวม 561  81 

โครงการอาคารสํานักงาน

โครงการโรงแรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : 
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เต็มพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2 ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) 
 และตั้งแต่ธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซ้ือกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า) 

หมายเหตุ : 
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
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คอนโดมิเนียม เปิดตัว พร้อมโอน จํานวนหน่วย 
ทั้งหมด

อัตราการขาย 
(ร้อยละ)

จํานวนหน่วย 
ที่โอนแล้ว 
(ร้อยละ)

1. เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ปี 2559 ปี 2561 400 100 100

2. เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ปี 2559 ปี 2561 408 100 100

3. เอสเซ็นท์ ระยอง ปี 2559 ปี 2561 419 100 100

4. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ปี 2560 ปี 2562 450 100 99

5. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ปี 2560 ปี 2562 312 100 82

6. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ปี 2560 ปี 2562 380 100 65

7. ฟีล พหล 34 ปี 2561 ปี 2562 358 ~40 17

8. เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี ปี 2561 ปี 2563 395 ~80 N/A

9. เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ ปี 2562 ปี 2563 450 ~50 N/A

ที่พักแนวราบ เปิดตัว พร้อมโอน จํานวนหน่วย 
ทั้งหมด

จํานวนหน่วย
พร้อมขาย
และโอน

จํานวนหน่วย 
ที่โอนแล้ว

1. นิยาม บรมราชชนนี ปี 2561 ปี 2562 71 9 5

ที่พักอาศัยเพื่อเช่า เริ่มดําเนินการ พื้นที่
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่
เฉลี่ยทั้งปี
(ร้อยละ)

1. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ 1 ธันวาคม 2544 2 1,567 27

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : 
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจํานวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
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ศูนย์การค้าในประเทศ

เซ็นทรัล อยุธยา

โครงการในอนาคต

The Prosperity of the Capital

ทีต่ัง้ : อยู่บนทางหลวงสายเอเชยีหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา  
(อย.2053) ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
(ใกล้ศนูย์ราชการจงัหวัด) ถือเป็นประตสููท่างเหนือสาํหรบัผูเ้ดนิทาง
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดในภาคกลางตอนบนและ
ภาคเหนือ ด้วยจํานวนรถที่ว่ิงบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 
กว่า 100,000 คัน/วัน

ขนาดโครงการ : อยู่บนที่ดิน 47 ไร่ และศูนย์การค้ามีพื้นที่ GFA 
68,000 ตร.ม.

ศักยภาพโครงการ : เมืองอยุธยาถือเป็นทําเลยุทธศาสตร์ เป็น 
‘Hub ของภาคกลางตอนบน’ ครอบคลุมจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
ชยันาท สพุรรณบรุ ีประชากรเกือบ 2,500,000 คน และยังเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมสําคัญที่ต่อขยายจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้รับเลือก

ให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก เปรียบเสมือนย้อนรอยความ 
เจรญิรุง่เรอืงและสร้างชวิีตชวีาให้อยุธยากลบัมาเรอืงรองอกีครัง้ โดย
การนาํ Kyoto Model มาเป็นต้นแบบเพ่ือผลกัดนัอยุธยาเป็นอกีหนึง่ 
Top Destination เมืองท่องเที่ยวของโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
กว่า 8.2 ล้านคนต่อปี โครงการมิกซ์ยูสนี้ประกอบด้วย ศูนย์การค้า  
ศูนย์ประชุม Tourist Attraction พ้ืนที่สาธารณะสําหรับทุกคนใน
ชุมชน โครงการที่พักอาศัย และโรงแรม

ความคืบหน้าโครงการ : อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง คาดว่า 
จะเปิดดําเนินการได้ในปี 2564

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 6,200 ล้านบาท
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เซ็นทรัล ศรีราชา Living Green in Smart City of EEC Center 

ที่ตั้ง : อยู่บน ถ.สุขุมวิท เป็นพ้ืนท่ีที่มีกําลังซื้อหนาแน่นท่ีสุดใน
ศรีราชา บริเวณโดยรอบมีหมู่บ้านจัดสรร คอนโดเกรด A+ โรงเรียน
นานาชาติ และโรงพยาบาลระดับนานาชาติ รวมกว่า 1,300 
โครงการ

ขนาดโครงการ : อยู่บนที่ดิน 27 ไร่ และศูนย์การค้ามีพื้นที่ GFA 
71,000 ตร.ม.

ศักยภาพโครงการ : โครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันท่ีสุดแห่งแรก
ใจกลางเมอืงศรีราชา ท่ีจะเสรมิทัง้ด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แบบ 
Urbanization และส่งเสรมิการเป็น MICE HUB ของ EEC ในอนาคต 

โครงการมกิซ์ยูสนีป้ระกอบไปด้วย ศนูย์การค้าแบบ Semi-Outdoor 
Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street ศนูย์การประชมุ 
มาตรฐานระดบัสากล โรงแรม เซอร์วิสอพาร์เมนท์ อาคารสํานักงาน 
และศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก

ความคืบหน้าโครงการ : อยู่ระหว่างการดําเนนิการก่อสร้าง คาดว่า 
จะเปิดดําเนินการได้ในปี 2564

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 4,200 ล้านบาท 

ศูนย์การค้าในประเทศ
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ศูนย์การค้าในประเทศ

เซ็นทรัล จันทบุรี The Shining Gem of EEC Plus 2

ที่ตั้ง : อยู่บน ถ.ตรีรัต ที่เชื่อมต่อกับ ถ.สุขุมวิท ขนาบข้างด้วยถนน
เลียบคลองภักดีรําไพ อยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็น CBD ของ จ.จันทบุรี 
รายล้อมด้วยแหล่งท่ีพักอาศัย โรงเรยีน และโรงพยาบาลทีม่ชีือ่เสยีง 
เป็นพื้นที่ที่มีกําลังซื้อหนาแน่นของ อ.เมืองจันทบุรี

ขนาดโครงการ : อยู่บนที่ดิน 46 ไร่ และศูนย์การค้ามีพื้นที่ GFA 
64,000 ตร.ม.

ศักยภาพโครงการ : เป็นการลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ ่
คร้ังแรกของ จ.จันทบุรี ด้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด 
ในฐานะมหานครแห่งผลไม้เมอืงร้อนของโลก ศนูย์กลางเพชรพลอย

และศนูย์กลางการซือ้-ขายอญัมณีทีใ่หญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
ความคืบหน้าโครงการ : อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะเปิด
ดําเนินการได้ในปี 2565

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 3,500 ล้านบาท

(รูปเเบบโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา)
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ศูนย์การค้าในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน 
โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศักยภาพและ
อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจสงู เช่น ประเทศมาเลเซยี และประเทศ
เวียดนาม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาดสภาวะการ
แข่งขันและความเสี่ยงของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั้ง 
คณะทํางานพิเศษเพ่ือศึกษาประเทศเป้าหมายในหลากหลาย 
มิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ สนใจ เพ่ือคัดกรองตลาดที่มีท้ัง
ศกัยภาพโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมต่อธุรกิจของบรษิทัฯ 
โครงการต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในแผนได้ถูกนํามาประเมนิความเป็นไปได้อย่าง
รอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นไป

อย่างระมดัระวัง และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการการเตบิโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการ 
ลงทุนทั้งการปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู ่แล้วและการพัฒนา 
โครงการใหม่ ๆ  ในพ้ืนท่ีท่ีมศีกัยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเองหรอื
การร่วมทนุกับพันธมติรในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถบกุเบกิตลาด
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ในการแข่งขันในประเทศนั้น ๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังได้รับการสนับสนุนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากประสบการณ์ใน
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในต่างประเทศมาช่วยในการ
วิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

ชื่อโครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย เอสเซ็นท์ นครราชสีมา

สถานะโครงการ สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอน (เปิดขายปี 2560)

ที่ตั้ง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ฟ้าฮ่าม 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

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

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

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

ลักษณะโครงการ อาคารสูง 8 ชั้น 
จํานวน 2 อาคาร

อาคารสูง 8 ชั้น 
จํานวน 2 อาคาร

อาคารสูง 21 ชั้น และ 17 ชั้น 
จํานวน 2 อาคาร

จํานวนห้อง 450 ยูนิต 312 ยูนิต 380 ยูนิต

ขนาดห้องชุด 23-32 ตร.ม. (ห้องมาตรฐาน) ตกแต่งพร้อมอยู่

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนปี 2562

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถิ่นและคนทํางานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ มูลค่ารวมประมาณ 2,200 ล้านบาท

ยอดจอง ร้อยละ 100

ยอดโอน ~ร้อยละ 99 ~ร้อยละ 82 ~ร้อยละ 65
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ชื่อโครงการ ฟีล พหล 34 เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่

สถานะโครงการ สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่าง
การโอน (เปิดขายปี 2561)

อยู่ระหว่างการพัฒนาและ
เปิดขาย (เปิดขายปี 2561)

อยู่ระหว่างการพัฒนาและ
เปิดขาย (เปิดขายปี 2562)

ที่ตั้ง ซ.พหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ

ถ.ทางหลวงชนบท 
ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ฟ้าฮ่าม 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พื้นที่ 3-2-7.4 ไร่ 3-2-25.3 ไร่ 7-5-50.5 ไร่

ลักษณะโครงการ อาคารสูง 8 ชั้น 
จํานวน 4 อาคาร

อาคารสูง 14 ชั้น 
จํานวน 1 อาคาร

อาคารสูง 8 ชั้น 
จํานวน 2 อาคาร

จํานวนห้อง 358 ยูนิต 395 ยูนิต 450 ยูนิต

ขนาดห้องชุด 25-35 ตร.ม. 24-63 ตร.ม. 24-63 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนปี 2563

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถิ่นและคนทํางานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท

ยอดจอง ~ร้อยละ 40 ~ร้อยละ 80 ~ร้อยละ 50

ยอดโอน ~ร้อยละ 17 N/A N/A

ชื่อโครงการ นิยาม บรมราชชนนี

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2561)

ที่ตั้ง ซ.บรมราชชนนี 62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

พื้นที่ 43-3-72.4 ไร่

ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

จํานวนบ้าน 71 ยูนิต

ที่ดิน 100 ตร.ว. ขึ้นไป 

พื้นที่ใช้สอย 387-708 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนปี 2562-2566

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,000 ล้านบาท

โอนแล้ว 5 ยูนิต
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โครงสร้างการถือหุ้น
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุร ี1

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. ซีพีเอ็น ระยอง

บจ. ดาราฮาร์เบอร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. ซพีีเอ็น เรซซเิด้นซ ์ขอนแกน่

บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
รัตนาธิเบศร์

บจ. ซีพีเอ็น โคราช

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้

บจ. ซีพีเอ็น โกบอล

บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท

บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ

บจ. ซี.เอส. ซิตี้

บจ. บางนา เซ็นทรัล 
พร็อพเพอร์ตี้

Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. Bhd.

บจ. สยาม รีเทล 
ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ 
แมเนจเมนท์

Chipper Global Ltd.2

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

CPN Venture Sdn. Bhd.

บจ. อยุธยาเกษตรธานี

Global Retail Development
& Investment Limited 

บจ. ซีพีเอ็น ซิตี้

บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั่น

Porto Worldwide Ltd.3

Global Commercial 
Property Limited

100.0%   

100.0%   

100.0%   

100.0%   

100.0%   

65.0%

100.0%   

100.0%   

90.0% 

100.0%   

100.0%   

100.0%   

97.7% 

100.0%   

100.0%   

100.0%   

44.0% 

100.0%   

100.0%   

78.1% 

100.0%   

70.0% 

100.0% 

99.9%

50.0% 

12.0% 

100.0% 

100.0% 

12.0% 

100.0% 

11.9%56.0%

10.0%

10.0%

100.0% 

99.9%

99.9%

51.0% 

25.0 % 

33.0%

100.0% 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

บมจ. ดุสิตธานี (DTC)

ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

บจ. วิมานสุริยา

บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)

บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN

คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

บจ. ซนิเนอร์จิสตกิ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์

บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ 
แมนเนจเม้นท์

บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ 
เอชเคแอล จ�ากัด4

100.0%   

17.6%

26.7%

35.0% 

90.0%

100.0%   

51.0% 

78.0% 

25.0%

50.0% 

100.0%

51.0% 

67.5% 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
อาคารส�านักงานจีแลนด์ 

 (GLANDRT)

15.0%

บจ. เบย์วอเตอร์
50.0% 

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
100% 

บจ. จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์

บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

บจ. สเตอร์ลิง อีควิตี้

บจ. เบ็ล แอสเซทส์

100.0% 

79.6% 

100.0% 

100.0% 

บจ. จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์

บจ. รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง

บจ. พระราม 9 สแควร์

100.0%

100.0%

93.1% 

บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์ 
(GLAND)

หมายเหตุ : 1 บริษัทอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
 2 Chipper Global Ltd. จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ค. 2562
 3 Porto Worldwide Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ค. 2562

 4 บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิ.ย. 2562

บจ. ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ 1
100.0%   
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โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย ร้อยละ
การถือหุ้น

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ศูนย์การค้า 21,577  81.5 24,537  81.5 25,340  79.3 27,934  77.5 29,918  75.6 
 - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่  100.0 
 - บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น  78.1 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์  97.7 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น ระยอง  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น โคราช  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น โกบอล  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ  70.0 
 อาคารส�านักงาน 638  2.4 667  2.2 690  2.2 699  1.9 717  1.8 
 - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 - บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์  97.7
 โรงแรม 983  3.7 998  3.3 1,097  3.4 1,208  3.4 1,121  2.8 
 - บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
 อาคารที่พักอาศัย 10  0.0 1  0.0 1  0.0 2,680  7.4 2,576  6.5 

 - บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์  100.0 
 ศูนย์อาหาร 1,068  4.0 1,389  4.6 1,631  5.1 727  2.0 847  2.1 
 - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 - บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่  100.0 
 - บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น ระยอง  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  100.0 
 - บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น โคราช  100.0 
 - บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ  70.0 
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์  67.5 519  1.4 1,984  5.0 

ดอกเบี้ยรับ 24  0.1 27  0.1 23  0.1 26  0.1 54  0.1 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า 749  2.8 853  2.8 839  2.6 1,055  2.9 1,232  3.1 
รายได้อื่น 1,431  5.4 1,600  5.3 2,309  7.2 1,203  3.3 1,134  2.9 
รวมรายได้ 1 26,486  100.0 30,114  100.0 31,956  100.0 36,051  100.0 39,583  100.0 

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า

หน่วย : ล้านบาท
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การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บทที่ 16



บริษัทฯ เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018 
กลุ ่มดัชนีหลักทั่วโลก (DJSI World) ในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่สองและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI 
Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีหก และเป็นสมาชกิของ SAM 
- The Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม 

บริษัทฯ  ประกอบธุร กิจด ้านการพัฒนาศูนย ์การค ้าและ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในประเทศไทยเป็นหลัก 
โดยประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ศูนย์การค้าและธุรกิจ
อื่นท่ีสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้า 2) อาคารสํานักงาน 3) โรงแรม  
4) อาคารท่ีพักอาศัย 5) ศูนย์อาหาร และ 6) การลงทุนในทรัสต ์

เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ โดย 
รายได้หลักมากกว่าร้อยละ 80 มาจากธุรกิจศูนย์การค้า

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกับรรษทัภิบาล มุง่เน้นความโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่ตลอดห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทัฯ ตามมมุมองด้านความย่ังยืนใน 
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
นาํเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื (Sustainable Development Goals 
- SDGs) ตามกรอบองค์การสหประชาชาติมากําหนดเป็นแนวทาง
และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

• การใชทรัพยากรอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุด

• การเลือกใชทรัพยากรทางเลือก

• การใหบริการเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

• การขายพ้ืนท่ี และการจัดกิจกรรมทางการตลาด

การบริหารศูนย์การค้าและอาคาร

• การบริหารระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

• การบริหารทรัพยากรบุคคล

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

• การจัดหาคูคาอยางเปนธรรม

• การบริหารจัดการขอมูลเชิงลึกของลูกคา

• การสรางประสบการณใหม ๆ ใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ

การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

การพัฒนา
และก่อสร้าง

การส่งเสริมเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติงาน

ที่เป็นเลิศ

การบริหาร
ศูนย์การค้าและอาคาร

ห่วงโซ่
คุณค่าของ

บริษัทฯ

• การหาแหลงเงินทุน

• การสรรหาและครอบครองพ้ืนท่ี

• การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

• การออกแบบและกอสรางโครงการ

การพัฒนาและก่อสร้าง
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การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และกําหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร  
การรบัฟัง การดแูล และการตอบสนองต่อข้อคดิเห็นและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทันท่วงที 
โดยมกีารนาํข้อคดิเห็นท่ีได้รบัมาปรบัเข้ากับการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ ทัง้น้ีในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ดาํเนินการ
สื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ลูกค้า •  การสํารวจพฤติกรรมของลูกค้าสําหรับ
การพัฒนาโครงการใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก จํานวน 1 โครงการ

•  การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า ผ่าน
ระบบออนไลน์ ทุกไตรมาส

•  การสื่อสารผ่าน Facebook, Instagram, 
YouTube และ LINE 

• คุณภาพการให้บริการ
•  ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้

บริการ
•  ความสามารถในการตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า
•  ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและ

ข่าวสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การ
เป็น Center of Life หน้า 109

ร้านค้า •  การสํารวจความพึงพอใจของร้านค้า 
ประจําปีผ่านระบบออนไลน์ ทุกไตรมาส

•  การประชุมร้านค้า (Tenant Meeting) 
รายสาขา รายไตรมาส

• การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
• การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพบปะร้านค้า

•  คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพ
ในการบริหารศูนย์การค้า

•  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจร้านค้า
และผู้ประกอบการ 

•  ความสะดวก และปลอดภัยในการให้
บริการร้านค้า

•  ช่องทางการทําธุรกรรมการเงิน การแจ้ง
ซ่อม การติดต่อระหว่างกันที่สะดวกและ
รวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การบริหารจัดการและพัฒนา
ร้านค้า หน้า 123

พนักงาน •  การทําแบบประเมินด้านความยั่งยืน 
จํานวน 1 ครั้ง ในระดับจัดการจํานวน 
150 คน

•  การทําแบบประเมินด้านบรรษัทภิบาล 
(CG Individual Assessment) สําหรับ
พนักงานทั่วไปจํานวน 1 ครั้ง และ
สําหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ขึ้นไป ประเมินเพิ่มอีก 1 ครั้ง

•  การประเมินผู้บริหารระดับกลางแบบ 
360 องศา จํานวน 1 ครั้ง

•  การอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และภาวะผู้นํา

•  กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และสร้าง
ความผูกพันองค์กร 

•  ศักยภาพของพนักงานที่เก่งและ
เป็นคนดี จิตสาธารณะ ตามค่านิยม 
i-CARE และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

•  สุขภาวะที่ดีของพนักงาน
•  ประสบการณ์นอกเหนือจากการทํางาน

ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
•  ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงาน 

ของบริษัทฯ  

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การบริหารจัดการและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร
หน้า 127

คู่ค้า •  การประชุม Luncheon Talk กับ
พันธมิตรรายใหม่ แบบ One-on-One  
จํานวน 3 ครั้ง 

•  การประชุมหารือเพื่อสร้างรูปแบบ
ทางธุรกิจใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

•  แนวทางการดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

•  ข้อเสนอแนะเชงิลกึเพือ่พฒันานวตักรรม
ในการทําธุรกิจร่วมกัน

ความคืบหน้าการดําเนินงาน
ร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน หน้า 135 
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ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชน •  เข้าร่วมดูงาน และหารือความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการซีพีเอ็น 
เลิฟ ดิ เอิร์ธ

•  เข้าร่วมพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการ
พัฒนาชุมชนในโครงการเซ็นทรัลทํา

•  ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ 
ด้านความปลอดภัย และวิธีการดับเพลิง

•  การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้ง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศชาติ  
และกิจกรรมอาสาทําดีด้วยหัวใจ 
จํานวน 134 กิจกรรม

•  การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ชุมชน  

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การแสดงความรับผิดชอบและ
พัฒนาชุมชน หน้า 139 และ 
การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน หน้า 163

ภาครัฐ 
ภาคการศึกษา 
องค์กรอิสระ 
และองค์กร
อื่น ๆ ในสังคม

•  ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ตามวาระ

•  รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการรางวัล SET Sustainability 
Excellence Awards 

•  ขอคําแนะนําและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารองค์กรอิสระ จํานวน 2 ครั้ง

•  ประชุมหารือในเรื่องการจัดการขยะ 
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร เทศบาลจังหวัด และ
เครือข่ายทางธุรกิจและทางสังคม

•  เปิดพื้นที่ให้ดูงานและแบ่งปันความรู้ 
ให้กับหน่วยงานภาคการศึกษา

•  ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

•  ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
ความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม
หน้า 145

ผู้ถือหุ้น •  การสํารวจประเด็นด้านความยั่งยืนที่
สําคัญในมุมมองผู้ถือหุ้น จํานวน 1 ครั้ง 

•  การตอบแบบประเมิน
•  กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

รายไตรมาส (Opportunity Day)
•  การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

www.cpn.co.th 
• รายงานประจําปี

•  การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
•  ความคาดหวังให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ 
หน้า 184  

คู่แข่ง 
ทางการค้า

•  การประชุมหารือเพื่อเป็นแนวทาง
เดียวกันในการดําเนินงานต่อนโยบาย 
และกฎหมายจากภาครัฐ

•  ความคาดหวังในการดําเนินธุรกิจให้
แข่งขันกันอย่างเสรี และเท่าเทียม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ 
หน้า 184  

เจ้าหนี้ •  กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
รายไตรมาส (Opportunity Day)

•  การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.cpn.co.th 

• รายงานประจําปี
• การติดต่อกับหน่วยงานบริหารการเงิน

• วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
• ผลประกอบการ และโครงการในอนาคต
• ศักยภาพในการชําระหนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ 
หน้า 184  
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กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

การจัดลําดับความสําคัญ

บริษัทฯ ประเมินความสําคัญและผลกระทบของประเด็นความ
ย่ังยืนที่มีผลต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการนําผลการ
ประเมินความเสี่ยงองค์กร และผลจากการทําแบบสํารวจ การ
ทําแบบสอบถามและการประชุมหารือร่วมกัน จากช่องทางการม ี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 5 กลุ่ม และเพ่ิมมุมมองของ
ผู้ถือหุ้นมาใช้ในการประเมินโดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ด้านความย่ังยืนทัง้ 10 ประเดน็ พิจารณาการจดัลาํดบัความสาํคญั
ใน 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสท่ีมีนัยสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และ 2) ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
และให้ความสําคัญ โดยแบ่งลําดับความสําคัญออกเป็นระดับตํ่า 
กลาง และสูง และพิจารณาประเด็นท่ีมีผลกระทบสูงเป็นประเด็น
หลักในการวางแผนดําเนินงานในปี 2562

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสําคัญ

บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสําคัญ และ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
ทําการยืนยันประเด็นด้านความย่ังยืน ความเสี่ยง และโอกาสท่ีมี
นัยสําคัญในปี 2562 รวม 10 ประเด็น จากน้ันกําหนดแผนดําเนิน
งานและตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและความย่ังยืนในแผนการดําเนิน
ธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอรับรอง 
กระบวนการมีส่วนร่วมและการประเมินประเด็นสําคัญด้านความ
ย่ังยืนจากหน่วยงานอิสระภายนอก โดยผลการรับรองแสดงไว้ท่ี
หน้า 278-279

การติดตามประเด็นที่มี
นัยสําคัญและการรายงานผล

บริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นท่ีม ี
นัยสําคัญทั้ง 10 ประเด็น ผ่านการรายงานผลและการติดตามตัว 
ชี้วัดของแผนการดําเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 
แผนบริหารความเส่ียงองค์กร โดยมีคณะกรรมการระดับบริหาร 
กํากับดูแลในแต่ละคณะฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 181) และ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นผูเ้หน็ชอบ
การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์สากล

02.01.

04.03.

การระบุประเด็นสําคัญ

ในปี 2562 บริษัทฯ นําประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สําคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันท่ีรุนแรง ผลกระ
ทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) และ
การสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นหลัก
ในการทบทวนประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน และคงประเด็น
ความเสี่ยงเกิดใหม่ จากปี 2561 ในเรื่องความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ด้านไซเบอร์ ผลกระทบจากสื่อออนไลน์ และพิจารณาเพ่ิมเติมใน
ประเดน็ความเสีย่งด้านการรบัผดิชอบข้อมลูส่วนบคุคล หรอื PDPA 
(Personal Data Protection Act) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้นํา 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถาม และการมส่ีวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ และคําแนะนําของหน่วยงานอิสระจากภายนอกและ
หน่วยงานวิเคราะห์ดัชนีความย่ังยืนในระดับสากล มาร่วมในการ
พิจารณา วิเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน
ทั้งสิ้น 10 ประเด็น
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ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สําคัญ ความท้าทายและโอกาสที่บริษัทฯ
เผชิญอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
•  พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงตามไลฟ์สไตล์

และบทบาทของแต่ละบคุคล มากกว่าความแตกต่าง
ทางอายุ เพศสภาพ หรอืการแบ่งตามประชากรศาสตร์
แบบดั้งเดิม

•  ความคาดหวังของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัเป็นแบบ Hyper 
Connected Customer คือ ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด 
สะดวกสบายมากขึ้น แต่มีความอดทนน้อยลง รวม
ไปถึงความต้องการท่ีจะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน 
ปลอดภยั และเหนือความคาดหมาย อกีทัง้มกีารการนัตี 
จากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคล/หน่วยงานที่ตนเชื่อถือ

การแข่งขันที่รุนแรง
•  การเพ่ิมข้ึนของคูแ่ข่งทางการค้าทัง้ในรปูแบบเดมิและ

รูปแบบใหม่จากนอกอุตสาหกรรมหรือรูปแบบทาง
ธุรกิจท่ีต่างออกไป และความสะดวกรวดเร็วของการ
ทําธุรกิจจากกลุ่มทุนใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ของธุรกิจหลัก

ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
•  ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 

ใหม่ ๆ  ได้อย่างง่ายดาย ทาํให้ง่ายต่อการตดัสนิใจและ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

•  การทําการตลาด การซื้อขาย และการชําระเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของผู้คนในทุกช่วงอายุมากขึ้น

•  ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงข้อมูลบิ๊กดาต้ามีบทบาท
สาํคญัมากยิง่ขึน้ในตลาดค้าปลกีและในกระบวนการ
ทํางาน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

ความเสี่ยงเกิดใหม่ในการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)
•  หนึง่ในผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คอื  แนวโน้มการละเมดิสทิธิ

ในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทําความผิด
ต่าง ๆ  เช่น การฉ้อโกง การหมิน่ประมาท เป็นต้น ประเทศไทยจงึได้ประกาศ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ในปี 2563 โดยกําหนดให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ต้องสร้างกลไกการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่เป็นสากล และไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เก่ียวข้องจนกลาย
เป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ

การคํานงึถงึความรบัผดิชอบในการดําเนนิธรุกิจในมุมมอง
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
•  การแสดงความรับผิดชอบเมื่อองค์กรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อม โดยปฏิบตัติามกฎหมายเพียงอย่างเดยีวนัน้ไม่เพียงพออกีต่อไป  
เพราะตลาดหรือผู้บริโภคยุคใหม่มีความอ่อนไหวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม 
มากขึ้นและยินดีท่ีจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแม้จะ
จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม

•  ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น อาทิ ผู้ร่วมลงทุน ลูกจ้าง ชุมชน และกลุ่มพิทักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม ต่างให้ความสําคัญกับประเด็นด้านผลกระทบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ยอมรับ รวมทั้งมอบ
ความเชือ่มัน่ให้กับบรษิทัท่ีดําเนินธุรกิจอย่างใส่ใจ โปร่งใส และปฏบิตัอิย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

•  องค์กรชัน้นําเริม่หนัมาใช้กลยุทธ์เชงิรกุด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม (Social 
and Environmental Stewardship) โดยมุ่งเน้นการดูแล รับผิดชอบ  
ลดการสร้างผลกระทบ เพ่ิมการปกป้อง และสร้างข้อได้เปรียบด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

01

74 รายงานประจ�าปี 256274 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนบทที่ 16



การขับเคลื่อนและการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

เป้าประสงค์ UN SDGs และ 
เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ของบริษัทฯ 

ประเด็นความยั่งยืน
1.  การบริหารความเสี่ยงของ

องค์กร

ประเด็นความยั่งยืน
2.  การปรับตัวเพื่อรับมือ

กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป

3.    การรับมือและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี

4.    การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
5.    การสร้างความผูกพันและพัฒนาร้านค้า
6.   การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
7.    การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคู่ค้า
8.    ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ความยั่งยืน
•  การกระจายความเส่ียงการลงทุนและการ

สร้างระบบนเิวศทางธุรกิจใหม่

กลยุทธ์ความยั่งยืน
• การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life 
• การบริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

อัตราการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ย
ต ่อป ี  ประมาณ

ร้อยละ 12 ในระยะเวลา 5 ปี (2563-2567) 
และรักษาระดับผลตอบแทนในการลงทุนได้
อย่างต่อเนื่อง

•   ความพึงพอใจของลูกค้าที่ 85 คะแนน
•  ความพึงพอใจของร้านค้าที่ 83 คะแนน
•  การพัฒนานวัตกรรม-เดสติเนชันใหม่ 
 จํานวน 20 เดสติเนชัน
•  จํานวนชั่วโมงอาสาของพนักงานเท่ากับ 

10,000 ชั่วโมง
•  คะแนนความผกูพันของพนกังานต่อองค์กร

ที่ร้อยละ 80

•  ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 2 เทียบจากปี 2561

•  นํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้เพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 5 
ในปี 2562

•  ลดปริมาณขยะฝังกลบให้ได้ร ้อยละ 2  
เทียบกับปี 2561

02 03

การดําเนินงาน
รายละเอยีดในหวัข้อ “การกระจายความเสีย่งการลงทุน และการสร้างระบบนเิวศ
ทางธุรกิจใหม่” หน้า 107

การดําเนินงาน
รายละเอยีดในหวัข้อ “การพฒันาศนูย์การค้าโดยยดึถอืลกูค้าเปน็ศนูย์กลาง และ
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์” หน้า 109 และ “การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย” 
•  “การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า” หน้า 123
•  “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” หน้า 127
•  “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน” หน้า 135
•  “การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน” หน้า 139

ประเด็นความยั่งยืน
9.   การบริหารทรพัยากรและ

สิ่งแวดล้อม
10. การกํากับดูแลกิจการ

กลยุทธ์ความยั่งยืน
•  ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการทรพัยากร

และสิง่แวดล้อม
•  การสร้างวัฒนธรรมการทํางานตามหลัก

บรรษทัภิบาลทีด่ท่ัีวท้ังองค์กร
การดําเนินงาน
รายละเอียดในหัวข้อ “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม” หน้า 145 และ “การกํากับดูแลกิจการ” หน้า 184
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ผลการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. การปรับตัวรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การรับมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
4. การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
5. การสรรหาและสร้างความผูกพันกับร้านค้า

6. การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
7. การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคู่ค้า
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
9. การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
10. การกํากับดูแลกิจการ
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โอกาสและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนา
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3
2

10
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางสังคม ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดลอมต่ำ กลาง สูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม่ในหน้า 80-85
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กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ผนวกกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนและแผนดําเนินงานในแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจําปี1 มีการติดตามตัวชี้วัดด้านความย่ังยืนใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการกํากับดูแล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล2 คณะ
กรรมการจัดการ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ฯ ดังต่อไปนี้

การกระจายความเสี่ยงการลงทุน
และการสร้างระบบนิเวศทาง

ธุรกิจใหม่

การพัฒนาศูนย์การค้า
สู่การเป็น Center of Life

บรษิทัฯ มุง่สร้างความเข้มแข็งในการเตบิโตของธุรกิจและลดความเสีย่ง
ทางธุรกิจโดยกระจายฐานธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และประเภทการ
ลงทนุ เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซึง่มแีนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือธุรกิจ
ประเภทอืน่ทีเ่อือ้กับธุรกิจศนูย์การค้า อาท ิคอนโดมเินยีม โรงแรม อาคาร 
สํานักงาน และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้าง
โครงการขนาดใหญ่แบบผสมท่ีเชื่อมโยงกันตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่ม
ธุรกิจในพ้ืนทีเ่ดยีวกัน และกลุม่ธุรกิจทีเ่ก้ือหนนุซึง่กันและกนั เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับโครงการและตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรม 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

บริษัทฯ มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยการพัฒนาศนูย์การค้าให้เป็นสถานทีท่ีเ่ป็นจดุมุง่หมายใน
การใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื้อสินค้า เป็นจุดมุ่งหมายในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ  ร่วมกัน โดยการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร การพัฒนาจุดหมายใหม่เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณ์ด้าน
ไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน

01

02

หมายเหตุ : 
1  การติดตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจําปีในมุมมอง 5 ด้าน ได้แก่ (1) มุมมองด้านการเติบโตขององค์กร (2) มุมมองด้านการสร้างคุณค่าแบรนด์ (3) มุมมองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (4) มุมมองด้าน

กระบวนการภายใน (5) มุมมองด้านบุคลากร
2 มีการเพิ่มบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ดังรายงานในหน้า 26 เเละ 172

77รายงานประจ�าปี 2562 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บทที่  16



การบริหารจัดการทรัพย์สิน
และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

ความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม

การจัดหาแหล่งเงินทุน
และบริหารการเงิน

อย่างรอบคอบ

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการบรหิารและจดัการศนูย์การค้าและอสงัหารมิทรพัย์
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง การรับฟังเสียงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
หลักในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ 
บรษิทัฯ ในการสร้างคณุค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คณุค่าร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” โดยจําแนกแผนดําเนิน
งานด้านความย่ังยืนกับแต่ละกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี อาท ิการพัฒนาร้านค้า 
ให้เจริญเติบโต การพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน การสร้าง 
ความผูกพันและสุขภาวะท่ีดีให้กับพนักงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
และพัฒนาคู่ค้าอย่างย่ังยืน และการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ลดการใช้
ทรพัยากร เลอืกใช้ทรพัยากรหมนุเวียน เพ่ิมการใช้เทคโนโลยท่ีีเป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานโดยคํานงึถึงผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกับสังคม
และสิง่แวดล้อมในภาพรวม ปกป้อง ดแูล และสนบัสนุนให้กลุม่ผูม้ส่ีวน
ได้เสียหลักที่เก่ียวข้องเกิดจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือรองรับแผนการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญกับการมีวินัยทางการเงิน
และควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการ
โครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ในแต่ละช่วงเวลา มีความพร้อมในการสนับสนุนแผนการลงทุนเพ่ือ
ขยายธุรกิจ เพ่ิมโอกาสการเข้าลงทุนในธรุกิจใหม่และการเข้าซือ้กิจการ
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว และคํานึงถึง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการจ่าย
เงนิปันผล โดยบรษิทัฯ มกีารจดัหาแหล่งเงนิทนุหลากหลายรปูแบบ  ทัง้
เงินทุนจากการดําเนินธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ และการให้เช่า
สนิทรพัย์แก่กองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) เป็นต้น  
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บริษัทฯ ตะหนักและให้ความสําคัญต่อการบริหารความเส่ียงแบบ
ย่ังยืนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน โดยได้ศึกษาและนํา
กรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของบริษัทฯ 
จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการ
บรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกัดนัให้
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร บริษัทฯ ทบทวน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงท้ังปัจจัยภายในและภายนอก 
พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงและระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ แล้วกําหนดกลยุทธ์
การจัดการที่เหมาะสมเพ่ือกํากับดูแลและควบคุมความเส่ียงด้าน
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยความ
เสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 (Strategic Risk)

จากวิสยัทัศน์ของบรษิทัฯ ท่ีจะก้าวขึน้ไปเป็นผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 
ระดบัแนวหน้าในภมูภิาคด้วยแผนกลยุทธ์ขับเคลือ่นธุรกิจให้เตบิโต
อย่างมั่นคงและย่ังยืนนั้น หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท (Asset Class) ทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน ตลอดจนการเข้าซื้อ
กิจการท่ีมีศักยภาพ โดยความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องด้านแผนกลยุทธ ์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.1  ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
และความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวจากภาคการส่งออก
ท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
การแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มเติบโต
แบบชะลอตัวโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีน รวมท้ังการบริโภค
และการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อ
เศรษฐกิจชัดเจน บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนที่สอดคล้อง
กับปัจจัยแวดล้อม โดยเปิดศูนย์การค้าใหม่ 1 แห่ง คือ เซ็นทรัล
วิลเลจ ในเดือนสิงหาคม 2562 นอกจากนี้ยังดําเนินการปรับปรุง
และขยายพ้ืนท่ีศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงราย และ
เซ็นทรัล ชลบุรี และดําเนินการปรับปรุงศูนย์การค้าบางส่วนเพ่ือ

ปัจจัยความเสี่ยง
รองรบัการต่อเชือ่มกับรถไฟฟ้าสายสเีขยีวทีเ่ซน็ทรลั ลาดพร้าว โดย
การดาํเนนิการทัง้หมดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคใน
ปัจจบุนั รวมถึงเพ่ิมมลูค่าสนิทรพัย์เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ
ตามแผนระยะยาว

นอกจากนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บรษิทัฯ 
ให้การสนบัสนุนและพัฒนาศกัยภาพของผูเ้ช่าในฐานะพันธมติรทาง
ธุรกิจที่สําคัญ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและมีความสามารถ
เติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน ซึ่งทีมงานขายและทีมงานร้านค้า
สัมพันธ์จะทําหน้าท่ีดูแลและติดตามผลดําเนินงานของร้านค้า
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือวางแผนงานร่วมกัน ให้คําปรึกษาและให้การ
สนบัสนนุการดาํเนินงานของร้านค้าในด้านต่าง ๆ  เช่น การจดัอบรม 
และสัมมนาเพ่ือให้มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น 
บัตรเครดิต และบัตร The 1 เป็นต้น รวมท้ังรับฟังปัญหา/ข้อเสนอ
แนะ เพ่ือนาํมาปรบัปรงุการสนับสนุนและให้บรกิารแก่ร้านค้าต่อไป

1.2  ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกยังคงมีภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงจากอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้น โดยผู้ประกอบการธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่หลายราย ดําเนินการพัฒนาศนูย์การค้า
ใหม่ในพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่าง
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ในขณะท่ี
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป ท่ีเลือกซื้อสินค้าและใช้
บรกิารในช่องทางท่ีหลากหลาย  ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์มากขึน้ เช่น 
การซื้อสินค้าและสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ การทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ อี-วอลเลท เป็นต้น

ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้กําหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาโครงการแบบย่ังยืนให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center 
of Life) ที่มีรูปแบบเเละพ้ืนที่การใช้งานของศูนย์การค้า การวาง 
องค์ประกอบของร้านค้าและบรกิารทีเ่หมาะสม เพ่ือสร้างบรรยากาศ
และประสบการณ์ท่ีตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีมี
ความสนใจในลกัษณะเดียวกัน รวมท้ังการใช้ Digital Platform และ
เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารและให้บริการกับ
ลูกค้าเพื่อเพิ่มความทันสมัยและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งเป็น
ศูนย์การค้ารปูแบบเปิดในลักษณะของลักชูรีเอาท์เล็ตแห่งแรกของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้การพัฒนาและเปิดให้บรกิารลกัชรูโีซนแห่งแรกของ 
บริษัทฯ ในเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เพื่อรองรับทั้งลูกค้าชาวไทย
และนกัท่องเทีย่วต่างชาติท่ีเป็นลกูค้ากลุม่สําคญัและมบีทบาทเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ
ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูงโดยมี
ปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงาน คือ การสรรหาที่ดินการวางแผน
และออกแบบโครงการ และการหาร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าและ
ลูกค้าโครงการที่พักอาศัย การสรรหาที่ดินในปัจจุบันมีการแข่งขัน
สูงจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่มโดยเฉพาะ
ในทําเลท่ีมีศักยภาพ บริษัทฯ จะคัดเลือกทําเลท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการและดําเนินการซื้อท่ีดินไว้ล่วงหน้า รวมทั้งจัดหา
ทีด่นิแปลงใหญ่เพ่ือให้บรษิทัฯ สามารถซือ้ท่ีดนิในราคาทีเ่หมาะสม 
และสามารถรองรับการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 
(Mixed-use Development) ซึง่ประกอบด้วย ศนูย์การค้า สาํนักงาน 
โรงแรม และที่อยู่อาศัยในอนาคตได้อีกด้วย

ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะสํารวจตลาด 
วิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนอย่าง
ถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวม
ถึงข้อมูลการตลาดอื่น ๆ ท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดตําแหน่งทางการ
ตลาด (Market Positioning) และกลยุทธ์ที่จะชนะคู่แข่ง (Winning 
Strategy) ของโครงการ นํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ
คุ้มค่าในการลงทุนก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทั้งระดับจัดการและระดับบริหารพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงนําข้อมูล
มาออกแบบและพัฒนาโครงการต่อไป

บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่และปรับปรุง
ศูนย์การค้าให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญ ได้แก่ 1) การขยายฐานร้านค้าผู้เช่ารายใหม่
และให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เช่าในปัจจุบัน 2) เมื่อ
ศนูย์การค้าเปิดให้บรกิาร บรษิทัฯ จะตดิตามผลการดาํเนนิงานของ
ศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น จํานวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ อัตรา
การให้เช่าพ้ืนท่ี อัตราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ 

เป้าหมาย เพ่ือติดตามประเมินผลของการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ 
หากศูนย์การค้าใดมีผลการดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย ทีม
บริหารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด จะดําเนินการวิเคราะห์
และนําเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

สาํหรบัความเสีย่งในการพัฒนาโครงการท่ีพักอาศยั จากสภาพการ
แข่งขันในตลาดท่ีพักอาศยัท่ีเกิดภาวะอปุทานล้นตลาดในบางพ้ืนท่ี 
การระมดัระวังการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค และการเข้มงวดในการปล่อย
สินค้าของสถาบันการเงิน ทําให้สถานการณ์ของตลาดที่พักอาศัย
อยู่ในภาวะชะลอตัว ในการลงทุนโครงการที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้
ให้ความสําคัญกับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ 
ตัง้แต่การสาํรวจตลาด วิจยัลกูค้าและคู่แข่ง การออกแบบโครงการ 
การบรหิารการก่อสร้าง การขาย การบรกิารหลงัการขายและตดิตาม
ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ยอดจองซื้อ ประวัติการชําระเงินของลูกค้า การ
อนุมัติสินเชื่อของลูกค้า และจํานวน Waiting List ที่สนใจโครงการ 
เป็นต้น โดยโครงการที่เปิดขายในเดือนกรกฎาคม 2562 จํานวน 
1 โครงการ คือ โครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ (โครงการ
เชียงใหม่แห่งที่ 3) โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

1.4  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการเติบโตในระยะยาวและกระจายความเส่ียงในเชิง
ภมูศิาสตร์ โดยศกึษาความเป็นไปได้สาํหรบัการลงทุนในประเทศที่
มศีกัยภาพ ได้แก่ มาเลเซยี และเวียดนาม เป็นต้น โดยได้ศกึษาวิจยั
ในแง่มมุต่าง ๆ  รอบด้าน เช่น ลกูค้า คูแ่ข่ง การตลาด สภาพแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องควบคู่กับการใช ้
องค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุน
และนาํเสนอต่อคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒพิิจารณาก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ โดยบรษิทัฯ ใช้แนวทางการหาพันธมติรทีม่คีวามสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศน้ัน ๆ มา
ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน

ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้เปิดให้บรกิารศนูย์การค้าแห่งแรกในประเทศ
มาเลเซีย คือ โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในเดือนมีนาคม โดยเป็น
โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มไอ-เบอร์ฮาด ซึ่ง
เป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตาม
ลําดับ เพ่ือลงทุนพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในโครงการไอ-ซิต้ี 
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อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use 
Development) ที่มีทั้งสํานักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย

เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศเป็นการดําเนินธุรกิจในขอบเขต
ใหม่ บริษัทฯ จึงดําเนินการอย่างระมัดระวัง มีการปรับโครงสร้าง 
องค์กรเพ่ือกําหนดหน่วยงานท่ีดูแลและติดตามความคืบหน้าการ
พัฒนาโครงการดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้สามารถวางแผนรองรบั
ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(Operational Risk)

2.1  ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการท�าธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ 

โดยปัจจบุนัเทคโนโลยีมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และรนุแรง ส่งผล 
ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ประกอบกับบรษิทัฯ แสวงหาโอกาส
ในการเติบโตเพิ่มจากการทําธุรกิจรูปแบบหรือประเภทใหม่ ซึ่งการ
ปรับตัวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการประสบความสําเร็จของโครงการและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
Functional Course ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้รองรับ และจัดให้มีการ
แบ่งปันความรู้ด้าน Digital ระหว่างพนกังาน 2) ด้านการปรบัรปูแบบ 
และวิธีการทํางาน ได้นําหลักการ Agile และ OKRs มาพัฒนาใช้
ในหลาย ๆ ส่วนของการทํางาน 3) ด้านการปรับเปลี่ยนสู่ Digital 
HR ได้นําเทคโนโลยีและเครื่องมือด้าน Digital มาประยุกต์ใช้กับ
งานด้าน HR ท้ังการรบัสมคัรงาน การพัฒนาบคุลากร งานทะเบยีน
ประวัติ งานสวัสดิการ เป็นต้น

2.2 ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความ
สําเร็จ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีจํานวนท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีความสุข
พร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี
การแข่งขันสูงในตลาดแรงงานคุณภาพ ทําให้บริษัทฯ พิจารณา

เรื่องการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเสี่ยง
ที่สําคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่
•  การสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณภาพจากชอ่งทางต่าง ๆ  ทัง้จากภาย

ในบริษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การโอนย้ายไปปฏิบัติงาน
ในสาขาภูมิลําเนาเดิม และการปรับเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น 
และจากภายนอกบริษัทฯ เช่น Social Media, Website, 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็นต้น

•  การกําหนดตําแหน่งงานสําคัญ (Key Position) ของฝ่าย
งานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สืบทอดตําแหน่ง 
(Successor) ซึ่งจะทําให้ฝ่ายงานน้ันสามารถดําเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง เมื่อตําแหน่งงานสําคัญเกิดว่างขึ้นไม่ว่าจะจาก
การเกษยีณอายุหรอืจากการลาออกของพนกังานในตาํแหน่งนัน้

•  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีวิธีการ
พัฒนาความสามารถอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การวางแผนความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) ที่เหมาะสม รวมท้ังมีการ
ประสานพลงั (Synergy) กบักลุม่เซน็ทรลัในการพัฒนาบคุลากร
มากข้ึน เช่น การพัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกัน การแบ่งปัน 
ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือ
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

•  มาตรการเพ่ือรกัษาบคุลากรของบรษิทัฯ ผ่านกิจกรรมเพ่ือเสรมิ
สร้างความสมัพันธ์ทีด่อีย่างต่อเนือ่งระหว่างพนักงานกับบรษิทัฯ 
เช่น กิจกรรม On Boarding สําหรับพนักงานเข้าใหม่ กิจกรรม 
New Year Greeting กิจกรรม Communication Day กิจกรรม 
CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรม Sport Day รวม
ถึงในทุกปีจะมีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนกังาน (Power of Voice) เพ่ือนาํผลการสาํรวจและข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ  มาปรบัปรงุกระบวนการและสภาพแวดล้อมการทํางาน 
ให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งการเสริมสร้างความผูกผันและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพนักงาน เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

2.3  ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
(Cyber Security Risk)

ปัจจบุนับรษิทัฯ มกีารพ่ึงพาเทคโนโลยีและระบบดจิทัิลมากข้ึน ทาํให้ 
อาจถูกโจรกรรมข้อมูลและถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber-Attack) 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงนี้ในหลายด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความปลอดภัยของระบบ บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware, Software และระบบเครือข่ายอย่าง
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ต่อเนือ่ง มกีารปรบัปรงุระบบความปลอดภยัให้ทนัสมยัเพ่ือป้องกัน
ภัยจากการโจมตีในรูปแบบใหม่ 2) ด้านบุคลากร บริษัทฯ มีการให้
ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์
ผ่านการสื่อสารด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านอีเมล 
และ Newsletter 3) ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ บริษัทฯ ได้พัฒนา
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) 
และแผนกู้คืนระบบและข้อมูล (Disaster Recovery Plan - DRP) 
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจบุนั
และได้มกีารซ้อมแผน BCP ประจาํปี นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมกีารจดั
ทาํประกันภยัด้านไซเบอร์ (Cyber Insurance) สาํหรบัการถ่ายโอน
ความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุ

3.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ท้ังหมด เพ่ือให้การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการกํากับ 
ดแูลกิจการทีด่ี สามารถเชื่อถอืได้ มีความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่
ทุกฝ่าย ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

3.1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนทั้งในการพัฒนา
และบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยนําระบบการบริหารด้านความปลอดภัยและ 
สิง่แวดล้อมเป็นแนวปฏบิตัใิห้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเคร่งครดัต่อการ
ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายในปัจจุบัน รวมถึงเตรียมความ
พร้อมสําหรับกฎหมายที่จะนํามาบังคับใช้ในอนาคต และได้ว่าจ้าง
ผู้เช่ียวชาญภายนอกดําเนินการสอบทานและให้คําแนะนําเพ่ือให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act - PDPA)

ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนพฤษภาคม 2563 โดยการดําเนนิงานของ 
บรษิทัฯ มส่ีวนเก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบคุคลของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การได้มา การจัดเก็บ การนําไปใช้ การโอน
ย้าย และการทําลายข้อมูล เป็นต้น เพ่ือกําหนดมาตรการในด้าน 
ต่าง ๆ  ท้ังการปรบัวิธีปฏิบตังิาน การปรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเปลีย่นแปลงนโยบายเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวก่อนวันมีผลบังคับใช้

3.3 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการ
ควบคมุภายในทีร่ดักุม พร้อมกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการ
ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) และได้การรบัรอง
เป็นบรษิทัทีม่กีารกําหนดนโยบายแนวปฏิบตัเิพ่ือป้องกันการทุจรติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กําหนด รวมถึงมีการจัดทําและสื่อสาร
จรยิธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผูข้ายและผูร้บัจ้างช่วง 
เพื่อเน้นยํ้าถึงจุดยืนของบริษัทฯ 

ด้านการป้องปรามและบรหิารความเสีย่งจากการทจุรติ บรษิทัฯ ได้
กําหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทํางานท่ี
สําคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งและสุม่ตรวจสอบ เพ่ือสอบยันความถูกต้อง 
ของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใสและป้องปรามการ
ปฏิบัติงานที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจริต พร้อมทั้งเปิดช่องทางการ
ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ
หรือร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์
ตามกระบวนการท่ีเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิด
ความเชือ่มัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม 
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
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4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 (Financial Risk)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจ
ศูนย์การค้า ธุรกิจที่พักอาศัย และธุรกิจอื่น ๆ  ที่สร้างโอกาสทางการ
ลงทนุทีเ่หมาะสม ซึง่การจะบรรลวัุตถุประสงค์ดงักล่าวมคีวามเสีย่ง
ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

4.1  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
บรษิทัฯ มกีารดาํเนนินโยบายทางการเงนิอย่างระมดัระวังในการใช้
เงินทุนโดยมีการวิเคราะห์การลงทุนโดยละเอียดรอบด้านในทุก ๆ 
โครงการ เพ่ือคัดเลือกและนําเสนอโครงการท่ีมีศักยภาพเข้าสู่การ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการการลงทนุอย่างรอบคอบก่อน
ท่ีจะพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ ในขณะท่ีแหล่งที่มาของเงินทุน 
บรษิทัฯ มกีารจดัโครงสร้างเงนิทนุทีพ่ยายามคงอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้ต่อทุนในระดบัทีย่อมรบัได้ คอื ไม่เกิน 1 เท่า ร่วมกับใช้ 
เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม เช่น การใช้ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate Investment 
Trust) เป็นต้น มาเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกสําหรับบริษัทฯ

เมือ่เปิดโครงการแล้ว บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลตอบแทนของแต่ละ
โครงการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่จะทําให้
บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน และยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทนุทางการเงนิและผลตอบแทน
การลงทุนที่เหมาะสม

4.2  ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระหนี้ 
ของผู้เช่าพื้นที่ (Credit Risk)

บริษัทฯ กําหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระ
หนี้ของผู้เช่าพื้นที่ ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าพื้นที่จาก
ผู้เช่าไว้ล่วงหน้า 2) การระงับสัญญาเช่าสําหรับผู้เช่าพ้ืนที่ท่ีค้าง
ชําระค่าเช่าเป็นเวลานาน พร้อมท้ังเร่งประสานงานเพ่ือการเจรจา
และแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เช่าพ้ืนท่ี 3) นโยบายการติดตามหนี้สิน
อย่างใกล้ชิดทําให้สามารถเก็บหนี้ส่วนใหญ่ตามกําหนดชําระ ทั้งนี้
หากมกีารผดินัดชาํระหนีเ้กิดขึน้จะมกีารประสานงานอย่างต่อเนือ่ง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาการผิดนัดชําระหนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
จากภัยอันตราย (Hazard Risk)

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสีย 
หลายกลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าท่ีมาซือ้สนิค้าและใช้บรกิารในศนูย์การค้า 
กลุม่ร้านค้าผูเ้ช่าพ้ืนที ่กลุม่ชมุชนรอบศนูย์การค้า ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่ต่างมคีวามคาดหวงัอย่างสงูต่อประเดน็เรือ่งความปลอดภัย
ทีจ่ะได้รบัจากการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึตระหนัก
และใส่ใจต่อการบริหารความปลอดภัยจากภัยอันตรายที่สําคัญ 
ได้แก่

5.1   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน 
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทําให้ในหลายพ้ืนท่ี 
ของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน น้ําท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในทุกศูนย์การค้าเพราะแต่ละพ้ืนที่จะเผชิญความเสี่ยงท่ี
แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนอืจะมคีวามเสีย่งเรือ่งพายุฤดรู้อน ลกูเหบ็ 
และแผ่นดนิไหว ขณะท่ีภาคใต้จะมคีวามเสีย่งน้ําท่วมฉบัพลนั และ
ลมมรสุม เป็นต้น พร้อมท้ังได้กําหนดมาตรการที่สอดคล้องเพ่ือ
บรรเทาความเส่ียงน้ี ได้แก่ การกําหนดให้ตรวจสภาพความแข็ง
แรงของอาคารสถานท่ีอย่างสมํ่าเสมอ การเตรียมความพร้อมและ 
เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ขุดลอก
ทางระบายนํ้าและเพ่ิมจํานวนเครื่องปั๊มน้ําในศูนย์การค้าท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีเส่ียงจากน้ําท่วม การเตรียมหาแหล่งน้ําสํารองไว้ล่วงหน้า
เพ่ือรองรับในกรณีท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
โครงสร้างอาคารมาประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวพร้อมให้
คําแนะนําเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ัง
มีการส่ือสาร อบรมฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต (Crisis 
Management) อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ยังมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident 
Case) ด้านภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละผลของการแก้ไขสถานการณ์ 
เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และหามาตรการรองรับรวมทั้งพัฒนา 
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การจัดการให ้มีประสิท ธิภาพโดยมีการรายงานให ้คณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ 

5.2 ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ
ปัจจุบันเหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภัยจากการก่อการร้าย
น้ัน เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับสากลท่ีนานาประเทศล้วนต้อง 
เผชิญไม่ว่าประเทศน้ันจะต้ังอยู่ในภูมิภาคใดในโลก บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงนี้และมีมาตรการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงดังนี้
1)  การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กับหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ถูกต้องและรวดเรว็สาํหรบัการประเมนิสถานการณ์และสือ่สาร
กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ Color-Code Condition ซึ่งปรับเปลี่ยน
ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้นเพ่ือให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและจัดการกับเหตุการณ์
วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้

2)  การฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถ
ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ 
พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสมํ่าเสมอ

3)  การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยท่ีทันสมัย 
และมีจํานวนทีเ่พยีงพอ เชน่ เครือ่งตรวจจับโลหะแบบเดนิผา่น 
(Walkthrough Metal Detector) และกล้อง CCTV ซึ่งสามารถ 
ป้องปรามผู้ท่ีจะก่อเหตุความไม่สงบ รวมท้ังสามารถใช้รับรู้
เหตุการณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเหตุการณ์
เกิดข้ึน

5.3  ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงักจากภาวะ
วิกฤตต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) บรษิทัฯ จงึมแีผนงาน
รองรบัท่ีจะทาํให้บรษิทัฯ สามารถดาํเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ง โดย
มคีณะกรรมการบรหิารความต่อเนือ่งของธุรกิจ (BCM Committee) 
ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนี้
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีการ
จัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดําเนินการซ้อมแผนและนํามา
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากปี 
2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 เป็นผลจากการส่งออกหดตัวรวมถึง
การแขง็ค่าของเงนิบาท เนือ่งมาจากจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าจากผลกระทบของสงครามการค้า (Trade War) ซึ่ง
กระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย
ยังคงมีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) การท่องเท่ียวที่ฟื้น
ตัวขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง 2) การใช้จ่ายและการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานของรฐัยังขยายตวั แม้ว่าจะชะลอลงจากความ
ล่าช้าในการจดัตัง้รฐับาล และการรอประกาศใช้งบประมาณปี 2563 
3) การบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวจากมาตรการของภาครัฐ
ที่กระตุ้นการใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ส�าหรบัปัจจยักดดนัการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยทัง้
ภายนอกและภายในประเทศ อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนยังไม่มีข้อสรุป ส�าหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต�่ากว่าศักยภาพ โดยคาดว่าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ 
1.5-2.5 เน่ืองจากการส่งออกยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับสถานการณ์
ภัยแล้งและผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 
2019 (COVID-19) ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก โดยคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพ่ือประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และล่าสุดได้ลดอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายมาอยู่ท่ีร้อยละ 1.0 เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและรกัษา
เสถียรภาพระบบการเงินต่อไป

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ” 
หรือ “เซ็นทรัลพัฒนา”) รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 
มีรายได้รวม 38,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อน และ
ก�าไรสุทธิ 11,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อน จากการ 
เติบโตจากธุรกิจศูนย์การค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะการเติบโตของ 
รายได้จากศนูย์การค้าเดมิ (Same-Store Rental Revenue Growth) 
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้น
ประจ�า บรษิทัฯ มรีายได้รวมเตบิโตร้อยละ 9.0 และก�าไรสทุธิเตบิโต
ร้อยละ 7.4 จากปีก่อน  

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความ
ส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ ท้ังจากการ
เปิดศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าท่ีเปิดด�าเนินการ 
อยู่แล้ว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นตามแผนการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม เช่น โครงการที่พักอาศัย  
รวมถึงการศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่น่าสนใจและให ้
ผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการบริหารต้นทุนการด�าเนินงานและ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการท�ารายการให้เช่าสินทรัพย์เพ่ิมเติมอีก 4 แห่ง รวมถึง
การต่ออายุสิทธิการเช่าของเซ็นทรัล พระราม 2 ให้แก่ CPNREIT 
โดยมีมูลค่ารายการสูงสุดไม่เกิน 48,560 ล้านบาท ตามท่ีข่าว
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2562  
โดยปัจจบุนับรษิทัฯ บรหิารจดัการศนูย์การค้า 34 แห่ง มพืีน้ท่ีให้เช่า 
สุทธิรวม 1.8 ล้านตร.ม. รวมถึงมีอัตราการเช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าใน
ประเทศเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 93

(ไม่รวมรายการที่
มิได้เกิดขึ้นประจ�า)

แห่ง ล้าน ตร.ม.
9.0 34

93

1.8

7.4

รายได้รวมเติบโต
ร้อยละ

บริหารจัดการ
ศูนย์การค้า

อัตราการเช่า
พื้นที่เฉลี่ยร้อยละ

พื้นที่ให้เช่า
สุทธิรวม

ก�าไรสุทธิเติบโต
ร้อยละ 
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562

การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่เพื่อเป็น 
ศูนย์รวมแห่งการใช้ชีวิต (Center of Life)

เปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central 
i-City) เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในต่างประเทศ 
โดยเร่ิมให้บริการบางส่วนเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2562 และเปิดให้
บริการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการร่วมลงทุน
กับกลุ่มไอ-เบอร์ฮาด (i-Berhad) ผู้น�าด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามล�าดับ  
ตั้งอยู่บนท�าเลศักยภาพสูงในโครงการ ไอ-ซิตี้ อัลตราโพลิส (i-City 
Ultrapolis) ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเป็นอย่างดี ณ สิ้นปี 2562 
อัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 83 

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ยกระดับความเป็น 
The Magnitude of Luxury & Leisure Resort 
Shopping Destination 
โดยเปิดให้บริการ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM:  
The Mystic of Three Worlds) เป็นธีมพาร์ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์ 
แอก็ทฟีแห่งแรกของโลก ภายใต้แนวคดิการเป็นจดุหมายปลายทาง 
การท่องเท่ียวของโลก (The World’s Must Visit Destination 
in Thailand) และยังเปิดโซนลักซูรีโดยรวบรวมท่ีสุดของความ 
หรหูราจากแบรนด์ชัน้น�าระดบัโลก นอกจากน้ี ยังเปิดตวัพิพิธภัณฑ์ 
สัตว์น�้าที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย “AQUARIA Phuket” ภายใน 
ยังมี Andasi ร้านอาหารใต้น�้าที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกและบาร์ใต้น�้า 
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะท�าให้เมืองภูเก็ตสมบูรณ์แบบ 
เทียบช้ันเมืองตากอากาศชายทะเลของโลกและเป็นจุดหมาย 
ปลายทางทางการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความ
หรูหราและการพักผ่อนหย่อนใจเข้าด้วยกัน

เปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ (เฟสแรก) 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นศูนย์การค้ารูปแบบลักซูรีเอาท์เล็ต 
ระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นศูนย์การค้าล�าดับที ่
34 ของบริษัทฯ บนท�าเลที่ดีท่ีสุดใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับ
ทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวบรวมสินค้า 

แบรนด์เนมกว่า 130 ร้านค้า มจี�านวนผูเ้ข้าเย่ียมชมศนูย์การค้าเฉลีย่
กว่า 17,000 คนต่อวัน ซึง่ในเฟสแรกนัน้ได้เปิดพ้ืนท่ีให้เช่าประมาณ 
20,000 ตร.ม. ณ สิ้นปี 2562 อัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 96

จากความส�าเร็จในการเปิดตัวเซ็นทรัล วิลเลจ บริษัทฯ ได้ผนึก
พันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. 
(“MEA”) เข้าร่วมทุน โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ผ่านการเข้าซื้อหุ้น
ในบริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จ�ากัด เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ด้วยมูลค่าเข้าท�ารายการกว่า 1 พัน 
ล้านบาท โดย MEA ถือว่าเป็นผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าในรูปแบบลักซูรีเอาท์เล็ตในญ่ีปุ่น ซึ่ง
สามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์มาต่อยอดในการด�าเนินธุรกิจ 
จะช่วยยกระดับเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นผู้น�าลักซูรีเอาท์เล็ตในภูมิภาค
อาเซียนได้อย่างแท้จริง 

การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์  
(Asset Enhancement Initiatives)

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเพ่ิมประสทิธิภาพของสนิทรพัย์ทีด่�าเนนิการแล้ว 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ร้านค้า สังคม และเป็นการรักษารายได้ 
จากการด�าเนินงานปกติ เพ่ือน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนใน 
ระยะยาว โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุศนูย์การค้า
ดังต่อไปนี้

การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมที่ทยอยแล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 
ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล เชียงราย ปัจจุบันปรับปรุงเสร็จแล้ว โดย
เปิดตัวโซน Food Park และกาดหลวง 2) เซ็นทรัล ชลบุรี ปรับปรุง
พื้นที่เสร็จแล้วน�าเสนอ Destination Concept ในศูนย์การค้า อาทิ 
Food Destination และ Co-working Space เป็นต้น 3) เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว ปรับปรุงพ้ืนท่ีเสร็จแล้ว โดยปรับร้านค้าเดิมให้เป็น 
Destination Concept ใหม่ และปรับปรุงทางเข้าศูนย์การค้าให้
เชือ่มกับสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว และปรบัปรงุพ้ืนทีบ่รเิวณ
ชั้น 4 เป็นโซนร้านอาหาร 
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การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมในปี 2562 
และจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563 
ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ได้ปรับปรุงพ้ืนที่เดิม
ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นพ้ืนท่ีเช่าเสร็จแล้วบางส่วน โดยม ี
ร้านค้าทยอยเข้ามาตกแต่งและเปิดให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ  
2) เซน็ทรลั พัทยา ปรบัปรงุ Food Park เดมิเสรจ็แล้วแต่อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง International Food Park เพ่ือน�าเสนอร้านอาหาร 
ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

การลงทุนเพื่อกระจายแหล่งรายได้ใหม่  
(Income Diversification)

บริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการ
เติบโตที่สูงให้เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พร้อมกับ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มี
ความหลากหลาย และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างย่ังยืน 
โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีความคืบหน้าท่ีส�าคัญในการลงทุนธุรกิจ
ใหม่ดังต่อไปนี้

การลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (“Grab”)
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
33 ในบริษัท Porto Worldwide Limited (“Porto”) เพ่ือลงทุนใน
ธุรกิจ Grab ทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตสงู โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความร่วมมอืทางธุรกิจและสนบัสนนุการเตบิโตให้แก่ธุรกิจหลกัของ 
บริษัทฯ ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและเพิ่มจ�านวนผู้มาใช ้
บริการในศูนย์การค้า และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery)  
ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย

เปิดตัว Common Ground โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-working Space) แห่งแรกในประเทศไทย 
ที่อาคารส�านักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซ่ึงอยู่ 
ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ด้วยพ้ืนที่เช่า 
กว่า 4,500 ตร.ม. โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ 
กลุ่มบริษัท Common Ground จากประเทศมาเลเซีย ผสมผสาน
การท�างานกับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เปิดตัว Common Ground อีกหนึ่งสาขา ซึ่งอยู่ในอาคารส�านักงาน  
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู ่ในบริเวณเดียวกับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2563

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม (Mixed-use Development)

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม ที่มีทั้งโครงการที่พักอาศัย อาคารส�านักงาน และโรงแรม
อยู่ในโครงการ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย และ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
มีความคืบหน้าที่ส�าคัญในโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 
ดังต่อไปนี้

การลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จ�ากัด 
(“เบย์วอเตอร์”)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท  
เบย์วอเตอร์ จ�ากัด จากบรษิทั บทีีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน)  
ในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมดของเบย์วอเตอร์  โดยการลงทนุครัง้น้ีจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพใน
การแข่งขันและเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโต เนื่องจากเบย์วอเตอร์
ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในอนาคต รวมถึง
เพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการและลดความเสีย่งในการเข้ามา 
ถือหุ้นของบุคคลอื่น

การร่วมมือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ 
เอชเคแอล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท  
เอชเคแอล (ไทยดเีวลลอปเม้นท์) จ�ากัด (HKL) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
กลุม่ฮ่องกงแลนด์ เพ่ือร่วมมอืกันศกึษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์รปูแบบผสมแห่งหนึง่ในประเทศไทย โดยบรษิทัฯ มี
สัดส่วนถือครองร้อยละ 51 และ HKL มีสัดส่วนถือครองร้อยละ 49 
ในบริษัทร่วมดังกล่าว ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

การพัฒนาและบริหารโครงการที่พักอาศัย
•  โครงการท่ีพักอาศัยท่ีสร้างเสร็จและโอนให้แก่ลูกค้าแล้ว 

จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ เอสเซ็นท์ ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น 
ทีโ่อนห้องให้แก่ลกูค้าแล้วท้ังหมด ส่วนเอสเซน็ท์ วิลล์ เชยีงใหม่ 
เอสเซน็ท์ วิลล์ เชยีงราย เอสเซน็ท์ นครราชสมีา และฟิล พหล 34  
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนให้ลูกค้า
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•  โครงการท่ีพักอาศัยท่ีเปิดจองแล้วและอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง จ�านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) เอสเซน็ท์ อบุลราชธานี 
มยีอดจองร้อยละ 80 และคาดว่าจะก่อสร้างเสรจ็และพร้อมโอน
ภายในปี 2563  2) เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ มียอดจอง
ร้อยละ 50 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอนภายในปี  
2563 และ 3) นิยาม บรมราชชนนี เป็นโครงการบ้านเด่ียว 
บนถนนบรมราชชนนีท่ีได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2561 โดย  
ณ สิ้นปี 2562 ได้มีการโอนบ้านให้ลูกค้าแล้วทั้งหมด 5 ยูนิต 
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งจ�านวนยูนิตเพ่ิมเติม 
เพื่อรองรับอุปสงค์ในอนาคต

ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรอื DJSI) ประจ�าปี  
2562 ในกลุ่มดัชนีย่ังยืนระดับโลก (DJSI World) เป็นปีท่ีสอง 
ติดต่อกัน (ปี 2561-2562) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่ม
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์และเป็นหนึง่ในสบิสองบรษิทัของประเทศไทย
ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มระดับโลกนี้  รวมถึงในกลุ่มดัชนีตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่หก (ปี 2557-2562) 
สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการด�าเนินธุรกิจที่ ย่ังยืนของบริษัทฯ  
ที่ค�านึงถึงส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึง
การมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง
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จ�านวนโครงการและพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของ GLAND 
ณ สิ้นปี 2562

อัตราการ
เช่า/ขายพื้นที่

(ร้อยละ)

รวม GLAND GLANDRT ณ สิ้นปี
2562จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม.

ธุรกิจอื่น

 อาคารส�านักงาน 3 148,938 1 67,606 2 81,332 96

 อาคารส�าหรับพักอาศัย (แนวสูง) 1 1,991 ยูนิต 1 1,991 ยูนิต 99

 พื้นที่ค้าปลีกในอาคารต่าง ๆ 25,944 25,944 65

1  สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้วยศูนย์การค้าจ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (รวมถึงอาคารส�านักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี) 
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัล พัทยา

2 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG ประกอบด้วยอาคารส�านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
3 อัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเข้าพักในแต่ละไตรมาส
4 โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้วย เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ซึ่งนับเป็น 1 โครงการ

ตารางที่ 1 สรุปพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่

จ�านวนโครงการและพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ 
ณ สิ้นปี 2562

อัตราการ
เช่า/ขายพื้นที่

(ร้อยละ) 3

รวม Central Pattana CPNREIT 1 CPNCG 2
ณ สิ้นปี
2562จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม.

ธุรกิจศูนย์การค้า

 ศนูย์การค้าในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 931,128 15 784,048 3 147,080 95 

 ศูนย์การค้าในต่างจังหวัด 4 18 792,566 18 725,356 2 67,210 91 

รวมธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศ 33 1,723,694 33 1,509,404 5 214,290 93 

 ศูนย์การค้าในต่างประเทศ 1 85,326 1 85,326 83 

รวมธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด 34 1,809,020 34 1,594,730 5 214,290 93 

ธุรกิจอื่น

 อาคารส�านักงาน 7 172,173 5 56,194 2 34,307 1 81,672 95 

 โรงแรม 2 561 ห้อง 1 259 ห้อง 1 302 ห้อง 77 

 อาคารส�าหรับพักอาศัย (แนวสูง) 7 2,727 ยูนิต 7 2,727 ยูนิต 84 

 อาคารส�าหรับพักอาศัย (แนวราบ) 1 71 ยูนิต 1 71 ยูนิต 7 

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562
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ภาพรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การ 
บริหารงานรวม 34 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
15 โครงการ ต่างจังหวัด 18 โครงการ และต่างประเทศ 1 โครงการ) 
ศนูย์อาหาร 30 แห่ง อาคารส�านักงานให้เช่า 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง  
และโครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย ประกอบด้วย โครงการแนวสูง  
7 โครงการ ขายและโอนทั้งหมดแล้ว 3 โครงการ สร้างเสร็จและ 
อยู่ระหว่างโอน 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ 
และโครงการแนวราบ 1 โครงการ ซึ่งนับรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้
โอนไปยัง CPNREIT และ CPNCG แล้ว 

ณ สิน้ปี 2562 อตัราการเช่าพ้ืนท่ีศนูย์การค้าในประเทศของบรษิทัฯ  
เฉลี่ยท่ีร้อยละ 93 เท่ากันกับช่วงปีก่อน โดยศูนย์การค้าส่วนใหญ่
สามารถรักษาอัตราการเช่าพ้ืนที่ให้อยู่ในระดับสูงได้ แม้จะได้รับ 
ผลกระทบระยะสั้นบางส่วนจากศูนย์การค้าท่ีอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงก็ตาม อย่างไรก็ดี ศูนย์การค้าท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
จะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งจะท�าให้อัตราการเช่าพ้ืนท่ี 
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่อไปในอนาคต หากรวมศนูย์การค้าเซน็ทรลั ไอ-ซติี้ 
ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 อัตราการเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้าทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93 โดยภาพรวมอัตรา
การเช่าพ้ืนท่ีศูนย์การค้าเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 91 โดย
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ไอ-ซต้ีิ มอีตัราการเช่าพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม ในปี 2562  
เติบโตร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยภาพรวมของศูนย์การค้ายังมี
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการเป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยตัวเลขดังกล่าวไม่นับรวม 1) ศูนย์การค้าใหม่ท่ีเปิดด�าเนินการ
ในปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 2) ศูนย์การค้าใหม่
ที่เปิดด�าเนินการในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล ไอ-ซิต้ี และเซ็นทรัล 
วิลเลจ 3) ศูนย์การค้าที่มีการปรับปรุงในปี 2561 และ 2562 ได้แก่  
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล เชียงราย 
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล พัทยา

สรุปผลการด�าเนินงาน GLAND 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 GLAND มีสินทรัพย์ที่ด�าเนินการแล้ว 
ประกอบด้วย 1) อาคารส�านักงานให้เช่า 3 อาคาร (อัตราการเช่า 
พ้ืนท่ีรวมร้อยละ 96) ซึ่งนับรวมอาคารส�านักงาน 2 โครงการ 
ที่ได้โอนไปยัง GLANDRT 2) โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย 1 
โครงการ (รวม 1,991 ยูนิต โดยปัจจุบันมีจ�านวนรอขายและโอน
อยู่ 24 ยูนิต) 3) พ้ืนที่ค้าปลีกให้เช่าในอาคารส�านักงานและที่พัก 
อาศัยรวมกัน 25,944 ตร.ม. (อัตราการเช่าพ้ืนที่รวมร้อยละ 65)  
และ 4) ทีด่นิยังไม่ได้พัฒนาอกี 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส�าหรบั
พัฒนาโครงการรปูแบบผสม และอกี 2 แปลงส�าหรบัพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย โดยบริษัทฯ รับรู้ผลการด�าเนินงานของ GLAND ตั้งแต่
วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

ในปี 2562 บริษัทฯ รับรู้ผลการด�าเนินงานของ GLAND ที่ไม่รวม
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า โดยมีรายได้รวม 1,791 ล้านบาท 
และก�าไรสุทธิ 312 ล้านบาท (งวดไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายได้รวม  
599 ล้านบาทและก�าไรสุทธิ 110 ล้านบาท) ซึ่งแตกต่างจาก 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของ GLAND เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารบนัทึก
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ที่ GLAND บันทึกไว้ ณ วันที่เข้าซื้อกิจการ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมและ
การตดัจ�าหน่าย ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนินงานของ GLAND ที่   
บริษัทฯ รับรู้น้ันสูงกว่าค่าเสื่อมและตัดจ�าหน่ายท่ี GLAND บันทึก
ตามต้นทุนเดิม

รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 

บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าในช่วงปี 2562 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า ดังต่อไปนี้
•  ในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษิทัฯ ได้ขายเงนิลงทนุในหุ้นของบรษิทั 

ดสุติธาน ีจ�ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ�านวน 42.5 ล้านหุน้ คดิเป็น
ร้อยละ 5.0 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช�าระแล้วท้ังหมด 
ในราคาหุ้นละ 12 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองหุ้น 
DTC ลดลงจากร้อยละ 22.58 เป็นร้อยละ 17.58 และมีการ
บันทึกก�าไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในรายได้อื่นจ�านวน 
44.8 ล้านบาท
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•  ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ บันทึกส�ารองค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์พนักงานจากการประมาณการเงนิชดเชยเกษยีณอายุ
จ�านวน 116 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่าย 
ย้อนหลังของ GLAND ประมาณ 15 ล้านบาท โดยรายการ 
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

•  ในไตรมาส 4 ปี 2562 บรษิทัฯ ได้ขายหุ้นในบรษิทั ซพีีเอน็ วิลเลจ 
จ�ากัด ให้กับ Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. (“MEA”) เพื่อ
ร่วมลงทนุในโครงการเซน็ทรลั วิลเลจ คดิเป็นสดัส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีการบันทึกก�าไร
ก่อนหักภาษีในรายได้อื่นจ�านวน 254 ล้านบาท

•  ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบัญชีส�าหรับการ
บนัทกึค่าเช่าที่ดนิของโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 ตามสัญญา
ฉบับเดิม จ�านวน 393 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นรายได้อ่ืน  
เน่ืองจากบริษทัฯ ได้ขยายระยะเวลาการเช่าทีด่นิและท�าสญัญา
เช่าท่ีดินฉบับใหม่ มีผลต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 ส้ินสุด 
ปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน) 

รายได้รวม 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 38,104 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 9.0 จากปีก่อน โดยรายได้รวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทรายการใหม่ โดยมกีารปรบัปรงุการบนัทึก
ระหว่างรายได้จากการให้เช่าและให้บรกิารกับรายได้อืน่ ให้มคีวาม
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของ
จ�านวนที่ปรับปรุงในปี 2561 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 39 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ�านวน 
31,843 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.7 จากปีก่อน แม้ว่าได้รับ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ก็ตาม โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังนี้
•  รายได้จากศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดด�าเนินการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัล 

ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2561  
2) เซ็นทรัล ไอ-ซิต้ี เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 และ  
3) เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2562

•  ผลประกอบการท่ีดขีึน้ของศนูย์การค้าท่ีปรบัปรงุใหญ่และทยอย
เปิดให้บรกิารในปี 2561 และ 2562 ได้แก่ เซน็ทรลัเวิลด์ เซน็ทรลั 
เชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล ลาดพร้าว

•  ผลประกอบการของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตข้ึนอย่างโดดเด่น 
เช่น เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล มหาชัย 
เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล 
พิษณุโลก และเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นต้น 

รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) 
เรือ่งรายได้ท่ีท�าสญัญากับลกูค้า มผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป บรษิทัฯ จงึปรบัปรงุการรบัรูร้ายได้จากธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สะท้อนลักษณะการ
ประกอบธุรกิจการให้บริการศูนย์อาหาร และปรับปรุงข้อมูลของ 
ปีก่อน เพื่อการเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหารจ�านวน 
851 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.2 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น
มาจาก
•  ศนูย์อาหารใหม่ทีเ่ซน็ทรลั ภเูก็ต ฟลอเรสต้า และเซน็ทรลั วิลเลจ 

รวมถึงศูนย์อาหารที่ปรับปรุงใหม่และเปิดให้บริการในปี 2562 
ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล เชียงราย และ
เซ็นทรัล ชลบุรี

•  ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศูนย์อาหารเดิมในศูนย์การค้า
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
เซน็ทรลั ป่ินเกล้า เซน็ทรลั นครศร ีเซน็ทรลั อบุล เซน็ทรลั ระยอง 
เซ็นทรัล ขอนแก่น และ เซ็นทรัล พิษณุโลก

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการในปี 2562 เป็นต้นไป 
จากเดิมบันทึกเป็นรายได้สุทธิ เป็นรับรู้รายได้ค่าบริการเต็มจ�านวน
ในรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และรับรู้ในต้นทุนการ
ประกอบกิจการโรงแรมเมื่อมีการจ่ายให้กับพนักงาน ท�าให้รายได้ 
และต้นทุนเพ่ิมขึ้น ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการ 
ดังกล่าวโดยบันทึกรายได้เต็มจ�านวนในไตรมาส 4 ปี 2561

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
จ�านวน 1,121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากปีก่อน เป็นผลจาก
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การปรับวิธีการรับรู้รายได้ดังกล่าวข้างต้น ในขณะท่ีผลการด�าเนิน
กิจการโรงแรมปรับตัวลดลง อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรม 
ฮิลตัน พัทยา อยู่ที่ร้อยละ 89 ลดลงจากร้อยละ 93 ในปีก่อนหน้า 
โดยหลักมาจากภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมที่ซบเซาลง อัตราการ
เข้าพักเฉลี่ยโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี  
อยู่ที่ร้อยละ 71 ลดลงจากร้อยละ 75 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ราคา
ห้องพักเฉลีย่ในโรงแรมทัง้สองแห่งได้ปรบัตวัลดลงจากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 
2,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการ
โอนอสงัหารมิทรพัย์เพ่ิมขึน้ โดยหลกัมาจากโครงการคอนโดมเินียม
ที่เชียงใหม่ (แห่งท่ี 2) เชียงราย นครราชสีมา ฟิล พหล 34 และ  
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยว 
นิยาม บรมราชชนนี โดยบริษัทฯ สามารถโอนและรับรู้เป็นรายได้
ตามแผนที่วางไว้ 

ต้นทุนรวม

ในปี 2562 บริษทัฯ มต้ีนทุนรวม 18,086 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.9  
จากปีก่อน โดยต้นทุนรวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
ดังต่อไปนี้

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน ค่าเช่าท่ีดนิ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย ค่าซ่อมแซม 
ค่าเบีย้ประกัน และภาษโีรงเรอืนของทรพัย์สนิทีค่รอบครองไว้เพ่ือหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 15,481 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 จากปีก่อน โดยรวมเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกันกับการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและให้บรกิารทัง้ปี 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังนี้

•  ต้นทุนการด�าเนนิการและค่าเสือ่มราคาของศนูย์การค้าเปิดใหม่ 
และศูนย์การค้าที่ปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2562  
ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เซ็นทรัล 
วิลเลจ เซน็ทรลัเวิลด์ เซน็ทรลั เชยีงราย เซน็ทรลั ชลบรุ ีเซน็ทรลั 
ลาดพร้าว และเซ็นทรัล พัทยา เป็นต้น

•  ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มีการปรับตัว 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ซึ่งเป็นผลจากอัตรา
เฉล่ียค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน  
ในขณะทีป่รมิาณการใช้ไฟฟ้าลดลง โดยบรษิทัฯ ยังคงมาตรการ
ประหยัดพลังงานท่ีมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยต้นทุน 
ค่าสาธารณูปโภคในส่วนของศูนย์การค้าเดิมลดลงประมาณ
ร้อยละ 0.6 จากปีก่อน 

•  ค่าซ่อมแซมบ�ารงุรกัษา และค่าใช้จ่ายบคุลากรเพ่ิมขึน้จากการ
เปิดศูนย์การค้าใหม่

ต้นทุนบริการศูนย์อาหาร
บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุการบนัทึกต้นทนุจากธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตาม TFRS 15 เช่นเดียวกับ
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร

ในปี 2562 บรษิทัฯ มต้ีนทุนบรกิารศนูย์อาหารเท่ากับ 394 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.6 จากปีก่อน โดยเพ่ิมขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการเติบโตของรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร ต้นทุนท่ี 
เพ่ิมสงูข้ึนมาจากศูนย์อาหารทีเ่ปิดใหม่ในปี 2561 และ 2562 ได้แก่ 
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล วิลเลจ และศูนย์อาหารที่
ปรับปรุงแล้วเสร็จ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล 
เชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล พัทยา ซึ่งบริษัทฯ บริหาร 
ศูนย์อาหารเดิมที่อยู ่ในโซน Food Destination ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอย่าง
สม�่าเสมอ

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
บรษิทัฯ ได้ปรบัวิธีการรบัรูร้ายได้ค่าบรกิารในปี 2562 เป็นต้นไป จาก
เดิมบันทึกเป็นรายได้สุทธิ ท�าให้รายได้และต้นทุนเพ่ิมขึ้น ส�าหรับ
ปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยบันทึกต้นทุนเต็ม
จ�านวนในไตรมาส 4 ปี 2561
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ในปี 2562 บรษิทัฯ มต้ีนทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
379 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.5 จากปีก่อน เป็นผลจากการปรับ 
วิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น และท้ังสองโรงแรมมี 
การบรหิารจดัการต้นทุนอย่างมปีระสทิธิภาพทัง้ในส่วนของห้องพัก
และอาหารและเครื่องดื่ม

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 
1,833 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 17.1 จากปีก่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวไว ้
ก่อนหน้านี้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและ 
ผู้บริหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องใช้ส�านักงานและ
ของใช้สิ้นเปลือง ค่าเช่าโรงแรม ฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT 
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม

บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2562 เท่ากับ 6,708 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ี 
เพ่ิมขึ้นตามขนาดธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต รวมถึงค่าเช่าท่ีบริษัทฯ จ่ายให้กับ CPNREIT ในฐานะ 
ผู้เช่าช่วงโรงแรม ฮิลตัน พัทยา และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารธุรกิจ GLAND ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 3 
ปี 2561 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกีารบรหิารค่าใช้จ่าย
การบริหารอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับรายได้ท่ีเติบโตข้ึน 
ท�าให้สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมอยู่ทีร้่อยละ 17.6 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.4 จากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย 

อัตราก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่นส�าหรับปี 2562 ร้อยละ 
50.7 ลดลงจากร้อยละ 51.2 ในช่วงปีก่อนหน้า และมอีตัราก�าไรจาก
การด�าเนินงานร้อยละ 35.2 ลดลงจากร้อยละ 35.6 ในช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน 

อัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ 
บรษิทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 51.4 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 51.3 ในช่วงปีก่อนหน้า  
จากการบรหิารจดัการต้นทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ หากเปรยีบเทยีบ 
อัตราก�าไรขั้นต้นของศูนย์การค้าเดิม (Same Store Gross Profit 
Margin) เติบโตร้อยละ 1.9 จากปี ขณะท่ีอัตราก�าไรจากการ 
ด�าเนินงานของศูนย์การค้าเดิม (Same Store Operating Profit 
Margin) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อน จากการที่บริษัทฯ ควบคุม
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมุ่งมั่นที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติตามมาตรการลด
ต้นทุนต่าง ๆ เพื่อรักษาอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานให้ได้ต่อไป

ก�าไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 11,621 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.4 จากปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการให้เช่าและ 
ให้บรกิารศนูย์การค้าท่ีเตบิโตอย่างโดดเด่น และการบรหิารค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส่วนแบ่งก�าไร
จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เพ่ิมขึ้น แม้ต้นทุนทางการเงิน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เนื่องจากมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสูง
ขึน้ ภายหลงัเข้าซือ้กิจการ GLAND เมือ่เดอืนกันยายน 2561 และม ี
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้นจากการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตจากแหล่ง
รายได้ใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจ
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ตารางที่ 2 สรุปงบก�าไรขาดทุน

ปี
2561

ปี
2562

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 29,026 31,843 10%

 ศูนย์การค้า 28,078 30,433 8%

 อาคารส�านักงาน 948 1,410 49%

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,208 1,121 (7%)

รายได้จากการบริการศูนย์อาหาร 733 851 16%

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,762 2,904 5%

รายได้อื่น 1,613 1,683 4%

รายได้รวม 35,341 38,403 9%

 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 34,949 38,104 9%

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 14,142 15,481 9%

 ศูนย์การค้า 13,843 15,050 9%

 อาคารส�านักงาน 300 431 44%

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 423 379 (11%)

ต้นทุนจากการบริการศูนย์อาหาร 332 394 19%

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,566 1,833 17%

ต้นทุนรวม 16,463 18,087 10%

ค่าใช้จ่ายการตลาดและบริหาร 6,114 6,839 12%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 12,764 13,478 6%

 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 12,371 13,310 8%

ต้นทุนทางการเงินสุทธิ/ภาษี/อื่นๆ 1,548 1,739 12%

ก�าไรสุทธิ 11,216 11,738 5%

 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 10,823 11,621 7%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) 2.50 2.62 5%

 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 2.41 2.59 7%

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 30,398 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 33,210 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562  โดยสาเหตหุลกัมาจากเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
และการออกหุ้นกู้ใหม่ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ณ 
สิน้ปี 2562 อยู่ทีร้่อยละ 2.91 ต่อปี ซึง่ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.31 
ต่อปี โดยมหีน้ีสนิท่ีมดีอกเบีย้คงทีใ่นสดัส่วนร้อยละ 56 และดอกเบีย้
ลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 44 

อัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ี 0.37 
เท่า เป็นอัตราเดียวกันกับ ณ สิ้นปีก่อน แม้ว่าหนี้สินท่ีมีภาระ 
ดอกเบีย้เพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกี�าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้ด้วย 
เช่นเดียวกัน 

บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้าง
ทางการเงนิอย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดทุนที่ผันผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต  

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 169,933 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 8,225 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.1 จากปีก่อน 
โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ 
เทยีบเท่าเงินสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการค้าสทุธิ ลกูหนีอ้ืน่ และ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 16,378 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจ�านวน 1,077 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.0 จากปีก่อน โดยมี
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนดังต่อไปนี้
•  การเพ่ิมขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

จ�านวน 574 ล้านบาท 
•  การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีอื่นจ�านวน 438 ล้านบาท จากรายได ้

ค้างรับรอเรียกเก็บจากลูกค้า  

เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี เมือ่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งก�าหนด 
จะจัดขึ้นในวันท่ี 29 เมษายน 2563 ให้มีการจ่ายเงินปันผลจาก 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 จ�านวน 1.30 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผล 
ดงักล่าวคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลทีร้่อยละ 49.7 ของก�าไรสทุธิ
จากการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2562

โครงการซื้อหุ้นคืน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืน (Shares Repurchase Project) เพื่อบริหารทาง 
การเงิน โดยจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 
จ�านวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึง 
5 กันยายน 2562

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 
ทีม่ภีาระค�า้ประกันเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า เงนิลงทุน 
ระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สิทธิการเช่าและการใช้สินทรัพย์  
ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
153,555 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 7,148 ล้านบาท หรือร้อยละ 
5.0 จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ดังต่อไปนี้
•  การเพ่ิมขึ้นของสิทธิการเช่าจ�านวน 6,697 ล้านบาท เป็นผล

จากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พระราม 2 การโอนมูลค่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
โดยหลกัมาจากการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ 
และเซน็ทรลั ลาดพร้าว รวมถึงการจ่ายเงินเพ่ือสทิธิการเช่าและ
เช่าช่วงทีด่นิเพ่ือรองรบัการขยายกิจการของบรษิทัฯ ในอนาคต

โครงสร้างทางการเงิน

ฐานะการเงิน
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•  การจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบรษิทั เบย์วอเตอร์ จ�ากัด (“เบย์วอเตอร์”) 
จ�านวน 2,310 ล้านบาท

•  การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ�านวน 
2,267 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินลงทุนใน บริษัท คอมมอน 
กราวด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และการลงทุนในบริษัท Porto 
Worldwide Limited เพ่ือลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย 
(Grab)

•  การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จ�านวน 3,909  
ล้านบาท จากการโอนไปเป็นสิทธิการเช่า

•  การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นผลจากเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่า 
เป็นต้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 89,471  
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 1,939 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.2 จากปีก่อน  
โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน
หน้ีสนิหมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหนีอ้ืน่  
หน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หนี้สิน 
มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นและที่ครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี ส่วนของ 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายใน 1 ปี  
ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี และภาษี
เงินได้ค้างจ่าย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนีส้นิหมนุเวียนเท่ากับ 21,075 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 3,508 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.3 จากปีก่อน 
โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินหมุนเวียนดังต่อไปนี้
•  การลดลงสุทธิของหน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น เช่น ตั๋ว

สญัญาใช้เงนิและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ�านวน 
2,137 ล้านบาท 

•  การลดลงของเจ้าหนีผู้ร้บัเหมาก่อสร้าง จ�านวน 1,084 ล้านบาท  
และการลดลงของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ รวมจ�านวน 704 
ล้านบาท

•  การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนอื่น เช่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
และรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้าท่ีก�าหนดรบัรูภ้ายใน 
1 ปี เป็นต้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้นิไม่หมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย หนีส้นิมภีาระ ดอกเบีย้
ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังาน เจ้าหน้ีสทิธิการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า 
เงนิมดัจ�ารบัจากลกูค้า เงนิค�า้ประกัน สทิธิการเช่า และประมาณการ
หนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
68,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 5,447 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 
จากปีก่อน โดยมคีวามเคลือ่นไหวของหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนดงัต่อไปนี้
•  การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจ�านวน 5,641 

ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน เพ่ือน�ามาบริหารโครงสร้างทางการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อแผนการลงทุนและรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต�่า

•  การเพ่ิมขึน้ของเงนิมดัจ�ารบัจากลกูค้าจ�านวน 335 ล้านบาท ซึง่
สอดคล้องกับจ�านวนร้านค้าท่ีเพ่ิมข้ึนตามจ�านวนศูนย์การค้าท่ี
เพิ่มขึ้น

•  การเพ่ิมขึ้นของการบันทึกรายการประมาณการหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน จ�านวน 188 ล้านบาท  
จากการประมาณการเงนิชดเชยเกษยีณอายุตามพระราชบญัญัติ 
คุ้มครองแรงงาน เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 ที่ถูกปรับปรุงให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม

•  การลดลงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เจ้าหน้ีสิทธิการเช่า 
เงนิค�า้ประกันสทิธิการเช่า และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัช ี
เป็นต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 80,462 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 6,287 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.5 จากปีก่อน 
โดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
•  การเพ่ิมขึน้ของก�าไรสะสมทีไ่ม่ได้จดัสรร จ�านวน 6,450 ล้านบาท  

ประกอบด้วยก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปีจ�านวน 11,738 ล้านบาท 
หักด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจ�านวน 4,937 ล้านบาท 
และการได้มาซึง่ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุในบรษิทัย่อย 
จ�านวน 352 ล้านบาท

•  การลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 48 
ล้านบาท โดยหลักมาจากผลจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

•  การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม จ�านวน 116  
ล้านบาท
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ตารางที่ 3 สรุปฐานะทางการเงิน

1  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกบัญชีตามราคาต้นทุนและตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาประเมินอยู่ที่ 252,051  
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 219,161 ล้านบาท) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2562 ข้อ 14 หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน”

ณ สิ้นปี 2561 ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 3,067 3,055 (0%)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,235 13,324 9%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,301 16,378 7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 108,412 104,503 (4%)

 สิทธิการเช่า 14,086 20,783 48%

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,646 1,597 (3%)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,262 26,672 20%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 146,407 153,555 5%

สินทรัพย์รวม 161,708 169,933 5%

หนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สิ้นที่มีภาระดอกเบี้ย - ภายใน 1 ปี 10,876 8,739 (20%)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13,707 12,336 (10%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,583 21,075 (14%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สิ้นที่มีภาระดอกเบี้ย 19,522 24,471 25%

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 43,427 43,925 1%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 62,949 68,396 9%

หนี้สินรวม 87,532 89,471 2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 55,007 61,457 12%

 ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 19,169 19,005 (1%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 74,176 80,462 8%

หน่วย : ล้านบาท
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ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ปี
2561

ปี
2562

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น 1 (ร้อยละ) 51% 51% (0%)

	 การให้เช่าและให้บริการ 51% 51% 0%

	 การประกอบกิจการโรงแรม 65% 66% 1%

	 การบริการศูนย์อาหาร 55% 54% (1%)

	 การขายอสังหาริมทรัพย์ 43% 37% (6%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) 36% 35% (1%)

	 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 35% 35% (0%)

อัตราก�าไรสุทธิ 2 (ร้อยละ) 32% 31% (1%)

	 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 31% 30% (0%)

อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น 3 (ร้อยละ) 16% 15% (1%)

	 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 16% 15% (1%)

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3 (ร้อยละ) 8% 7% (1%)

ณ สิ้นปี
2561

ณ สิ้นปี
2562

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.78 0.16 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.12 0.14 0.02 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 1.11 (0.07)

อัตราส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4 (เท่า)

0.37 0.37 0.00 

1 ไม่รวมรายได้อื่น	เเละไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า
2 ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	/	รายได้รวม	(ไม่รวมส่วนเเบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมเเละการร่วมค้า)
3 ผลตอบแทนสินทรัพย์และผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น	(รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม)	ค�านวณจากก�าไรสุทธิย้อนหลัง	12	เดือน
4 อัตราส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยไม่รวมส่วนของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สุทธิจากเงินสดและเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดจ�านวน 2,053 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 968 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 32 จากปีก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี้
•  กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
  ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธิจากการด�าเนนิงานและผลต่าง

ของอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 17,594 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เงนิสดสทุธิรบัจากผลก�าไรสทุธิทีเ่พ่ิมขึน้จากผลการด�าเนนิงานท่ี
เตบิโตข้ึน และเงนิสดทีเ่พ่ิมข้ึนจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สินด�าเนินงานระหว่างปี อาทิ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า โดยมีโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็น 
ต้นทนุขาย ท�าให้บรษิทัฯ มสีภาพคล่องทีเ่หมาะสมกับฐานธุรกิจ
ทีใ่หญ่ข้ึนส�าหรบัการลงทนุในโครงการใหม่ ๆ  และสนับสนุนการ
เติบโตของทุกธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 

15,896 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
การร่วมค้า รวมถึงเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ในบรษิทั เบย์วอเตอร์  

แนวโน้มผลการด�าเนินงานปี 2563

บริษทัฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจประจ�าปี 2563 ซึง่มปัีจจยัท่ีจะขบัเคลือ่น
ผลการด�าเนินงานระหว่างปีอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ การเติบโตของ
รายได้ ต้นทุนด�าเนินงานและทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการติดตามแผนการด�าเนินงานใน
แต่ละไตรมาส และเตรยีมพร้อมปรบัเปลีย่นแผนการด�าเนินงานตาม
สภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นไป โดยสรปุประมาณการ 
ในปี 2563 ดังต่อไปนี้

จ�ากัด และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (CAPEX) ท่ีเพ่ิมขึ้น
จากศูนย์การค้าท่ีเปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 
และเซ็นทรัล วิลเลจ รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม อาทิ 
เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
ประกอบกับการจ่ายเงินสดเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน ช�าระสิทธิการเช่าจากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
  ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมหาเงนิจ�านวน 

2,666 ล้านบาท โดยหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายและการจ่าย
เงินปันผลระหว่างปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจาก
เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิและผูล้งทนุ สอดคล้องกบันโยบาย
บริหารโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุนและแผนการด�าเนินธุรกิจ 

• รายจ่ายลงทุน
  ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจ�านวน 20,838 ล้านบาท  

ประกอบด้วย การซือ้ท่ีดนิเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคตและการ 
พัฒนาโครงการใหม่จ�านวน 9,566 ล้านบาท การลงทุนเพ่ือ
ปรบัปรงุและเพ่ิมมลูค่าโครงการทีม่อียู่เดมิจ�านวน 6,728 ล้านบาท  
และการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 
ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย โรงแรม จ�านวน 2,412 ล้านบาท 
และการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักจ�านวน 2,132 ล้านบาท 

การเติบโตของรายได้
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้รวมสามารถเติบโตได้
ประมาณร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนับสนนุดงัต่อไปนี้
•  รายได้จากการให้เช่าและบรกิารโดยรวมยังคงเตบิโตได้ด ีแม้ว่า

ในปี 2563 จะไม่มศีนูย์การค้าใหม่เปิดให้บรกิาร แต่ยังสามารถ
เตบิโตจากศนูย์การค้าเดมิ ศนูย์การค้าทีป่รบัปรงุแล้วเสรจ็และ
ศูนย์การค้าใหม่ในปี 2562

•  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตขึ้น โดยบริษัทฯ 
มีจ�านวนโครงการท่ีพักอาศัยที่เปิดตัวแล้วและอยู่ระหว่าง 
การขายและโอนอยู่ 7 โครงการ ณ ส้ินปี 2562 พร้อมกับมี
โครงการที่เตรียมเปิดตัวในปี 2563 เพ่ิมขึ้นอีก 4-5 โครงการ 

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

แผนธุรกิจในอนาคต
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โดยบางโครงการสามารถรับรู้เป็นรายได้ภายในปี โดยเฉพาะ
จากโครงการที่อยู่ใกล้ศูนย์การค้าที่ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง

•  รายได้อื่น ๆ ที่จะเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
ศูนย์การค้า

ปัจจบุนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการประเมนิสถานการณ์โรคระบาดของ
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ระหว่างปี โดยในเบือ้งต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั
ต่อเป้าหมายการเติบโตของรายได้

ต้นทุนการด�าเนินงานและทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการว่าต้นทุนการด�าเนินงานจะเพ่ิมสูงขึ้น
แต่ในอัตราท่ีต�่ากว่าการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทฯ ยังคงเน้น
บรหิารโครงสร้างต้นทนุการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมแีนวทาง
ลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจให้เช่าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้ตาม
ศูนย์การค้าต่าง อาทิ การวางแผงโซลาร์รูฟท็อป และการเปลี่ยน
ระบบสาธารณูปโภคให้มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้งานท่ีลดลง  
รวมถึงการควบคุมต้นทุนอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยแผนการบริหารต้นทนุการด�าเนินงาน ประกอบกับความสามารถ
ในการเพ่ิมรายได้ที่กล่าวไว้ จะช่วยท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของ 
บริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมุ ่งเน้นบริหารต้นทุนทางการเงินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีแผนท่ีจะปรับโครงสร้างดอกเบ้ียของ
เงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ขาลง ประกอบกับ
การลดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยภายหลังจากการเข้าท�ารายการกับ 
CPNREIT แล้วเสร็จ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบ
จากมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ 16) ปรับตัวลดลงได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะปรับตัว
สูงขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ อาทิ ค่าใช้จ่าย
การตลาดทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการเพ่ิมรายจากศนูย์การค้า และบรหิาร
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกิจและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ส่งผลให้อตัราค่าใช้จ่ายการบรหิารต่อรายได้รวม (SG&A Expense 
to Total Revenue Ratio) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าได้

แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) ที่จะ 
มีรายได้เติบโตในอัตราเฉล่ีย (CAGR) ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง 
การขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การ
ปรบัปรงุสนิทรพัย์ทีม่อียู่ในปัจจบุนัเพ่ือเพ่ิมมลูค่า รวมถึงการปรบัขึน้ 
ค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการท่ีพัก
อาศัย และอาคารส�านักงาน รวมถึงศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการใน 
สินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสู ่ พ้ืนท่ีรอบนอก
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
ค้าปลีกในรูปแบบใหม่รวมท้ังนวัตกรรมด้านการออกแบบและ
ตกแต่งศูนย์การค้า เพ่ือยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัย 
พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบ 
การใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งลูกค้าชาวไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนใน 
ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทางในการสร้าง 
รายได้ใหม่และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายใน
อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การขยายธุรกิจในประเทศ

บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนใหม่ 3 แห่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูงของประเทศ ได้แก่ อยุธยา ศรีราชา และจันทบุรี เพื่อตอบรับการ
เติบโตท้ังในด้านการลงทุนใน Infrastructure การค้าของประเทศ 
การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส 
รูปแบบใหม่ น�าโดยการสร้างศูนย์การค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบไปด้วย 
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1)  โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล อยุธยา ประกอบด้วยศูนย์การค้า  
ศนูย์ประชมุ โรงแรม และทีพั่กอาศัย ภายใต้แนวคิด ความเรอืงรอง 
แห่งพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564

2)  โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล ศรีราชา ประกอบด้วยศูนย์การค้า 
ศูนย์ประชุม โรงแรม อาคารส�านักงาน ที่พักอาศัย และศูนย ์
การศกึษา ภายใต้แนวคิด Living Green in Smart City of EEC 
Center คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564

3)  โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล จันทบุรี ประกอบด้วยศูนย์การค้า
และการพัฒนารูปแบบผสมอื่น ๆ  ภายใต้แนวคิด The Shining 
Gem of ECC plus 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565

นอกจากนี ้ยังจบัมอืร่วมกับบรษิทั ดสุติธานี จ�ากัด (มหาชน) ในการ
พัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 
เพ่ือต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดี
ได้ในอนาคต โครงการต้ังอยู่บนท�าเลท่ีมีศักยภาพสูงสุดแห่งหน่ึง 
ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บนท่ีดินบริเวณ 
หวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 เชือ่มต่อกบัระบบขนส่งมวลชน
ทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ในส่วนของโครงการม ี
องค์ประกอบดังนี้

•  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค พื้นที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. 
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ 85 น�าเสนอ
ความโดดเด่นในการสร้างประสบการณ์ให้เข้ากับคนแต่ละกลุม่ 
และคดัสรรแบรนด์ชัน้น�าระดบัไอคอนของโลกและประเทศไทย
ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนเมือง โดยให้
ความส�าคัญกับสัดส่วนพื้นที่สีเขียวกว่า 1,000 ตร.ม.

•  อาคารส�านักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส พ้ืนที่เช่า
ประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนลงทุนในโครงการ
ร้อยละ 100 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sharing Economy สร้างสรรค์
พื้นที่ให้ผู้เช่าสามารถออกแบบและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

•  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ 
มีสัดส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ 40 โดยโรงแรมยังคง
เอกลักษณ์โดดเด่นของอาคารเดิมด้วยยอดชฎาสีทองซึ่งได้รับ
แรงบนัดาลใจจากพระปรางค์วดัอรณุราชวรารามฯ โดยน�ากลบั
มาออกแบบใหม่บนชัน้ดาดฟ้าให้กลายเป็นจดุชมวิวบนยอดสงู
ของอาคาร พร้อมพ้ืนท่ีส�าหรับจัดแสดงแกลเลอรีแบบดิจิทัล 
รวมถึงร้านอาหารและรูฟท็อปบาร์

•  โครงการท่ีพักอาศัย รวมท้ังส้ิน 389 ยูนิต ภายใต้ชื่อ “ดุสิต  
เรสซิเดนเซส” จ�านวน 159 ยูนิต และ “ดุสิต พาร์คไซด์” จ�านวน 
230 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลงทุนในโครงการร้อยละ 40 
น�าเสนอจุดเด่นในแง่ของท�าเลที่ต้ังที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ครบครัน

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค จะเริ่มท�าการก่อสร้างภายหลังจาก
ท�าการรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (เดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2567  
เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (โฉมใหม่) ตามด้วยศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พาร์ค และอาคารส�านักงาน เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส 
ในส่วนของโครงการที่พักอาศัยจะเปิดจองภายในปี 2562 โดยจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนให้ลูกค้าภายในปี 2568

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงศูนย์การค้าระหว่างปี  
2563-2565 ทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหญ่ 2 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) เซน็ทรลั พระราม 2 เป็น The Largest Regional 
Mall - Gateway of South Bangkok เชื่อมโยงทุกทิศของขอบเมือง
ชัน้ใน และจะผลกัดนัให้ย่านพระราม 2 กลายเป็น New Urbanized 
District แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และจัดสรรพื้นที่ประมาณ 37 ไร่ 
ส�าหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ “Central Plearn Park”  
และ 2) เซ็นทรัล รามอินทรา ภายใต้แนวคิด Living Lab of 
Ramindra เพ่ือรองรับกลุ่มประชากรที่เติบโตขึ้นจากที่พักอาศัย 
ที่จะพัฒนาตามการเติบโตของ Infrastructure ในย่านรามอินทรา 
อาทิ Monorail สายสชีมพู รวมถึงมแีผนการปรบัปรงุทัว่ไปอกี 12 แห่ง  
ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล บางนา, 
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล อุดร, เซ็นทรัล 
เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล  
มารีนา, เซ็นทรัล สมุย และเซ็นทรัล หาดใหญ่

โครงการของ GLAND บรษิทัฯ ยังคงศกึษาแผนการพัฒนาโครงการ
บนที่ดินเปล่าท่ีอยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็นท�าเลที่มีศักยภาพสูง 
ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2563 
ในขณะเดยีวกันบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเพ่ิมประสทิธิภาพในสนิทรพัย์ที่
ด�าเนนิการแลว้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การเติบโตของ GLAND ต่อไปในอนาคต
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การขยายธุรกิจต่างประเทศ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เป็นตลาดท่ีมแีนวโน้มการเตบิโตท่ีโดดเด่น และจะเป็นแรงขบัเคลือ่น 
ส�าคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่งหนึ่ง และยังคง 
ศึกษาหาโอกาสเข้าลงทุนในตลาดท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสมในบริเวณใกล้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใน
ลกัษณะพ้ืนทีแ่บบผสม โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากท่ีดนิท่ีเหลอือยู่ 
ในบริเวณศูนย์การค้าในปัจจุบันเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น ๆ  
อาทิ โครงการท่ีพักอาศัย อาคารส�านักงาน และโรงแรม เพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ 

โครงการท่ีพักอาศัย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการท่ีพัก
อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมจ�านวน 9 โครงการในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยโอนแล้ว 7 โครงการ 

และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 โครงการ รวมถึงมีโครงการท่ีพัก
อาศัยรูปแบบบ้านเดี่ยว จ�านวน 1 โครงการในกรุงเทพฯ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังคงศึกษาบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 
ที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการประกาศโครงการใหม่ใน
อนาคตต่อไป โดยมแีผนทีจ่ะเปิดโครงการท่ีพักอาศยัอกี 2 โครงการ 
ภายในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มเติม
ระหว่างปีอีกเช่นกัน

การให้เช่าทรัพย์สินแก่ CPNREIT 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของ CPNREIT มีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 4 แห่ง ได้แก่ 1) เซ็นทรัล มารีนา มี
สญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2578 2) เซน็ทรลั ล�าปาง 
มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 22 ปี ส้ินสุดปี 2584 3) เซ็นทรัล 
สุราษฎร์ธานี มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี และ 4) เซ็นทรัล 
อุบล มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคาดว่าทั้ง 4 รายการ
ดังกล่าว รวมถึงการลงนามสัญญาขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า
โครงการเซน็ทรลั พระราม 2 ไปอกี 30 ปี สิน้สดุปี 2598 จะด�าเนนิการ 
ภายในปี 2563 โดยมีมูลค่ารวมรายการทั้งหมดไม่เกิน 48,560 
ล้านบาท
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ตารางที่ 5 ความคืบหน้าของโครงการในอนาคต

โครงการ พื้นที่ ก�าหนด
เสร็จ

ปี 2562 ปี 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ศูนย์การค้า ตร.ม.ให้เช่า ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

เซ็นทรัล วิลเลจ 40,000 3/2562

ในประเทศ - ต่างจังหวัด

เซ็นทรัล อยุธยา รอสรุป 2564

เซ็นทรัล ศรีราชา รอสรุป 2564

เซ็นทรัล จันทบุรี รอสรุป 2565

ต่างประเทศ

เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (มาเลเซีย) 83,000 1/2562

ที่พักอาศัย - คอนโดมิเนียม ห้อง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562

ในประเทศ - ต่างจังหวัด

เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 380 4/2562

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย 312 4/2562

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 450 3/2562

เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 395 2563

เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ 450 2563

ที่พักอาศัย - บ้านเดี่ยว ยูนิต ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นิยาม บรมราชชนนี 71 4/2561

โครงการร่วมทุนพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค* 2567-68

เปิดบริการเฟสแรก    

เปิดบริการบางส่วน
เปิดบริการเต็ม

เปิดตัว

เปิดตัว

โอนแล้วร้อยละ 22

โอนแล้วร้อยละ 79

โอนแล้วร้อยละ 95

โอนแล้วร้อยละ 100

โอนแล้วร้อยละ 22

ประกาศการลงทุนในระหว่างปี 2564-65

ยอดจองประมาณร้อยละ 40

ยอดจองร้อยละ 100

ยอดจองร้อยละ 100

ยอดจองร้อยละ 100

ยอดจองประมาณร้อยละ 80

ยอดจองประมาณร้อยละ 50 พร้อมโอน

พร้อมโอน

 ก่อสร้าง ตกแต่ง และเจรจาผู้เช่ารื้อถอนโครงการปัจจุบัน

ขายและโอนแล้ว 5 ยูนิต

ประกาศการลงทุนในระหว่างปี 2564-65

ประกาศการลงทุนในระหว่างปี 2564-65

* โครงการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) บนที่ดิน 23 ไร่ ตรงมุมถนนสีลม - พระราม 4 ซึ่งประกอบด้วย
 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค : พื้นที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการอยู่ร้อยละ 85
 2) อาคารส�านักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส : พื้นที่เช่าประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการอยู่ร้อยละ 100
 3) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ : โรงแรมขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการอยู่ร้อยละ 40
 4) โครงการที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” และ “ดุสิต พาร์คไซด์” จ�านวนทั้งสิ้น 389 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการอยู่ร้อยละ 40
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนแห่ง 
สหประชาชาติ (UN SDGs) และเตรียมกระบวนการทบทวนแผน
กลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (ปี 2563-2567) โดยกําหนดทิศทางการ 
ดาํเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนสูก่ารเป็นศนูย์กลางของการใช้ชวิีตและเป็น
ศนูย์กลางของชมุชน กําหนดตวัชีวั้ด และตดิตามผลการดาํเนินงาน
ด้านความยั่งยืน ในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ธุรกิจประจาํปี โดยคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

และการพัฒนาอย่างย่ังยืนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวไปเป็น 
ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลงานผู้บริหารและพนักงานระดับ 
สายงาน ระดบัฝ่าย ระดบัแผนก และรายบคุคล ลดหลัน่กันในสดัส่วน 
ที่เหมาะสม มีผู้บริหารระดับสูงดํารงบทบาทผู้นําด้านความย่ังยืน 
(SD Champion) ทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงานและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่วางไว้

1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และย่ังยืนโดยต้ังเป้าหมายทางธุรกิจ
ในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย 
(CAGR) ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี โดยหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนา 
ธุรกิจอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว บรษิทัฯ ได้กําหนด
แนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบรหิาร
อสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1.1   การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์และ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ืองด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในทําเลที่มีศักยภาพ 
เริม่จากกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และขยายไปยังจงัหวัดท่ีมศีกัยภาพ 
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคงและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
น้ัน ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของธุรกิจและสร้าง
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของภมูภิาคน้ัน ซึง่ปัจจบุนั บรษิทัฯ มศีนูย์การค้า
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 15 แห่ง ในต่างจังหวัดจํานวน 
18 แห่ง และในประเทศมาเลเซียอีก 1 แห่ง

ก่อนเริม่พัฒนาโครงการ บรษิทัฯ จะเลอืกทาํเลท่ีดทีีส่ดุในย่านนัน้ ๆ   
เพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้ารวมถึง
นักท่องเท่ียวและผู้มาติดต่อค้าขายที่ศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้า
ของบริษัทฯ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life หรือ
ศนูย์กลางการใช้ชวิีตของคนทกุวัยในชมุชนและท้องถ่ินน้ัน ด้วยการ 
นาํเสนอสนิค้าและบรกิารอย่างครบครนั รวมท้ังการสร้างสรรค์พ้ืนท่ี
และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ ในการออกแบบจะนําเอกลักษณ์ท่ี 
โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ มาเป็นจุดเด่นของศูนย์การค้า เพื่อ
ให้ศนูย์การค้ามคีวามกลมกลนืเป็นส่วนหน่ึงของท้องถ่ินและส่งเสรมิ
ความภาคภูมิใจของคนในท้องถ่ินรวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เยี่ยมชม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการ 
กระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เป็นการสร้างประโยชน์
และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับประเทศ

ด้วยวิสยัทศัน์ทีต้่องการเป็นผูนํ้าในธุรกจิการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ในระดบัภูมภิาคและมกีารเตบิโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว บรษิทัฯ จงึ
ได้ขยายการลงทุนไปยังภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในประเทศ
ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง เช่น มาเลเซียและ
เวียดนาม เป็นต้น เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายรูปแบบ 
การลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่าง
ครบวงจรภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 
ทีอ่ยู่อาศยั อาคารสาํนักงาน และโรงแรม เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับ
ธุรกิจศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัและใช้ทีด่นิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ถือเป็นการทําธุรกิจที่เกื้อหนุนกันในเชิงพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 
บรษิทั ซพีีเอน็ เรซซเิด้นซ์ จาํกัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้พัฒนาโครงการ 
คอนโดมเินียมในบรเิวณพ้ืนทีศ่นูย์การค้าของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดดาํเนนิการ
อยู่หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดตัว 
โครงการท่ีพักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม จํานวน 9 โครงการ 
โดยในจํานวนนี้ ได้ทําการก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จจํานวน 7 
โครงการ โอนให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วเสร็จจํานวน 3 โครงการ และอยู่
ระหว่างการโอนจํานวน 4 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
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บนพ้ืนท่ีใกล้ศูนย์การค้า ซึ่งมีกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาก 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังเตรยีมเปิดตวัโครงการทีอ่ยู่อาศัยอย่างต่อเนือ่ง 
จํานวน 4-5 โครงการต่อปี ตลอดจนศึกษาโอกาสการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้

1.2 การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จํากัด
เฉพาะการลงทุนในรูปแบบที่เจ้าของโครงการเพียงคนเดียวเท่าน้ัน 
แต่ยังมีรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสามารถนํา
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ด้านที่แตกต่างกันมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสนับสนุนซึ่งกัน 
และกัน เช่น

•  การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“DTC”) เพ่ือ
ลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 102 
ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคาร 
สํานักงาน บนท่ีดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4  
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ
ชํานาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และธุรกิจอาคาร 
สาํนักงานร้อยละ 100 ขณะท่ีสดัส่วนการลงทนุในธุรกิจโรงแรม
และท่ีพักอาศยัร้อยละ 40 ซึง่เป็นธุรกิจที ่DTC มคีวามเชีย่วชาญ

•  การร่วมมอืกับ IKEA เปิด “อเิกีย บางใหญ่” ซึง่เป็น IKEA รปูแบบ 
ใหม่ท่ีไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนลูกค้าเดินเข้าออกและชําระเงิน
ได้ทุกชั้น และเป็นสาขาแรกที่มีทางเข้าเชื่อมต่อกับเซ็นทรัล 
เวสต์เกตทุกชั้น เป็นการเสริมความเป็น Super Regional Mall 
ให้กับเซ็นทรัล เวสต์เกต

•  การร่วมทุนกับบริษัท ไรท์แมน จํากัด ภายใต้บริษัท ฟีโนมินอน 
ครีเอชั่น จํากัด ในสัดส่วน 50:50 เพ่ือร่วมกันรังสรรค์ความ
มหัศจรรย์ให้ “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก” สวนสนุกนวัตกรรม 
ธีมปาร์คผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็น World-Class Attractions 
แห่งใหม่ของจงัหวัดภเูก็ต และเป็นหนึง่ในสถานทีท่ีนั่กท่องเท่ียว
จากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของจงัหวัดภเูก็ตให้สามารถแข่งขนักับ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

•  การร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็นแบรนด์ 
ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจโคเวิร์กก้ิงสเปซ (Co-working Space)  
จากประเทศมาเลเซียและมีการเติบโตรวดเร็วท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท  
คอมมอน กราวน์ ประเทศไทย จํากัด และถือหุ้นในสัดส่วน 
บริษัทฯ ร้อยละ 51 และ Common Ground Group ร้อยละ 49  
ขยายธุรกิจโคเวิร ์กก้ิงสเปซในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยง
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานเข้าด้วยกันเป็นพ้ืนท่ีสําหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม 
(SMEs) และสตาร์ทอัพ (Start-up) และผลักดันเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

•  การร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 เพ่ือขยายขอบเขตการให้
บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Grab เป็นผู้นําในการ
ให้บริการเดินทาง ส่งอาหาร และโลจิสติกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
บนมือถือ เป็นพันธมิตรที่สําคัญอีกรายสําหรับบริษัทฯ และ
กลุ่มเซ็นทรัลในการเพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็น Omni-channel 
โดยจะร่วมมือกันสร้าง New Ecosystem เพ่ือตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคที่มีความผสมผสานระหว่างออฟไลน์
และออนไลน์มากขึ้น

•  การร่วมมือกับบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมใน
ประเทศไทย โดยกลุ ่มฮ่องกงแลนด์มีความเชี่ยวชาญและ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิง
พาณิชย์มาอย่างยาวนาน ทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศซึ่งรวม
ถึงประเทศไทย 

•  การดงึผูพั้ฒนาเอาท์เลต็ระดบัแนวหน้าของโลกอย่าง Mitsubishi 
Estate Asia (MEA) ซึ่งประสบความสําเร็จจากโครงการ
เอาท์เล็ตในญ่ีปุ่นกว่า 9 แห่ง อาทิ โกเทมบะ ริงคุ และชิซุย 
เป็นต้น มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ด้วยสัดส่วน
ร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองร้อยละ 70) จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งของโครงการด้วยเอาท์เลต็แบรนด์ระดบัโลก ซึง่จะช่วย
ยกระดับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจเป็นผู้นําด้านลักซูรีเอาท์เลต 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง
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2. การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life

2.1  การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเปน็ศนูยก์ลางและตอบสนองทกุไลฟส์ไตล์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังสองส่วนจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าและกลุ่มอาคาร 
ใกล้เคียงเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
อีกท้ังมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของ
ผู้บริโภคเพ่ิมเติมตามข้อมูลประชากรศาสตร์ และความคล้ายคลึง
กับข้อมลูเดมิท่ีทางบรษิทัฯ มอียู่ในระบบ  จากนัน้นาํมาพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงการท่ีกําหนดไว้ตามแผนธุรกิจประจําปี ทั้งในเร่ือง
การกําหนดสัดส่วนประเภทร้านค้า การเพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีส่วนกลาง
สําหรับทํากิจกรรม หรือจัดสรรสําหรับร้านค้าแบบเปิดโล่ง (Open 
Plan) การเพ่ิมจุดหมาย - เดสติเนชัน ให้เหมาะสมและสมบูรณ์
ตามแผนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยในปี 2562 
ได้ดําเนินการตามแผนธุรกิจประจําปี ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทําวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจพฤติกรรม
และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก่อนการพัฒนาโครงการ
ใหม่จํานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย การสอบถามความคิดเห็น
และทศันคตท่ีิมต่ีอศนูย์การค้าท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตในบรเิวณทําเล
ทีต่ัง้ใกล้เคียง และสาํรวจความต้องการของลกูค้าต่อรปูแบบ บรกิาร 
ประเภทร้านค้า และแบรนด์สินค้าในใจที่ลูกค้าคาดหวังจะเห็นใน
ศูนย์การค้า ในส่วนการทําวิจัยลูกค้าปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทําการ 
สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์การค้าของ 
บริษัทฯ ทั้ง 33 โครงการในประเทศไทย ด้วยระบบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจออนไลน์ที่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
และทีมงานวิจัยการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเพ่ิมรอบการ 
สํารวจเป็นรายไตรมาส เพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสํารวจ และได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

1 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/center-of-life/customer-centricity
2 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/center-of-life/service-excellence
3 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/center-of-life/innovation

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดําเนินงาน

1.	 	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 
โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ 1 ครอบคลุม
กลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลาย ทัง้ในเรือ่งอายุ
ไลฟ์สไตล์ และความชอบความต้องการ

3.	 	การประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี	3 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและ 
อํานวยความสะดวกในการให้บริการ

2.	 	การให้บริการท่ีเป็นเลิศ	 2 ยกระดับ
มาตรฐานการให้บรกิารอย่างต่อเน่ืองและ 
จริงจัง โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เน้นในเรื่องการ 
อาํนวยความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลกั
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1.   แฟมิลี่เดสติเนชัน - จุดหมายและบริการสําหรับ
ครอบครัว (Family Destination)

คือ การออกแบบบรรยากาศและบริการแบบผสมผสานเพื่อให้เกิด
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ให้มีความเชื่อมโยงสาน
สัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น สามารถให้คนทุกรุ่นทุกวัยมาร่วมกันใช้
ชวิีตตามไลฟ์สไตล์ท่ีแต่ละคนสนใจ มพ้ืีนทีพั่กผ่อนและบรกิารพิเศษ
สาํหรบัเด็กไปจนถึงผูส้งูอายุ ซึง่คาํนึงถึงความสะดวก ปลอดภยั และ
ถูกหลักอาชีวอนามัย โดยจุดหมายและบริการแบ่งได้เป็น 

2.   ฟู้ดเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับ 
การรับประทานอาหาร (Food Destination)

คือ การพัฒนาโซนอาหารท่ีผสมผสานร้านอาหารหลากหลาย
รูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของผู ้บริโภคทั้งรับประทานที่ร ้านและ
ซื้อกลับ รูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ ฟู้ดวิลล์ (FoodVille) ฟู้ด
พาทิโอ (Food Patio) ฟู้ดเวิลด์ (FoodWorld) ฟู้ดวิลเลจ (Food 
Village) เทลส์ออฟไทยแลนด์ (Tales of Thailand) รวมไปถึง
การรวบรวมร้านค้าในกลุ่มอาหารหลากหลายประเภท ทั้งร้าน
อาหารแบบรับประทานร่วมกันในร้าน (Dining or Restaurant) 
ร้านอาหารแบบผนังเปิดโล่ง ร้านอาหารแบบคาเฟ่ ร้านอาหาร
สําหรับสังสรรค์ยามเย็น ร้านอาหารแบบซื้อกลับ และฟู้ดสทอล  
(Food Stall) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านค้า
ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่ เปลี่ยนไปในแต่ละวันของลูกค้า โดย 
โครงการที่ครบครันในรูปแบบฟู้ดเดสติเนชันมากที่สุด คือ โครงการ 
เวิลด์ออฟฟู้ด (wOrld of fOod) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ที่ประกอบด้วยร้านค้าประเภทอาหารจํานวนกว่า 400 ราย 

สนามเด็กเล่นในร่ม
ที่แตกต่างตามอัตลักษณ์ของ

แต่ละศูนย์การค้า
จํานวน 34 จุดใน 25 โครงการ

ห้องนํ้าสําหรับเด็กโดยเฉพาะ
ซึ่งแยกออกจากห้องนํ้าผู้ใหญ่เพื่อ

สร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องนํ้า
ด้วยตนเองในเด็กเล็ก

จํานวน 72 ห้อง ใน 24 โครงการ

ที่นั่งรับประทานอาหาร 
สําหรับครอบครัว

ในโซนศูนย์อาหาร (Food Park)
ที่บริหารงานโดยบริษัทฯ ใน 

25 โครงการ จากทั้งหมด 30 โครงการ

โซนจุดหมายเพื่อเสริมทักษะ
การเรียนและการใช้ชีวิตสําหรับเด็ก

ต่อเนื่องจากปีที่แล้วในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล บางนา และ
เพิ่มเติมในเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

3.  แฟชั่นเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับ 
คนรักแฟชั่น (Fashion Destination)  

คือ ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นสําหรับทุกไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการออนไลน์ท่ีมาเปิดเป็นร้านในศูนย์การค้า (ออฟไลน์)  
และร้านที่จําหน่ายแบบออฟไลน์และมีการเปิดให้บริการแบบ
ออนไลน์ อีกทั้งมีการนําเสนอรูปแบบร้านค้าแบบก่ึงถาวรหรือ
ป๊อปอัพสโตร์ (Pop-up Store) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้
ทดลองทําการตลาดในทําเลท่ีสนใจก่อนตัดสินใจเปิดร้าน พร้อม 
จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนําเสนอเทรนด์ใหม่ ๆ ให้ได้สัมผัส  
และให้ลูกค้าได้ตื่นเต้นและค้นหาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเน้นการ 
สนับสนุนผูป้ระกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงการทําธุรกิจค้าปลกี 
ในศูนย์การค้าได้ โดยการพัฒนาโซนแฟชั่นพลัส (Fashion Plus) 
สนบัสนนุผูป้ระกอบการให้มคีวามทนัสมยัตรงตามเทรนด์และความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมีร้านค้าในโซน
แฟชั่นพลัสแล้วทั้งสิ้น 888 ราย ใน 25 โครงการ
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4.   ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับ 
 ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ (Lifestyle Destination)

คอื พ้ืนท่ีทีก่ลุม่คนท่ีมคีวามรกั ความชอบ และไลฟ์สไตล์ท่ีคล้ายกัน
ได้มาใช้ชีวิตในพื้นที่เดียวกัน ได้แบ่งปันความคิด ความฝัน ต่อยอด
ความคดิสร้างสรรค์ ได้สร้างแรงบนัดาลใจและสร้างความหมายให้
ชวิีตในแต่ละวัน อาทิ คนทีช่อบศลิปะ รกัการทาํงานหตัถกรรม และ
งานทํามือ DIY โดยจัดสรรพื้นที่แบบเปิดกว้าง (Open Space) เพื่อ

Social House 
โซเชยีลเฮ้าส์ (Social House) คอื แนวคดิทางธุรกจิรปูแบบใหม่
จากบรษิทัฯ  ทีต่่อยอดจากการผสมผสานฟู้ดเดสตเินชนัเข้ากับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค จนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ฟู้ดเดสติเนชัน 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยนํามา
ปรบัใช้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรลั ชลบรุ ีเป็นสาขาแรก บนพ้ืนทีก่ว่า 
1,200 ตร.ม. บรเิวณชัน้ 3 (FoodPark เดมิ)  กลุม่เป้าหมายของ
โซเชยีลเฮ้าส์ คอื ผูบ้รโิภควัยเรยีนและวัยทาํงานท่ีต้องการพ้ืนท่ี
ทํางานและสังสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการรับประทานอาหาร แต่
มากไปกว่าน้ันยังสามารถจดัประชมุหรอืการจดัสรรพ้ืนทีข่นาด

รองรับการทําเวิร์กชอป และสรรหาประเภทร้านค้าขนาดเล็กที่เน้น
การสอนและทํางานอดิเรกมารวมตัวกัน รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สําหรับการทํางานร่วมกันหรือโคเวิร์คก้ิงสเปซ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และกลุ่มคนทํางานแบบฟรีแลนซ์ที่ต้องการ
พ้ืนที่ในการทํางานแบบสํานักงานชั่วคราว เพ่ือพบปะพูดคุยหารือ
หรือประชุมกับลูกค้า  

ใหญ่ในการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจาก 
การผสมผสานของพื้นที่แล้ว ยังคํานึงถึงความสะดวกสบายใน 
การออกแบบพืน้ที่ให้เข้ากับรูปแบบการใช้งาน กล่าวคือ มีห้อง 
ประชมุรองรบัการทาํงานทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
พ้ืนท่ีมีการเตรียมปลั๊กและท่ีชาร์จแบตเตอรี่ไว้เพ่ืออํานวย 
ความสะดวก รวมถึงแสงไฟท่ีเพียงพอต่อการทํางานในทกุพ้ืนที่  
ซึง่ผสมเข้ากับการออกแบบท่ีนาํเอาธรรมชาตเิข้ามาผสมผสานให้ 
รูส้กึผ่อนคลายระหว่างทํางาน และยังมจีดุถ่ายรปูให้สอดคล้อง 
กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอีกด้วย
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EAT - พ้ืนทีสํ่าหรบัการรบัประทานอาหาร
แบบเร่งด่วนหรือซื้อกลับ ซึ่งจัดเป็นโซน
เก้าอีท้ีน่ัง่รบัประทานอาหารทีอ่ยู่ด้านหน้า
สุดของโซน เพื่อให้เข้า-ออกโซนได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากน้ี รูปแบบโต๊ะและเก้าอี้
รบัประทานอาหารจะแยกให้เหน็ประโยชน์
ใช้สอยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

PLAY - พ้ืนที่สําหรับการนั่งเล่น พูดคุย
หารือแบบไม่เป็นทางการมากนัก โดยจัด
พ้ืนที่ในรูปแบบขั้นบันไดซึ่งสามารถปรับ
เปลี่ยนพ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นเวทีสําหรับการ
จัดกิจกรรมเล็ก ๆ ได้อย่างลงตัว

LEARN - พื้นที่สําหรับการนั่งอ่านหนังสือ
หรือนั่งทํางานกลุ่ม ซึ่งมีทั้งแบบโต๊ะนั่ง
ทํางานคนเดียวและโต๊ะยาวน่ังทํางาน
กลุ่ม ซึ่งนําไอเดียโต๊ะรับประทานอาหาร
ในโรงอาหารมาดัดแปลง โดยมีอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างและทีช่าร์จแบตเตอรีแ่บบ
ไร้สายไว้ให้บริการ

WORK - พ้ืนที่สําหรับการนั่งทํางานและ
นั่งประชุมในรูปแบบการทํางานร่วมกัน
หรือโคเวิร์คก้ิงสเปซ รูปแบบโต๊ะประชุม
ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะสําหรับ 
รับประทานอาหารร่วมกันในคราวเดียว 
และรูปแบบโต๊ะเก้าอี้แบบโซฟา สําหรับ
การคุยงานอย่างไม่เป็นทางการ

ผลสาํเร็จของการพัฒนาจดุหมายใหม่ “โซเชยีลเฮ้าส์” พบว่า
สามารถดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการเพ่ิมขึ้น
คดิเป็นร้อยละ 22 เมือ่เทียบกับข้อมลูก่อนการปรบัปรงุพ้ืนท่ี 

โซเชียลเฮ้าส์ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ Eat-Play-
Learn-Work โดยภาพรวมการจัดสรรพ้ืนที่มีการคํานึงถึง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการทํางานและกิจกรรมที่ไม่รบกวน
ซึ่งกันและกันและยังคงอยู่ร่วมกันได้ด้วยเช่นกัน

5.   สปอร์ตเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับ 
 คนรักสุขภาพ (Sport Destination)

คือ พ้ืนที่ของคนรักสุขภาพ ชอบการออกกําลังกาย รวมไปถึงกลุ่ม
ลูกค้าสายสปอร์ตแฟชั่น (Sport Fashion) และกลุ่มไลฟ์สไตล์ท่ี
ชอบอปุกรณ์เพ่ือการออกกาํลงักาย  (Sport Geek) รกัการใส่ชดุกีฬา
แบบเก๋ ๆ หรือแบบฟังก์ชันการใช้งานครบ (Sport Chic) และแนว
เชื่อมโยงสร้างกลุ่มผู้ที่ชอบกีฬาเหมือน ๆ  กัน  (Sporty Connector) 
ทั้งน้ีรวมไปถึงการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด-อีเว้นท์สําหรับ 
ผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายและกีฬา อาทิ เปิดประสบการณ์
ใหม่ สปอร์ตไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน (Sport Lifestyle Destination) 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ท่ีรวบรวมจุดหมายสําหรับผู้ท่ีชอบ
ออกกําลังกายและเล่นกีฬา ได้แก่ การช้อปปิ้งกับร้านจําหน่าย
อปุกรณ์กีฬา “ซปุเปอร์สปอร์ต-SuperSports” บนพ้ืนท่ีขนาด 3,000 
ตร.ม. ซึง่ลกูค้าสามารถทดลองอปุกรณ์กีฬาในระบบเสมอืนจรงิก่อน
การซื้อสินค้า ทั้งอุปกรณ์กอล์ฟในโซน Golf Simulator สาธิตการ
ใช้งานลู่ว่ิงไฟฟ้าแบบเต็มฟังก์ชันกับโซน Johnson Active และ
สนองตอบทุกความต้องการในเรื่องไม้แร็กเกตให้เป็นไปได้กับโซน  
Racket Service รวมไปถึงการรวบรวมกิจกรรมพิเศษสําหรับ 
คอกีฬาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล บาสเกตบอลและปิงปอง
กับโซน Energy Arena ที่ให้ลูกค้าได้สนุกแบบเต็มที่ในแบบฉบับที่
ไม่เหมอืนใคร อกีท้ังยังจดัพ้ืนทีส่วนสาธารณะและลูว่ิ่งด้านหน้าของ
โครงการให้ผูร้กัการออกกําลงักายทุกเพศทกุวัยได้ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น รวมไปถึงการร่วมมือกับ
สโมสร “สวาทแคท” สมาคมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยประจํา
จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหลาก
หลายรายการท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพ่ือเสริมสร้าง
ทีมนักกีฬาให้ชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการออกกําลังกาย และ
ตอกยํ้าการเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

6. ทัวร์ริสเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับ 
 นักท่องเที่ยว (Tourist Destination)
คือ การพัฒนารูปแบบพ้ืนท่ีสําหรับผู ้เช่าหลักที่สามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติมจากการจับจ่ายใช้สอย โดยริเริ่มจากการพัฒนาสวนน้ํา 
โพโรโระ เพ่ือเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวซึ่งเน้น 
ชาวไทยเป็นหลกั และได้พัฒนาต่อยอดไปสูห่วัเมอืงเน้นนกัท่องเทีย่ว  
เช่น การพัฒนาจดุหมายสําหรบันกัท่องเท่ียวในศนูย์การค้าเซน็ทรลั 
ภูเก็ต โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจุดหมายปลาย
ทางแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกต้องมาเยือนเพ่ือเติมเต็ม
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ได้แก่
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•  สวนสนกุผจญภัยแฟนตาซแีบบสามมติ ิ“ไตรภมู ิมหัศจรรย์สาม
โลก” (Tribhum: The Mystical Three Worlds) บรเิวณด้านหน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ปรากฏการณ์ท่องเที่ยว
ผจญภัยแปลกใหม่ในดินแดนสุดลี้ลับ อิงตํานานความเชื่อที่ม ี
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในการตามหานํ้าอมฤตระหว่าง 
พญาครุฑกับพญานาค ผสานเข้ากับเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัยแบบแฟนตาซีพร้อมเทคนิคการจัดแสดงแบบ  
3D Interactive โดยแบ่งเป็น 3 โซน คอื ภูเขาสเีงนิ ป่าเวทย์มนตร์  
และนครบาดาล

•  สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า “อควาเรีย ภูเก็ต” (Aquaria Phuket) 
บริหารงานโดยบริษัทอควาวอล์ค (ประเทศไทย) จํากัด เป็น
สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า - อะควาเรียมนํ้าเค็มและนํ้าจืดที่ใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “An Ocean of Myth 
and Legend” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทวตํานานและ
วัฒนธรรมของไทย ภายในบริเวณจัดแสดงแบ่งเป็น 5 โซน คือ 
โซน Mystic Forest พบกับสิง่มชีวิีตจากตํานานไทยพ้ืนบ้าน โซน 
River Giants รวบรวมปลานํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โซน River 
Caves พบกับตัวนากแสนซุกซน โซน Coastal Haven มอบ
ประสบการณ์ใกล้ชิดกับฝูงเพนกวินสายพันธุ์ Humboldt จาก
ทวปีอเมรกิาใต้ และโซน Station Aquarius พบรปูแบบกิจกรรม 
Interactive ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับบรรดาสัตว์น้ําสายพันธุ์ต่าง ๆ 
กว่า 300 สายพันธ์ุรวมทัง้หมด 51,000 ตวั นอกจากนัน้ ภายใน 
อควาเรีย ภูเก็ต ยังมีห้องอาหาร “Andasi” ให้นักท่องเท่ียวได้
รับประทานอาหารมื้อพิเศษสุดประทับใจท่ามกลางฝูงปลา
น้อยใหญ่ และพิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ หรือท่ีเรียกว่า 4D Trick 
Eye Museum ให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีต่าง
จากการถ่ายภาพ 3 มิติแบบเดิม ที่ให้ความต่ืนเต้นย่ิงข้ึนและ
สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัว 

บริษทัฯ ได้นําแนวทางการพัฒนาจดุหมายเพ่ือนักท่องเทีย่วดังกล่าว
ไปต่อยอดในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ วางแผนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีแกลเลอรีถ่ายทอดเรื่องราวเมืองอยุธยา ในโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ให้เป็นสถานท่ีสําหรับนักท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาปักหมุด-เช็กอิน รวมไปถึงการ
พัฒนารปูแบบศนูย์การค้าใหม่ คอื International Luxury Outlet เพ่ือ
ตอบรับกระแสการเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ 
ให้นักท่องเท่ียวทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยได้มีจุดหมายในการ

ซื้อสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพดี ราคาพิเศษกับส่วนลด 35-70% 
ทุกวันตลอดปี พร้อมบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต และจุดบริการนักท่องเที่ยว 

7.   ศูนย์กลางสําหรับชุมชน 
 (Center of Community)

คอื การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมสําหรบัชมุชนท้ังทางด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และไลฟ์สไตล์ ได้แก่

•  การสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนทัง้ในด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเป็น
ช่องทางจัดจําหน่ายและทําตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถ่ิน  
เช่น พ้ืนที่ตลาด Market Market หรือ ตะล๊าด ตะหลาด  
ตลาดของฝาก และตลาดจริงใจ - ตลาดนัดเกษตรกรอินทรีย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรชุมชนได้มีพ้ืนท่ี
ในการจดัจาํหน่ายและทาํการตลาดสนิค้าชมุชน ดงัรายละเอยีด
เพิ่มเติมในหน้า 142

•  การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับชุมชนในการ
ทําธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การพัฒนาศูนย์ราชการร่วม 4 โดย
ในปี 2562 ได้พัฒนาเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ และศูนย์การค้า เซ็นทรัล พัทยา ส่งผลให้
ปัจจุบัน มีการเปิดศูนย์ราชการร่วม แล้วทั้งส้ิน 14 แห่ง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

•  การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด 
สําหรับกลุ ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันได้มี พ้ืนท่ีใน 
การพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การพัฒนา
พ้ืนที่สําหรับกลุ ่มคนชอบปั ่นจักรยาน และชอบสัตว์เล้ียง  
ในพ้ืนที่ Bike Zone และ Pet Zone ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  
อีสต์วิลล์ การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คใน
บริเวณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สวนสาธารณะ 
ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และสวนปทุมวนานุรักษ์  
ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดสําหรับผู้ท่ีชื่นชอบเสียงเพลง อาทิ คอนเสิร์ต
เมโลด้ีออฟไลฟ์ ท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 12 กิจกรรมเวิร์กชอป
สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงมือทํา DIY อาทิ กิจกรรม Krafts 
Weekend ซึ่งจัดประจําทุกเดือนบริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์

4  ศูนย์ราชการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ อาทิ การทําบัตรประชาชน รับขึ้นทะเบียนผู้ต้องการฝึกอาชีพ / ผู้ว่างงาน การชําระภาษีรวมภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน การย่ืนแบบ 

จดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น
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2.2 การให้บริการที่เป็นเลิศ

ในปี 2562 บริษัทฯ สํารวจความพึงพอใจลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
ในทุกโครงการที่เปิดให้บริการตามปกติแบบครบรอบปี จํานวน
ทั้งสิ้น 32 โครงการ โดยทําการสํารวจใน 2 มิติ คือ ความสําคัญ
ของปัจจัยเหล่านั้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความ 
พึงพอใจของลกูค้าท่ีมต่ีอปัจจยัน้ัน ๆ  แบ่งปัจจยัท่ีทําการสํารวจออก
เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเดินทาง 2) ความเชื่อมั่น
ในแบรนด์ 3) บรรยากาศภายในที่สวยงามและเรียบร้อย 4) การ
ให้บริการของบุคลากรและอุปกรณ์ครบถ้วน 5) การอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยสําหรับลูกค้าครบทุกกลุ่มร้านค้า และ 
6) กิจกรรมทางการตลาดมคีวามหลากหลาย แปลกใหม่ ตอบโจทย์ 
และดึงดูดใจ โดยผลการสํารวจจะถูกรายงานไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องโดยทันทีในทุกไตรมาส ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
ปรบัปรงุแผนงานด้านการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
ต่อเนื่อง และทันท่วงที ซึ่งได้กําหนดแผนงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.   การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
 และจอดรถ แบ่งออกเป็น

•  การจัดการจราจร : ดําเนินการภายใต้ “โครงการจัดการกําลัง
คนในการจัดการจราจร” (Traffic Workfoce Management) 
โดยจัดสรรกําลังคนและเจ้าหน้าที่ดูแลจราจรให้เหมาะสม 
ตามพ้ืนท่ีและช่วงเวลา กําหนดเจ้าหน้าท่ีจราจรประจําพ้ืนท่ี 
หน้างาน รวมเจ้าหน้าที่จราจรสํารองประจําจุด และเจ้าหน้าที่ 
กาํกับดแูลจราจรในห้องควบคมุกลางทาํหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ
จากส่วนกลาง โดยมกีารปรบัแผนการจดัการตามสภาพจราจร 
4 แบบ ได้แก่ สภาพการจราจรปกติ สภาพการจราจรเดนิรถได้ช้า 
สภาพการจราจรหนาแน่น และกรณีเกิดอบุติัเหตุ ดําเนนิการปรบั
เปลีย่นเส้นทางเดนิรถทางลาดเป็นทางขึน้-ลง สลบัตามช่วงเวลา
และการจราจรให้เหมาะสมเพ่ือระบายรถทัง้ขาเข้าและขาออกจาก
ตวัอาคารและบรกิารระบายรถออกไปถึงถนนสายหลกั ในด้านการ
พัฒนาบคุลากรน้ัน ได้เสรมิทกัษะการจดัการจราจรให้กับเจ้าหน้าท่ี
ทีเ่ก่ียวข้อง (รวมพนกังานจดัจ้าง) ให้ได้รบัการอบรมและพัฒนา
ทักษะการจัดการให้เชี่ยวชาญด้านการจราจรหรืออาสาจราจร 
(อสจร.) ทําหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเจ้าพนักงานหรอืตาํรวจจราจรบรหิาร
จดัการ ซึง่ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีตาํรวจจราจรอาชพี 
และนําเทคโนโลยมีาเสรมิในการอํานวยความสะดวกโดยพัฒนา
ให้บรกิารจดุนําเสนอภาพการจราจรภายนอกอาคารแบบปัจจบุนั 
(Realtime Traffic Display) ให้ผูม้าใช้บรกิารได้พิจารณาตดัสนิใจ 
ในการวางแผนเดินทางออกจากศูนย์การค้าโดยสะดวกอกีด้วย 

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้อาํนวยความสะดวกเพ่ิมเตมิให้กับลกูค้า
ที่สนใจเดินทางมาใช้บริการของศูนย์การค้า โดยการจัดบริการ
จุดต่อรถขนาดย่อม (Transportation Hub) บริการรถรับ-ส่งฟรี 
(Shuttle Bus) บริการจุดเรียกรถแท็กซี่ (Taxi Stand) และ
สร้างทางเชื่อมกับระบบขนส่งสาธารณะ (Public Skytrain 
Connection) ในโครงการที่เหมาะสม ดังรายละเอียดการ 
ให้บริการใน https://www.cpn.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

•  การบรหิารจดัการพ้ืนทีจ่อดรถ : ดาํเนนิการต่อยอดบรกิารพ้ืนที่
จอดรถให้ครบตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง 
ของลูกค้า อาทิ การติดตั้งระบบแจ้งช่องจอดรถอัจฉริยะ 
(Intelligence Parking System) บริการช่องจอดรถสําหรับรถ
ที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป (Carpool Parking) บริการ
ช่องจอดรถสําหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก บริการจุดจอดรถ
สําหรับจักรยาน บริการช่องจอดรถชาร์จไฟฟ้า (EV Charger 
Parking) และบริการนํารถไปจอดให้ (Valet Parking) โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มการให้บริการด้านพื้นที่จอดรถ ดังนี้  

 -  บริการจอดรถสมาร์ทคิว (Smart Q) คือ การให้พื้นที่รอคิว
จอดรถ เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการวน
หาที่จอดรถ

 -  บริการสําหรับจอดรถน้อยกว่า 2 ชั่วโมง (Quick Parking) 
คือ การให้บรกิารจอดรถเพ่ือทาํธุระระยะสัน้ภายในเวลา 30 
นาที ถึง 2 ชัว่โมง โดยเป็นการก้ันโซนพิเศษและรบับตัรจอด
เฉพาะโซน

 -  บริการพ้ืนที่จอดรถสําหรับสุภาพสตรีแบบพิเศษ (Lady 
Parking Plus) คอื การให้บรกิารพ้ืนท่ีจอดรถสาํหรบัสภุาพสตรี  
มีพนักงานสุภาพสตรีคอยดูแลสอดส่อง เสริมด้วยบริการ
สมาร์ทควิ

 -  บริการนํารถไปจอดให้แบบหลายจุด (Multipoint Valet 
Parking) คือ การอํานวยความสะดวก โดยเพ่ิมบริการจุด
นํารถไปจอดให้มากกว่า 1 จุด

 -  ระบบจองทีจ่อดรถผ่านแอปพลเิคชนั (Reserved Parking) 
เป ิดให้บริการแล้วท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผ ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ @central Life

จากการดําเนนิงานในปี 2562 ข้างต้น ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจ
ของลกูค้าในหมวดความสะดวกและการเข้าถึงโครงการ เพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 86 (จากเดมิท่ีร้อยละ 85) และจาํนวนข้อร้องเรยีนเรือ่งการจราจร
ตดิขดัในปี 2562 ลดลงอยู่ทีร้่อยละ 21 จากร้อยละ 33 เมือ่ปี 2561
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การอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ

การอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ

3. การดูแลรักษาความปลอดภัย
บรษิทัฯ ดาํเนนิมาตรการดแูลรกัษาความปลอดภยัให้กบัลกูค้าและ
ร้านค้า 5 สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในการทํางาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety) 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า มีการ
กําหนดแผนงานการรักษาความปลอดภัยประจําวันในพ้ืนที่ การ
ซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรับมือเมื่อเกิดเหตุ โดยแบ่งแนวทางการดําเนินงานด้านการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การ
บรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วม การสนับสนุน และการปฏิบตังิาน

การอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุ่มครอบครัว อาทิ 

2.  การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า (Service Amendities) 
ได้แก่

•	 		การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
  บริษัทฯ กําหนดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตังิานสาขา เป็นผูข้บัเคลือ่นและยกระดบั
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการรายงานผล
และการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรตามวาระ
ที่เก่ียวข้อง มีทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติการหรือ Operation 
Audit Team ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ ทํา

5  รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.cpn.co.th/th/sustainability/corporate-governance/ 

policies-implementing-guidelines

จุด โครงการ59 28
ห้องให้นมบุตร

โครงการ14

สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สายฟรี

จุด โครงการ9 9
เคาน์เตอร์สําหรับกรุ๊ปทัวร์

จุด โครงการ72 24
ห้องนํ้าเด็กแบบแยกห้อง

จุด/เครื่อง ในทุกโครงการ165

จุดชาร์จโทรศัพท์มือถือ
และให้บริการยืมแบตเตอรี่
สํารอง (Powerbank)จุด โครงการ14 12

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

โครงการ25

ที่นั่งรับประทานอาหาร 
สําหรับเด็กในโซนฟู้ดพาร์ค

บริการรับฝากและขนส่ง
กระเป๋าเดินทาง (มีค่าใช้จ่าย)

คัน โครงการ834 32
รถเข็นเด็กเล็กและ Kiddy Car 

จุด โครงการ22 19
ห้องละหมาด

คัน โครงการ387 33

รถเข็นสําหรับผู้ที่ต้องการ
เป็นพิเศษ

จุด โครงการ4 4
ที่นั่งพัก Rest Area

จุด โครงการ91 23
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หน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
บรษิทัฯ กําหนดโดยเฉพาะในเรือ่งความปลอดภัย ซึง่ตรวจสอบ 
โดยทีมย่อยชื่อ Eagle Eye ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ 
กํ า ห น ด แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต ่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผู้จัดการท่ัวไปศูนย์การค้า เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและ
เยียวยาให้เหมาะสมต่อไป

•	 	การสนับสนุน
  ครอบคลุมนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานภายใน

บริษัทฯ และคู่ค้าที่เก่ียวข้อง ด้านบุคลากรภายในได้กําหนด
แผนกป้องกันความสญูเสยี หรอื LP: Loss Prevention ทาํหน้าที่
ดูแล สนับสนุน ตรวจตรา ป้องกันและแก้ไขเพ่ือมิให้เกิดเหตุฯ 
ภายในอาคาร และทีมเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง ซึ่งมีการอบรมและ
ฝึกทักษะเฉพาะด้านในการเผชิญเหตุ ด้านบุคลากรภายนอก
มกีารกําหนดเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงานรกัษาความปลอดภัย
จากบริษัทคู ่ค ้า ต้องเป็นบริษัทท่ีดําเนินงานถูกต้องตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
ครอบคลมุการไม่จาํกัดสทิธิในการว่าจ้างแรงงานพ้ืนเมอืงอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานท้ัง
ภายในและภายนอกให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด มี
การฝึกซ้อมอบรมหลกัสตูรพิเศษ อาท ิการอบรมหลกัสตูร ทําลาย
ล้างวัตถุระเบดิหรอื EOD: Explosive Ordnance Disposal การ
อบรมทกัษะการจดจําพฤตกิรรมคนร้าย การอบรมและประยุกต์
ใช้นาฬิกาอาชญากรรม การอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ตํารวจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การอบรม
เร่ืองงานการข่าวและรักษาความปลอดภัยกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. เป็นต้น 
ทั้งนี้ มีการจัดแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะของทีมรักษาความ
ปลอดภัยและทีมดับเพลิงอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกป ี
และเข้าร่วมแข่งขันดับเพลิงภาคเอกชนท้ังเครือข่ายสมาคม
ศูนย์การค้าไทยและเครือข่ายทีมดับเพลิงอาคารใกล้เคียงกัน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้
กับสมาชิกทีมงานและพนักงานท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทาง
โทรศัพท์ (Call Tree) และซ้อมการติดต่อกับเครือข่ายผ่านวิทยุ
สื่อสารคลื่นเฉพาะตามแผนงาน

  ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมความ 
ปลอดภัยน้ัน บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด  
(Closed Circuit Television/CCTV) จํานวน 7,542 ตัว ใน 

ทกุโครงการ (ข้อมลู ณ สิน้ปี 2562) มีการติดตั้งปุ ่มช่วยเหลือ 
ความปลอดภัย (Call Point) บริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถจํานวน 
2,302 จุดในทุกโครงการ เพ่ือให้ลูกค้าได้กดปุ่มเรียกพนักงาน
รกัษาความปลอดภัยได้อย่างทนัท่วงที รวมไปถึงการใช้เครือ่งมอื 
และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์และวางแผน 
การดําเนินงาน เช่น การนาํผลการวิเคราะห์จากการใช้เครือ่งมอื 
นาฬิกาอาชญากรรมไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม 
เพียงพอตามจุดพ้ืนที่และตามเวลาท่ีเหมาะสม การนําจํานวน 
อุบัติเหตุและจํานวนเหตุอาชญากรรมท้ังท่ีเกิดแล้วและเกือบ
จะเกิดมาวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซํ้า ๆ  
ณ จุดเดิม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซํ้าอีก

•	 การปฏิบัติงาน
  ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ประกาศใช้คูม่อืรกัษาความปลอดภัยฉบบั

ปรับปรุงใหม่ปี 2562 เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีการ
กําหนดประเด็นความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือก
คู่ค้า การตรวจสอบผู้รับเหมาระหว่างการก่อสร้างและเมื่อรับ
มอบงาน และเพ่ิมเข้าไปในประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
งานท่ีต้องมีการติดตามและปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงน้ัน ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

  ในการเตรียมความพร้อมน้ัน บริษัทฯ ได้นําระบบมาตรฐาน 
ISO 45001 มาใช้ในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย และ
เตรียมขอรับรองภายในปี 2563 อีกทั้งมีการเตรียมความ
พร้อมโดยการซ้อมแผนเผชิญเหตุ และมาตรการรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน บนสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ร่วมกับร้านค้า
ในการซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี และซ้อมแผนเผชิญเหตุการ
ก่อวินาศกรรม การคุกคามด้วยโทรศัพท์ข่มขู่ การพบวัตถุต้อง
สงสยั และกรณีพบผูต้้องสงสยัทีอ่าจก่ออตัวินิบาตกรรม เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมกีารอบรมให้ความรูกั้บเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกรณี
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ต้องดําเนินมาตรการเยียวยาต่อผู้เคราะห์ร้าย
ได้ทันท่วงทีและเหมาะสม และทําการติดตามและประเมิน
สถานการณ์ความปลอดภยัในภาพรวมด้วยระบบ Color-Code 
Condition 5 ระดับ 6 เมื่อเกิดภาวะวิกฤติคณะกรรมการศูนย์ 

6  ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปลอดภัย-สีเขียว ระดับป้องกัน-สีนํ้าเงิน ระดับเสี่ยง-สีเหลือง ระดับสูง-สีส้ม และระดับรุนแรง-สีแดง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และปรับเปลี่ยน 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าและของร้านค้าตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ตัว ในทุกโครงการ จุด ในทุกโครงการ
7,542 2,302

ติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด 

ติดตั้งปุ่มช่วยเหลือ
ความปลอดภัย
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สัง่การในภาวะวิกฤตขิองบรษิทัฯ และกลุม่เซน็ทรลั จะทาํหน้าท่ี
ติดตามสถานการณ์ควบคุม และประเมินภาวะวิกฤติร่วมกัน
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจาก
ภายนอกและจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดยการประเมิน
สถานการณ์ส่วนใหญ่ในปี 2562 อยู่ในระดับสีนํ้าเงินหรือ
สถานการณ์ป้องกัน ยกเว้นโครงการในพ้ืนท่ีสุ่มเสี่ยงจะปรับ
เปลี่ยนตามการประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลา อาทิ การ
ปรับเป็นระดับสีเหลืองในโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่เก่ียวข้องในช่วงการประชุมอาเซียน นอกจากนั้น  
บริษัทฯ ยังได้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมและดําเนินการด้าน
ความปลอดภยัสาธารณะเพ่ิมเตมิ อาทิ การจดัสรรพ้ืนทีจ่อดรถ 
สําหรับคนขับท่ีเป็นสุภาพสตรีโดยเฉพาะหรือ Lady Parking 
กําหนดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิงไว ้คอย 
อํานวยความสะดวกและให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
รายบุคคล การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต-เครื่องกระตุ้นหัวใจ
อตัโนมตั ิ(AED) ในทกุโครงการท่ีบรหิารงานโดยบรษิทัฯ  มกีาร
อบรมการใช้งานและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้กับพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง

  ในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ทาง 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านการประกันภัยครอบคลุมความ 
เสียหายสําหรับคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท (Industrial 
All Risk Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ 
(Public Liability Insurance) และกรมธรรม์อืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง ม ี
การจดัอบรมให้ความรูบุ้คลากรทีเ่ก่ียวข้องให้ทราบถงึกระบวนการ 
และข้ันตอนการประสานงานเบื้องต้นที่ต้องดําเนินการเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบคุคลและทรพัย์สนิ
ที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการดูแลในด้านสภาพจิตใจ 
หลังเกิดเหตุการณ์จะมีทีมเฉพาะกิจท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับ 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านทีเ่หมาะสมทําหน้าทีดํ่าเนินการสอบสวน 
หาสาเหต ุและวิธีป้องกันในอนาคตรวมไปถึงมาตรการเยียวยา 
และพิจารณานํามาตรการเหล่าน้ันดําเนนิการท่ัวท้ังองค์กรหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

  ดังตัวอย่างกรณีเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ 
วันที ่10 เมษายน 2562 แม้ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการในการใช้
วัสดใุนการก่อสร้างทีม่มีาตรฐานและมคีวามเสีย่งต่ําในการเกิด
เพลิงไหม้ รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในการออกแบบ
พ้ืนทีเ่พ่ือป้องกันเหตเุพลงิไหม้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนมี

การตรวจสอบงานระบบและวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ  ตามมาตรฐานท่ี
กาํหนดเป็นระยะ ๆ  แต่ยังเกิดเหตสุดุวิสยัดงักล่าว ในทางป้องกัน
บรษิทัฯ จงึเพ่ิมมาตรการในการตรวจสอบงานระบบในศูนย์การค้า 
อื่น ๆ อย่างกวดขันเพ่ิมเติม หากพบว่ามีการใช้วัสดุท่ีมีความ
เส่ียงให้ทําการเปล่ียนทันที อีกทั้งได้เพ่ิมมาตรการท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบป้องกันไฟ ระบบดับเพลิง และแนวทางดูแลและ
ตรวจสอบต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้อย่างเข้มงวด กรณี
การก่อสร้างโครงการใหม่ หรือโครงการปรับปรุงศูนย์การค้า 
นอกจากมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์เดิมควบคู่กับเรื่องความปลอดภัยที่ดําเนินการอยู่แล้ว 
ยังกาํหนดให้คาํนงึถึงเรือ่งการเลอืกใช้วสัดแุละระบบป้องกันไฟ
ที่ทนความร้อนและทนไฟชนิดประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมอีกด้วย

4. มาตรฐานการให้บริการ
บริษัทฯ นําหลักการให้บริการตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ 
ใช้ในการให้บริการและตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสทิธิภาพและได้คณุภาพทีด่ย่ิีงข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาบคุลากร
ให้มทัีกษะและมคีวามเป็นมอือาชพีท่ีใส่ใจความต้องการและความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ตามปรัชญาการให้บริการด้วยหัวใจ
หรือ “Service with The Heart” แบ่งออกเป็น
•  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกจุดของการ 

ให้บริการ ได้แก่
 -  ในระดับผู้จัดการศูนย์การค้า ให้ดําเนินการบริหารจัดการ

และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามคู่มือมาตรฐานในการบริหาร
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งพัฒนาตามแนวทางระบบ
บรหิารจดัการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล Malcolm Baldrige 
National Quality Award และระบบบริหารจัดการ 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 -   บุคลากรในแผนกให้บริการลูกค้า และร้านค้าสัมพันธ์ 
จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการให้บริการ
ท่ีเป็นเลิศ โดยในปี 2562 มุ่งเน้นในหลักสูตร “Service 
with The Heart” แบ่งเป็น การอบรมมาตรฐานการให้
บริการตามระบบบริหารคุณภาพองค์กรตามข้อกําหนด
ของ ISO 9001 และการอบรมในเรื่องทักษะการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เรียนรู ้มาตรฐานการรับมือข้อ 
ร้องเรยีนจากลกูค้า เรยีนรูเ้ทคนคิการนําไปใช้และยกระดบั
มาตรฐานการบริการเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า พบว่าพนักงานที่เข้าร่วมมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท่ีร้อยละ 98 ทั้งนี้ ยังได้ 
จัดหลักสูตรอบรมทางด้านการเพ่ิมความมั่นใจและเสริม
บุคลิกลักษณะความเป็นมืออาชีพผ่านหลักสูตรออนไลน์
ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 -  บุคลากรของพันธมิตร เช่น พนักงานทําความสะอาดและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยจัดอบรมหลักสูตร 
“Serivce Trainer” ให้กับบุคลากรในระดับหัวหน้าให้มี
ความรูค้วามเข้าใจเพ่ือนําไปอบรมให้กับพนักงานหน้างาน
ได้ ซึง่เป็นหลกัสตูรเพ่ิมเตมิจากการเรยีนรูใ้นเรือ่งมาตรฐาน
การให้บรกิารของบรษิทัฯ  ผ่านระบบการเรยีนออนไลน์และ
มีระบบการประเมินระดับความสามารถในการให้บริการ
ของพนักงานของบริษัทคู่ค้า เพ่ือรักษามาตรฐานการให้
บริการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้

•  การพัฒนา “ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ 
ISO 9001” ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการในการบริหารจัดการ
ศนูย์การค้าทีพั่ฒนาตามบรบิทขององค์กร โดยยึดกระบวนการ 
ดาํเนนิงานรวมไปถงึขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบตามรปูแบบ
ของมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ท้ังหมด และมีการเพ่ิมเติมให้
เหมาะสม สอดคล้อง และคล่องตวัต่อการดาํเนนิงานของธุรกิจ
มากขึ้น อีกท้ังมีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการทํางาน 
โดยคณะทํางานคุณภาพประจําสาขา มีการสุ่มตรวจคุณภาพ 
การให้บริการรายปีโดยหน่วยงานบรหิารคณุภาพและหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานประเด็นและข้อควร
พัฒนาปรับปรุงในท่ีประชุมจัดการรายสาขาและในท่ีประชุม 
ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าตามวาระที่กําหนด

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้นํามาตรฐานระบบการบริหารจัดงาน
ประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการอย่างยั่งยืน หรือ ISO 
20121 Event Sustainability Management System มาใช้ใน
การบรหิารและจดัการพ้ืนท่ีศนูย์ประชมุเอนกประสงค์ และได้ขอ 
รับรองมาตรฐานดังกล่าวเพ่ิมเติม 2 แห่ง คือ ศูนย์ประชุม 
เวสต์เกต ฮอลล์ ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เวสต์เกต และศนูย์ประชมุ 
โคราช ฮอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช รวมศูนย์ประชุม
ที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น 7 แห่ง จากท้ังหมด 10 แห่ง 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได ้ขอรับรองมาตรฐานสถานที ่
จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard 
(TMVS) ทั้งประเภทห้องประชุม และการจัดงานนิทรรศการ 
(Meeting Room and Exhibition) ซึ่งรับรองโดยสํานักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
(The Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) แบ่ง

2.3 การประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยี

บริษัทฯ มุ ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้าง 
ประสบการณ์และอาํนวยความสะดวกให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัเป็น
สําคัญ โดยเฉพาะลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และคู่ค้า ซึ่งรวมถึงการ
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใน
เชงิธุรกิจกับผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นแผนการดาํเนินงาน ดังนี้
• สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า
 -  สือ่สารโดยตรงกบัลกูค้าทางออนไลน์ผ่านโซเชยีลมเีดยีบน

แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ภายใต้ชื่อ @central Life โดย
เน้นการแนะนําโปรโมชันและกิจกรรมภายในศูนย์การค้า 
การอํานวยความสะดวกในการค้นหาที่ตั้งร้านค้าพร้อม
นําทางผ่านระบบแผนที่ดิจิทัลในแต่ละศูนย์การค้าท้ัง 
33 แห่ง และให้บริการจองที่จอดรถพิเศษในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ รวมท้ังการแจ้งสิทธิประโยชน์จากร้านค้า
ภายในศนูย์การค้า และนําเสนอคปูองออนไลน์เพ่ือแลกรบั
สิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล อาทิ การร่วมกับพันธมิตรทาง 
ธุรกิจเดอะวัน - The1 ในการทําแคมเปญพิเศษร่วมกันทัง้สิน้  
15 แคมเปญ ซึง่สามารถสร้างเพ่ือนใหม่ได้กว่า 20,000 คน 
มีการแลกใช้คะแนนเพื่อรับคูปองถึงร้อยละ 90

 -  บริการจองท่ีจอดรถออนไลน์ สําหรับการจองที่จอดรถ 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด 
@central Life ซึ่งเป ิดให้บริการเมื่อปลายปี 2562 
ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู ้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 220 
และสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ (Rentention Rate) 
ที่ร้อยละ 63 

 -  บริการป้ายแบบสัมผัสสําหรับแจ้งสารบัญรายชื่อร้านค้า  
(Digital Directory) เพ่ือให้บรกิารโดยเฉพาะลกูค้าประเภท
นักท่องเท่ียว โดยมีการเพ่ิมเติมระบบการใช้งานให ้
ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ อาทิ แผนผงัการเดนิทางไปยังร้านค้า 

องค์ประกอบในการรบัรองออกเป็น เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ 
ด้านเทคโนโลยี และเกณฑ์ด้านการให้บรกิารและการจดัการ ซึง่
บริษัทฯ ได้ทําการขอรับรองแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง

220 63

ยอดผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ

รักษาลูกค้าเดิม
ไว้ได้ร้อยละ
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สภาพการจราจร ณ เวลาปัจจุบัน ข้อมูลเฉพาะสําหรับ 
นักท่องเท่ียว ผังร้านอาหารในฟู้ดพาร์ค คิวอาร์โค้ดเพ่ือ
สแกนแผนผงัการเดนิลงในโทรศพัท์มอืถือ เป็นต้น ซึง่พร้อม
ให้บริการใน 7 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ลาดพร้าว ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 3  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ

 -  บริการรับชําระเงินผ่านระบบออนไลน์หรืออี-วอลเลท 
(e-wallet) สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ
รัฐบาลในการผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสด โดยให้บริการ 
ทั้งสิ้น 6 รูปแบบ ในศูนย์อาหารภายใต้การบริหารของ 
บรษิทัฯ จํานวน 13 สาขา ครอบคลมุบรกิารชําระเงนิพร้อมเพย์  
(PromptPay) สําหรับทุกธนาคาร ชําระเงินผ่านแรบบิท
การ์ด (Rabbit Card) ชําระเงินผ่านไลน์เพย์ (Line Pay)  
ชําระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเลท (TrueMoney Wallet) และ
สาํหรบันักท่องเท่ียวชาวจนีสามารถชําระเงินผ่านวีแชทเพย์ 
(WeChat Pay) และอาลีเพย์ (AliPay) 

 -   บริการการทําธุรกรรมทางดิจิทัลให ้ กับร ้านค ้าผ ่าน
แอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็นเสิร์ฟ หรือ CPN Serve” เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กับร้านค้าในการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ 
ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือด้วยตนเอง ตาม
แนวคิด Self Service, Anywhere, Any Time ซึ่งโปรแกรม
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย ข้อมูลการเช่าของร้านค้า 
บริการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ซึง่มกีารเพ่ิมการ
ใช้งานในด้านการแจ้งเหตุ การทําประกันและการแจ้งขอ 
ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ บริการทําธุรกรรมทางการเงิน 
เช่น การตรวจเช็คใบแจ้งหน้ี หน้ีคงค้าง ประวัติการชําระ
เงิน บริการชําระเงินผ่านโปรแกรมได้โดยตรง รวมไปถึง
การให้ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การค้านั้น ๆ จดหมายข่าวจาก 
เจ้าหน้าทีร้่านค้าสมัพันธ์ การรบัข่าวสารโปรโมชนั กิจกรรม 
อีเว ้นท์รายวันและรายเดือน เป็นต้น โดยดําเนินการ
เปิดระบบให้ร้านค้ากลุ ่มเป้าหมายในทุกสาขาใช้งาน 
(ยกเว้นร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งใช้บริการ 
รูปแบบอื่น) ปัจจุบันมีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายใช้งานผ่าน
โปรแกรมดังกล่าวแล้วมากกว่าร้อยละ 50 

 -  บริการการทําธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับลูกค้าโครงการที่พัก
อาศัยผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็นเรสซิเดนท์แฟมิล่ีหรือ 
CPN Residence Family”  เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ลกูค้าทุกกลุม่ กลุม่ลกูค้าทัว่ไปทีส่นใจเปิดให้บรกิารข่าวสาร

ข้อมลูโครงการ การขอจองเวลาเพือ่เข้าดใูนแต่ละโครงการ 
ลกูค้าท่ีจองแล้วสามารถทําธุรกรรมชําระเงนิรายเดือนและ
ตรวจดปูระวตักิารชาํระเงนิ ในส่วนลกูค้าท่ีโอนแล้วสามารถ
แจ้งและขอใช้บริการการซ่อมแซมผ่านทางแอปพลิเคชัน 
ดังกล่าวได้อีกด้วย

•  จดัการโครงสร้างพ้ืนฐานและข้อมลูสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บริษัทฯ ดําเนินการศึกษาการนําข้อมูลสารสนเทศขนาด
ใหญ่ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนับ
จํานวนลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละประตูทางเข้าให้
แม่นยํายิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การนับจาก
การเดินผ่าน จากสัญญาณสารสนเทศที่ส่งออกจากโทรศัพท์
มือถือ และจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ใบหน้า เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผังการเข้า-ออกของลูกค้า 
และการวางผังร้านค้าให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อ
ร้านค้าและลูกค้าได้อย่างแม่นยําและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

   นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือรับมือ
และลดความเสีย่งจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ตามแนวทางจาก
คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง ซึง่ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องจดัตัง้เป็นคณะทาํงานด้านการลดความเสีย่งจากภัย
คุกคามด้านไซเบอร์ ครอบคลุมความเส่ียงด้านการรับผิดชอบ 
ข้อมลูส่วนบคุคล หรอื PDPA (Personal Data Protection Act) 
ไว้ด้วยกัน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกท้ังศึกษา
การนํามาตรฐาน ISO 27001 - มาตรฐานสากลสําหรับระบบ
การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security 
Management Systems : ISMS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ภายในปี 2563 และเตรยีมองค์กรให้พร้อมในการรบัมอืเมือ่เกิด
เหตฯุ อาท ิดําเนนิการเพ่ิมแผนกู้คนืระบบและข้อมลู (Disaster 
Recovery Plan - DRP) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันในการซ้อมแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) ประจําปี และ
หาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
จากมาตรการป้องกันการโจมตทีางไซเบอร์ทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินการ

•  นาํเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการสร้างมลูค่าทางธุรกิจ
  ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้พัฒนาช่องทางการตดิต่อแบบ One-stop  

ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเปิดร้านกับบริษัทฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cpn.co.th/th/contact-us/
cpn-contact-information) โดยผูป้ระกอบการทีส่นใจสามารถ
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

•  กาํหนด “ดชันีชีวั้ดความพึงพอใจของลกูค้า (Shopper)” เป็น

ตวัชีวั้ดระดบัองค์กร เป้าหมายที ่85 คะแนน จากคะแนนเตม็ 

100 คะแนน

•   ในปี 2562 ดชันชีีวั้ดความพึงพอใจของลกูค้า (Shopper) อยู่

ที่ 80 คะแนน (น้อยกว่าปี 2561 อยู่ร้อยละ 2 เนื่องมาจาก

มีการเพ่ิมความถ่ีในการสอบถามลูกค้าส่งผลให้ได้ข้อมูลท่ี

เป็นปัจจุบันมากขึ้น)

•  กําหนด “ดัชนีชี้ วัดความพึงพอใจของ

ลูกค้า (Shopper)” เป็นตัวชี้วัดระดับ

องค์กร โดยตั้งเป้าหมายคะแนนเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2562 และเป้าหมาย

ระยะยาวในปี 2565 ที่ระดับ 85 คะแนน

การพัฒนาศูนย์การค้าโดย

ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

และตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์

•  ดําเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่และเปิดให้บริการ

ตามแผนงาน 2 โครงการ คือศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 

ฟลอเรสต้า โซนลักซูรี และเซ็นทรัล วิลเลจ และปรับปรุง

ศูนย์การค้าแล้วเสร็จตามแผน 3 โครงการ จากแผน 5 

โครงการ คอื ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ชลบรุ ีศนูย์การค้าเซน็ทรลั 

เชียงราย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

•  ดาํเนนิงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์-

จุดหมายใหม่ เกินกว่าแผนงาน โดยพัฒนาได้จํานวน 34  

จุดหมาย ใน 14 โครงการ 

•  ดําเนินงานตามแผนก่อสร้างศูนย์ใหม่ 

จาํนวน 2 โครงการ ปรบัปรงุศนูย์การค้า 3 

โครงการ  และปรับปรุงบางส่วนจํานวน 8 

โครงการ

•  ดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนา 

จุดหมายใหม่จํานวน 17 เดสติเนชัน

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์และบริการของตนผ่าน 
ทางเว็บไซต์ จากนั้นทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะนําข้อมูล 
ดงักล่าวมาพิจารณาใน 3 มติ ิคอื 1) ห้องหรอืพ้ืนท่ีในโครงการที่ 
ผูป้ระกอบการสนใจ 2) ผลติภณัฑ์และบรกิารของผูป้ระกอบการ 
ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในโครงการน้ัน ๆ 

และ 3) ศักยภาพของแบรนด์/ผู ้ประกอบการ ภายหลังการ
วิเคราะห์และกําหนดร้านค้าให้ตรงกับพ้ืนท่ีและโครงการโดย
มีการกําหนดพ้ืนท่ีทางเลือกให้กับผู้ประกอบการแล้ว ทางทีม
งานขายจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลท่ีแจ้งมา และดําเนินการ
ปิดการขายโดยมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

การให้บริการที่เป็นเลิศ

•  ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการยกระดับคุณภาพ 

ในการให้บริการ ภายใต้โครงการ Service with The Heart  

โดยอบรมให้ความรูท้ัง้พนักงานลกูค้าสมัพันธ์ ร้านค้าสมัพันธ์  

พนักงานรับเหมาช่วง ได้แก่ พนักงานทําความสะอาด 

พนักงานรกัษาความปลอดภัย พนักงานให้บรกิารในอาคาร

จอดรถ พนักงาน ณ จุดแลกของรางวัล ครอบคลุมครบท้ัง 

34 โครงการ 

•  บรรลุการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปี ในการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกให้

กับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางและที่จอดรถ อาทิ 

Smart Q ใน 11 โครงการ Quick Parking ใน 14 โครงการ 

Valet Parking 1 โครงการ Lady Parking ใน 2 โครงการ 

และ VIP Parking ใน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ 

•  เตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในการทํางานตามมาตรฐาน ISO 45001 

สําหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

พระราม 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ในปี 2563

•  ในปี 2562 ดชันีความพงึพอใจของลกูค้าเฉพาะหมวดความ

สะดวก เท่ากับ 86 คะแนน (มากกว่าปี 2561 อยู่ร้อยละ 1) 

และความปลอดภัยเท่ากับ 79 คะแนน (เท่าปี 2561) 

•  ดาํเนินงานตามแผนงานในการเพ่ิมความ

พึงพอใจของลูกค้า และร้านค้าตามแผน

กลยุทธ์รายปี ในการสร้างประสบการณ์

ใหม่ และปรบัปรงุสิง่อาํนวยความสะดวก

•  ขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในการทํางาน ISO 45001 

ใน 3 โครงการให้สําเร็จ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

•  ดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์

ทางดิจิทัลให้กับลูกค้า ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์อย่างเป็น

ทางการ (Line OA) โดยมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน และ

เสนอโปรโมชันจากทางร้านค้าให้กับลูกค้าได้โดยตรงกว่า 

40 แคมเปญตลอดปี 2562 ในส่วนของการจองท่ีจอดรถ

ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นั้น มีสมาชิกเดอะวัน (The1)  

ลงทะเบียนแล้ว 190,000 คน และติดตั้ง Digital Directory 

ได้สําเร็จตามเป้าหมาย

•  ดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์

ทางดจิทิลัให้กบัผูป้ระกอบการร้านค้า ผ่านทางแอปพลเิคชนั 

“CPN Serve” พบว่าสัดส่วนการใช้งานจริงต่อการลง

ทะเบียน (Utilization Rate) อยู่ที่ร้อยละ 61

•  ดําเนินงานตามแผนกลุยทธ์ในการนํา

ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มา

วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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3. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ยึดหลกัการดแูลและสร้างความพอใจและความผกูพันกับผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นสาํคญั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุและมุง่หวังทีจ่ะสร้าง
คณุค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยกําหนดช่องทางการสือ่สารและการมส่ีวนร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ครบและครอบคลมุทกุกลุม่ 
ทีเ่ก่ียวข้อง ดงัรายงานในหน้า 71-72 และ 188-191 มกีารกาํหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัและกลุม่รอง และกาํหนดแผนงานสาํหรบัผูม้ส่ีวน
ได้เสียหลักบูรณาการในแผนธุรกิจประจําปี 

1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
• การสรางผูประกอบการรายใหม 

• การพัฒนารานคา 

• การสรางความสัมพันธ

2. การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
• การสรรหาและการรักษาบุคลากร 

• การพัฒนาผูนําและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

• การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
• การบริหารความสัมพันธและการพัฒนาคูคา 

• การบริหารหวงโซอุปทาน

4. การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
• การลดผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 

• การสรางความผูกพันกับชุมชน 

• การพัฒนาชุมชน

1 

3

24

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดําเนินงาน

รายงานแนวทางการบริหารและรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/stakeholder-engagement
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ในปี 2562 บริษัทฯ ดําเนินวิธีการสํารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าในการรับบริการ
จากบริษัทฯ โดยวิธีการสํารวจความพึงพอใจผ่านแบบสอบถาม
ความพึงพอใจออนไลน์โดยทีมงานร้านค้าสัมพันธ์ในทุกไตรมาส 
ซึ่งการสํารวจถูกพัฒนาและวิเคราะห ์โดยผู ้ เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกและทีมงานวิจัยการตลาดภายใน ทั้งนี้  ตัวชี้ วัดใน
แบบสอบถามได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการระดมความคิดเห็นจาก 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและข้อมลูสํารวจความพึงพอใจในปีทีผ่่าน ๆ  มา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 
ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในแต่ละ
โครงการ อีกท้ังคะแนนทีไ่ด้จะเป็นหนึง่ในดชันีชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน 
ของแต่ละโครงการและเป็นหน่ึงในเกณฑ์ประเมินให้รางวัล
ศูนย์การค้ายอดเยี่ยมในแต่ละปี

1. การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์ในการสรรหาและสร้างผู ้ประกอบการ
รายใหม่ออกเป็น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการให้
ครอบคลมุทุกกลุม่ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลกูค้าทีแ่ตกต่าง
กันในแต่ละพ้ืนที ่ในลกัษณะรปูแบบใหม่เพ่ิมเตมิจากพืน้ทีแ่บบเดิม 
อาทิ 1) พื้นที่ในรูปแบบป็อปอัพสโตร์ (Popup Store) บนพื้นที่ส่วน
กลางในช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลอง
ตลาด 2) พ้ืนท่ีในรูปแบบตลาดนัดมาร์เก็ต มาร์เก็ต หรือตะล๊าด  
ตะหลาด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดเล็ก 
และไม่เคยมปีระสบการณ์การทาํธุรกิจบนพืน้ท่ีศนูย์การค้ามาก่อน
ได้ทดลองทําตลาด 3) พ้ืนท่ีตลาดจริงใจ สําหรับเกษตกรอินทรีย ์
ท้องถ่ิน ได้มีตลาดในการจําหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ผู ้บริโภค 4) 
พ้ืนท่ีจําหน่ายของฝากที่ระลึก เช่น กาดหลวง นอร์ธเทอร์น วิลเลจ 
ศูนย์รวมสินค้าพ้ืนเมืองคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ครบครัน และ 
5) พื้นที่อาหารแบบ Take Away หรือซื้อแบบไม่รับประทานที่ร้าน
ในโซนฟู้ดพาร์ค เป็นต้น โดยในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี
สตาร์ทอัพมาร์เก็ต (Start up Market) หรือ พ้ืนที่จําหน่ายสินค้า
ขนาดเล็กบนพื้นที่ร้านที่ยังว่างอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ท้องถ่ินรายย่อยได้มโีอกาสทาํธุรกจิในพ้ืนท่ีศนูย์การค้าแบบชัว่คราว
ในงบประมาณการลงทุนไม่มาก ซึ่งสามารถดําเนินการสรรหา 
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ตามเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 20  
ของพื้นที่ส่วนกลางโดยเฉลี่ยในแต่ละโครงการ

3.1  การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า อีกหน่ึงแนวทาง คือ การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น นักท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ในการเลือกสรรสินค้า โดยสรรหาผู้ประกอบการราย
ใหม่จากต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่ต้องการแตกไลน์ธุรกิจ และ 
ผูป้ระกอบการสนิค้าแบรนด์ โดยในปี 2562 ได้สรรหาผูป้ระกอบการ 
รายใหม่ทีเ่ปิดร้านกับบรษิทัฯ เรยีบร้อยแล้วจาํนวน 221 ราย ใน 261 
พื้นที่เช่าที่ว่างในทุกศูนย์การค้า (รวมศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ที่
เพิ่งเปิดในปี 2562)

2. การพัฒนาร้านค้า
บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพทุกรายได้มโีอกาส
ได้รับการพัฒนาจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายท่ีเคยทําธุรกิจกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล หรือรายที่ยังไม่เคยทําธุรกิจ
ร่วมกันก็สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ โดยแบ่งรูปแบบการพัฒนา
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1)  โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading Entrepreneur 

Advanced Development Program) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น
สาํหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ท่ีสามารถจดัสรรเวลาในการเรยีนรู ้
ผ่านการอบรมในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการ
ในการประกอบธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด ครอบคลุมความรู้ใน
เรื่องการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด 
OMNI Channel การใช้ข้อมูลในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และพร้อมท่ีจะลงมือทดลองทําตลาดเปิดร้านจริงใน 
รูปแบบกิจกรรมอีเว้นท์ “Younique market by CPNLead”  
บนพ้ืนที่จัดกิจกรรมในศูนย์การค้าท่ีกําหนด ซึ่งในปี 2562  
ซีพีเอ็นลีด รุ่นที่ 3 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวมท้ังสิ้น  
37 ราย ประกอบด้วยร้านค้าในหมวดอาหาร แฟชั่น และ 
หมวดอืน่ ๆ เข้ารบัการอบรมจากผูป้ระกอบการและผูเ้ชีย่วชาญ
ชัน้นาํในธุรกิจค้าปลกีของประเทศไทยจาํนวน 15 หลกัสตูร รวมทัง้ 
ได้มีโอกาสดูงานของผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ ได้ทดลองเปิดร้านจรงิบนพ้ืนทีจ่รงิในศนูย์การค้า
ในเครือบริษัทฯ ได้ทดลองพัฒนาสินค้าใหม่ และทําแคมเปญ
แบบข้ามหมวดผลิตภัณฑ์ในการออกร้านแบบป๊อปอัพสโตร์ 
และสามารถปรึกษาเก่ียวกับแผนธุรกิจกับอาจารย์และผู้ทรง
คุณวุฒิแบบเฉพาะรายอีกด้วย

2)  โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี - CPN Retail Academy เป็น
โครงการต่อยอดจากกิจกรรม SME Think Big และ SME Think 
Big สัญจร เมื่อปี 2559-2560 และนํารูปแบบที่เหมาะสมจาก
โครงการซีพีเอ็นลีดมาประยุกต์ โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี 
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เป็นโครงการที่จัดขึ้นสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะพัฒนาการทําธุรกิจค้าปลีกให้เติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งจัดทําหลักสูตรจาก
การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบการร้านค้า โดยในปี 2562 เน้นการปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการในเรือ่งทีย่งัไม่ชาํนาญ เช่น 
การตลาด ได้แก่ การทําตลาดออนไลน์ การสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า และการพัฒนาผลติภณัฑ์ และจดัแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจ ซึง่ 
ได้ดําเนินการจัดอบรม 2 รุ่นแรกในเดือนธันวาคม 2562 ในกลุ่มร้านค้าในกรุงเทพฯ และเขตภาคเหนือ มีผู้ประกอบการสนใจ 
เข้าร่วมแล้วท้ังสิน้ 225 ราย ผลประเมนิความพึงพอใจผูเ้ข้าร่วมฯ ให้คะแนนที ่9.5 จากคะแนนเตม็ 10 ท้ังน้ีแผนงานในปี 2563 จะแบ่งเป็น  
3 แผนงาน คอื 1) ดําเนินการจดัอบรมพ้ืนฐานให้ครบทุกภูมภิาค 2) ตดิตามผลผูเ้ข้าร่วมอบรมฯ รุน่ท่ี 1-2 ตามหมวดหลกัสตูรทีไ่ด้เรยีน 
ไปแล้วโดยทีมงานภายในของบรษิทัฯ และ 3) คัดเลอืกผูป้ระกอบการทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิเข้าร่วมอบรมต่อเนือ่งต่อไป 

ความสาํเรจ็ของโครงการซีพเีอน็ลดี 3

จํานวนผู้ท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ซพีีเอน็ลดี 3 เพิม่ข้ึนจากโครงการปีท่ีแล้ว 
ที่ร้อยละ 169

ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการเห็นโอกาสและ
ต้องการทําธุรกิจร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา 
ทั้ งการเป ิดและขยายสาขาในเขต
กรงุเทพฯ และต่างจงัหวัดคดิเป็นร้อยละ  
96 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด

ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจและ 
ตดัสนิใจทําธุรกิจร่วมกบัเซน็ทรลัพัฒนา
คิดเป็นร้อยละ 48

ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจกับโครงการ 
ที่ร้อยละ 98 เพ่ิมขึ้นจากซีพีเอ็นลีด 2  
ทีร้่อยละ 34 * โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการยินดี
ทีจ่ะแนะนําโครงการให้กับผูป้ระกอบการ 
รายอื่นถึงร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างยอด
ขายจากการได้ทดลองเปิดตลาดใน
กิจกรรมอีเว้นท์ “Younique Market by 
CPNLead” และการเปิดร้านในรูปแบบ
ป็อปอัพสโตร์ (เฉพาะบางราย) จํานวน 
4 ครั้ง เป็นเวลารวม 35 วัน รวมยอด
ขายทั้งสิ้นเป็นเงิน 11.7 ล้านบาท

(* มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณ)

คุณจารุวรรณ	เลิศสินธุ์ภักดี
 Zleep Sleep - ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน

คุณพสิษฐ์	รัตน์จารุพงศ์
Kiss me doll - ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ

บทสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการซีพีเอ็นลีด 3

“โครงการซีพีเอ็นลีด 3 นี่เกินความคาดหมาย ได้สอนหลายอย่าง ได้
แชร์ (ประสบการณ์) กันหลากหลาย และได้ (ลงมือ) ทํากันจริง ๆ  จาก
ทีไ่ม่เคยคดิว่าต้องกลบัไปดสูโตร์ หรอืต้องทําหน้าร้านให้ดดู ีโครงการน้ี
กช็ว่ยจดุประกายให้หนักลับไปดใูหม ่ผู้เข้าเรยีนไดเ้พือ่นใหม่ทีท่าํงาน
ในแวดวงค้าปลีกเหมือน ๆ กัน ได้ทําเวิร์กช็อปร่วมกัน ได้ช่วยกันคิด
ออกผลิตภัณฑ์ที่ cross กัน ซึ่งยากมากที่จะมาทําแบบนี้ เราแชร์กัน
แม้แต่ข้อมูลซัพพลายเออร์”

“ทําธุรกิจนีม้า 12 ปีแล้ว บางเรือ่งก็รูแ้ล้ว การเข้าเรยีนโครงการน้ีทําให้
เรากลบัมามองตวัเอง มคีนมาสอนมาให้กรอบความคดิ จากท่ีบางครัง้ 
เราไม่กล้าลงทุน ไม่กล้าเปิดร้าน ซีพีเอ็นก็ให้พ้ืนท่ีเราทดลองเปิดเลย 
ทําเลย รู้เลย รอดไม่รอด ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการยุคสมัยนี้มาก 
เหมอืนเราเป็นต้นไม้ เตบิโตมาในป่า ก็จะสงูบ้าง เตีย้บ้าง รปูร่างแปลก
ไปบ้าง ซีพีเอ็นลีดมา shape เราให้สวยขึ้น ให้งดงามและเติบโตขึ้น”
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3. การสร้างพัฒนาสัมพันธ์
บริษัทฯ สร ้างการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาธุรกิจร ่วมกันกับ 
ผู้ประกอบการในเชิงลึก โดยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขายและการตลาดในรูปแบบใหม่ท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ระกอบการ เพ่ือผลกัดนั 
ยอดขายของผู้ประกอบการให้ดีข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน โดยในปี 2562 ได้ดําเนินการ ดังนี้
1)  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขายที่จัดพิเศษเฉพาะกับ

บริษัทฯ หรือ Exclusive Campaign @ CPN โดยบริษัทฯ ทํา
หน้าท่ีเป็นคู ่คิดในการนําเสนอและประสานพันธมิตรแบบ
ข้ามหมวดผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion Campaign) ให้
เกิดการพัฒนาแคมเปญพิเศษข้ึนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ทุกฝ่ายรวมทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการ อาทิ การร่วมโปรโมชัน 
ระหว่างแบรนด์แฟชั่น มาริเมกโกะ (Marimekko) และร้าน
อาหารเกรฮาวด์คาเฟ่  (Greyhound Café) เพ่ือรังสรรค์
ประสบการณ์การรับประทานอาหารมื้อพิเศษท่ีสามารถ
สัมผัสศิลปะบนโต๊ะอาหารจากภาชนะท่ีได้รับการตกแต่ง
ลายพิมพ์ที่โด่งดังอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์
ไปพร ้อมกับการรับประทานอาหารเมนูยอดนิยมจาก 
เกรฮาวด์คาเฟ่ การเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจในกลุ่มสินค้า
เดียวกันระหว่างร้านอาหารออฟไลน์ “กิน+เฮ บาย เกรฮาวด์ 
คาเฟ่” กับร้านอาหารออนไลน์ “ปูดองอันยอง” เกิดเป็น
เมนูพิเศษรับประทานที่ร้านภายใต้แคมเปญ “กิน+เฮ บาย 
เกรฮาวด์คาเฟ่ ฟีเจอริ่ง ปูดองอันยอง” (KINHEY by Grey-
hound Café Featuring ปูดองอันยอง)

  นอกจากนั้นยังพัฒนาแคมเปญร่วมระหว่างแบรนด์สินค้า 
และผู้ประกอบการเฉพาะรายหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย  
ในการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมาย โดยเพ่ิมพันธมิตรบัตรเครดิตเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
เก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ
ในอนาคต และสิทธ์ิแลกของสมนาคุณพิเศษ อาทิ แคมเปญ 
“The Little Campus เล่นให้เป็นเรื่อง” ซึ่งร่วมกับผลิตภัณฑ ์
นมยูเอชทีดีมอลต์ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ือการศึกษา 
และบัตรเครดิตเดอะวันการ์ด (T1C) สรรค์สร้างกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ให้เด็ก ๆ  ได้สนุกสนานในช่วงปิดเทอมและได้พบกับ 

โค้ชคนดังในหลายสายอาชพีท่ีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จรงิ 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความกล้าทําในสิ่งท่ีชอบ  
ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับการตอบรับที่ดีและได้จัดต่อเน่ืองมาเป็น 
ปีที่ 3 แล้ว โดยในปี 2562 มีผู ้ประกอบการในหมวดการ
ศึกษาเข้าร่วมแคมเปญน้ีจํานวน 90 ราย รวม 250 ร้านใน  
19 ศูนย์การค้าของบริษัทฯ สามารถเพ่ิมยอดรายได้ให้กับ 
ร้านค้าท่ีร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับยอดท่ีได้จากแคมเปญปีที่แล้ว 
ยอดการแลกคะแนนกับบัตรเครดิตเดอะวันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 
จากปีท่ีแล้ว มกีารต่อยอดสร้างชมุชนคณุพ่อ คณุแม่ทีม่คีณุภาพ
และมีแนวคิดในแบบเดียวกันบนโลกโซเซียล เพ่ือให้เกิดการ
ติดต่อและรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

2)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ัวทั้งประเทศในช่วงเทศกาล
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับ 
ผู้ประกอบการร้านค้าตลอดท้ังปี ซึ่งในแต่ละแคมเปญจะม ี
องค์ประกอบในส่วนของการตกแต่งพ้ืนที่ศูนย์การค้า กิจกรรม
อีเว้นท์ กิจกรรมออกร้าน กิจกรรมเวิร์กชอป และกิจกรรม 
แลกของสมนาคุณ โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายหลักจํานวน 5 แคมเปญ สามารถเพ่ิมยอดขายให ้
ร้านค้าในช่วงดงักล่าวได้กว่า 2,500 ล้านบาท (นับเฉพาะข้อมลู
ที่ได้จากการแลกรับของสมนาคุณ) 

3)  การจัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ และหารือพัฒนา
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในระดับเจ้าของกิจการอย่างไม่
เป็นทางการเพ่ิมเติมจากช่องทางการประชุมร้านค้า และการ
สํารวจความพึงพอใจร้านค้าที่ดําเนินการทุกไตรมาส โดยในปี 
2562 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือมอบประสบการณ์การเป็นศูนย์กลาง
ของการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ตรง
กับไลฟ์สไตล์ เช่น การเชิญพันธมิตรร้านค้าเดินทางสู่จังหวัด
เชยีงราย เพ่ือรบัประสบการณ์ความประทบัใจแบบพิเศษเฉพาะ
กับบริษัทฯ ในมุมมอง “เมืองแห่งศิลปะ” หรือ City of Art และ
ที่ตรงกับความต้องการในการขยายธุรกิจให้เติบโต โดยเชิญ
พันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดินทางไปดูงานการเปิดศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) ณ ประเทศมาเลเซีย รวมถึง
การจัดกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เน้นไลฟ์สไตล์ 
ให้มากยิ่งขึ้น
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

•  กําหนด “ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของร้านค้า (Tenant)” 
เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมายท่ี 83 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

•  ในปี 2562 ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของร้านค้า (Tenant) 
อยู่ที่ 83 คะแนนตามเป้าหมาย โดยคะแนนมากกว่าปี 
2561 ที่ร้อยละ 4 

•  กําหนด “ดัชนีชี้ วัดความพึงพอใจของ 
ร้านค้า (Tenant)” เป็นตัวชี้วัดระดับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายคะแนนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1 เทียบกบัปี 2562 และเป้าหมาย
ระยะยาวในปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 85

การบริหารจัดการ
สร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาร้านค้า 

•  ดาํเนินการตามแผนงานพัฒนาผูป้ระกอบการ ทีม่ศีกัยภาพ
ภายใต้ โครงการ CPNlead รุ่น 3 โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม 
ทั้งสิ้น 37 ราย และขยายผลทางธุรกิจร่วมกับเซ็นทรัล
พัฒนา จาํนวน 11 ราย รวมเป็นการเปิดร้านใหม่และขยาย 
สาขาจํานวน รวม 25 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

•  ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขายเชิงกลยุทธ์ และ
เพ่ิมรูปแบบร้านค้าแบบป๊อปอัพสโตร์ได้ 61 ร้านจาก 
ผู้ประกอบการจํานวน 49 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ใน
อัตราที่กําหนดไว้

•  ดําเนินงานตามแผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วม
กับร้านค้าโดยเปิดตัวแอปพลิเคชันซีพีเอ็นเซิร์ฟ - CPN 
Serve ให้กลุ่มร้านค้าเป้าหมายได้ใช้งานในทุกสาขาตาม
เป้าหมาย 

•  สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและท้องถ่ินได้ 
มีโอกาสเปิดร้านค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดจํานวน 5,288 
ร้าน (นบัซํา้ราย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
5 จากปี 2561

•  ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย 
และการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์
เชิงธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งสอง
ฝ่าย (Co-creation) 

•  ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย 
เชิงกลยุทธ์ และเพ่ิมรูปแบบร้านค้าแบบ
ป๊อปอัพสโตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

•  ดําเนินงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลบิ๊กดาต้า -  
Big Data เช่นข้อมูลสมาชิกเดอะวันให้
เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการร้านค้า
มากที่สุด

•  เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบการร้านค้าท้องถ่ิน
ให้ได้ร้อยละ 10-20 จากโครงการซีพีเอ็น 
รีเทลอะคาเดมี และจากการสรรหาเพิ่ม

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
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3.2 การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

บริษัทฯ กําหนดแผนงานการบริหารจัดการและสร้างความผูกพัน
กับบคุลากร โดยยึดมัน่ในหลกัการดแูลและปฏิบตัต่ิอบคุลากรอย่าง 
เป็นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาล และ 
สทิธิมนุษยชน 7 (รายงานใน “การกํากับดแูลกิจการ” หน้า 191) โดย
มีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน หรือ Employer of 
Choice และดาํเนนิงานตามแผนงานบรหิารจดัการ 3 ด้าน ดงัน้ี

1. การสรรหาและการรักษาบุคคลากร
บริษัทฯ ตั้งมั่นและดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลในทุกแนว
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้าทํางานกับบริษัทฯ 
โดยเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกเพศ
สภาพ ทุกเชื้อชาติโดยไม่แบ่งแยกพ้ืนฐานของแต่ละปัจเจกบุคคล
และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความ
หลากหลายในช่วงอายุ การศึกษา เพศสภาพ และถิ่นฐานท่ีพัก
อาศัย มีสัดส่วนกลุ่มบุคลากรที่อายุตํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27 และกลุ่มบุคลากรที่อายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
จํานวนพนักงานท้ังหมด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการ 
ประชาสมัพันธ์แบรนด์เซน็ทรลัพัฒนาในฐานะแบรนด์ผูป้ระกอบการ 
นายจ้างที่สร้างคุณค่าร่วมกับพนักงาน (Employer Brand) ให้เป็น
ทีรู่จ้กัในวงกว้าง ผ่านทางสือ่โซเชยีลมเีดยี เช่น เฟสบุค้ (Facebook) 
ลิงก์อิน (LinkedIn) แชทบอท (Chatbot) สมัครและสัมภาษณ์งาน
ทันที (Walk in Interview) สัมภาษณ์งานนักศึกษาในสถานศึกษา
โดยตรง (On Campus Interview) เป็นต้น และได้ปรับแนวทางใน
การสํารวจความพึงพอใจต่อแบรนด์เซน็ทรลัพัฒนาในฐานะการเป็น
องค์กรในหัวใจในกลุ่มผู้สนใจสมัครงานโดยให้สอดคล้องกับกลุ่ม
เซ็นทรัล ซึ่งจะดําเนินการภายในปี 2563 

ในปี 2562 บริษัทฯ ทําการว่าจ้างพนักงานใหม่ทั้งสิ้นจํานวน  
728 คน แบ่งเป็นการรับสมัครตามช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
ต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้น มุง่เน้นการรบัสมคัรพนกังานใหม่ทีม่ภีมูลิาํเนา 
ตามภูมิภาค อีกท้ังเปิดโอกาสให้พนักงานโอนย้ายกลับภูมิลําเนา
บ้านเกิด พบว่ามจีาํนวนพนกังานขอโอนย้ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง 
คือ เซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็นร้อยละ 31 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
ในโครงการดังกล่าว นอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้พนักงานจาก
ต่างบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัสามารถโอนย้ายมาทาํงานในบรษิทัฯ ได้  
ภายใต้โครงการ “Fluid Career Growth” ซึง่เป็นโครงการท่ีจดัตัง้ขึน้
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการให้โอกาสแก่พนักงานภายในองค์กร

ในการเลือกสายทางเดินอาชีพ (Career Path) ตามที่ตนปรารถนา 
รวมถึงเพิ่มช่องทางแก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 
ในการสรรหาผู้ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งว่างลงจากพนักงานภายใน
บรษิทัฯ ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด โดยเริม่ต้นสํารวจในไตรมาสท่ี 3 ของ
ปี 2562 มีผู้ร่วมตอบแบบสํารวจจํานวน 827 คน หรือร้อยละ 16 
ของพนักงานทั้งหมด พบว่ามีผู้สนใจโอนย้ายไปทํางานสายงานอื่น
ที่ไม่ใช่สายงานปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 39 และยังคงสนใจทํางาน 
สายงานปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61 

สําหรับปี 2562 มีพนักงานโอนย้ายข้ามบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทอื่นภายในกลุ่มเซ็นทรัล จํานวน 34 คน โดยมีพนักงานที่โอน
ย้ายจากบรษิทัอืน่ในกลุม่เซน็ทรลัมายังบรษิทัฯ จาํนวน 28 คน หรอื
ร้อยละ 82 ของพนักงานที่ขอโอนย้ายทั้งหมด และมีพนักงานที่โอน
ย้ายจากบริษัทฯ ไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลจํานวน 6 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18 ของพนักงานที่โอนย้ายทั้งหมด

โครงการสรรหา และการวางแผนจัดการอัตรากําลังคนเพ่ิมเติม 
ได้แก่ 
•  โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL โครงการ 

บรูณาการการเรยีนการสอนเข้ากับการทาํงานจรงิในความร่วม
มือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ดําเนินการต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 จํานวน 
14 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 
2564 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) เข้าปฏิบัติงานจริงกับ
บริษัทฯ ควบคู่กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นเวลา  
3 ปี นกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้รบัประสบการณ์จากการ 
ทํางานจริงพร้อมประยุกต์ประสบการณ์ท่ีได้ในการเรียนกับ 
อาจารย์ประจํารายวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับ
การใช้จรงิในอตุสาหกรรม รวมท้ังได้รบัเบีย้เลีย้งและสวัสดกิาร
ด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับพนักงานระดับเจ้าหน้าท่ี
ทั่วไป นับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวเข้า 
ร่วมงานกับบริษัทฯ แล้วจํานวน 12 อัตรา

•  โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group 
Management Associate (MA) โครงการสร้างผู้บรหิารรุน่ใหม่ 
จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและ
ผ่านการคดัเลอืกเข้าร่วมทาํงานจรงิและสร้างโอกาสการเติบโต

7  รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.cpn.co.th/th/sustainability/corporate-governance/policies-implementing-guidelines
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อย่างรวดเร็วในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มการบริหารแบรนด์ ซึ่งดําเนินการ
มาแล้วเป็นปีที่ 5 ปัจจุบันมีพนักงานจากโครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการหมุนเวียนงานในบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น 12 คน

•  โครงการผูจั้ดการทัว่ไปฝึกหัด (General Manager Trainee หรอื 
GM Trainee) โครงการรับสมัครและพัฒนาผู้บริหารในระดับ
ผู้จัดการศูนย์การค้าจากพนักงานภายในเพื่อรองรับแผนการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการต่อเน่ืองนับจากปี 2550 
ผู้ท่ีสนใจในโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง 
3 รูปแบบ คือ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการ
สอบประเมินภาวะผู้นํา ภายหลังผ่านการคัดเลือกบุคลากรจะ 
ได้รับการพัฒนาอบรมในรูปแบบห้องเรียน ท้ังในด้านความรู้
เร่ืองงาน กระบวนการ และการพัฒนาภาวะผู้นําและรูปแบบ
การลงปฏิบัติหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จัดการท่ัวไปประจํา 
สาขาเป็นพ่ีเลี้ยงสอน โดยในปี 2562 มี GM Trainee ใน
โปรแกรมทั้งสิ้นจํานวน 8 คน จากการรับสมัครภายใน 7 คน 
และโอนย้ายภายในกลุ่มเซ็นทรัลจํานวน 1 คน

2. การพัฒนาผูน้าํและการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
บริษัทฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ตามแนวทาง 70:20:10 8 

โดยกําหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู ้
ด้านการบริหารและจัดการ ความรู้เฉพาะสายงาน การพัฒนา
ความเป็นผู้นํา และอื่น ๆ โดยในปี 2562 ดําเนินการตามแผนการ
จัดการอบรมทั้งส้ิน 579 หลักสูตร เป็นหลักสูตรการอบรมผ่าน 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ร้อยละ 7 ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 เมือ่เทยีบกับปี 2561 
มีบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งการอบรมในห้องเรียน
และการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 
ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการจดัการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับ
ร้อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 2561) และจํานวนชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยของบุคลากร เท่ากับ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2561 
ที่ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในการเพ่ิมการพัฒนาผ่าน 
ช่องทางอื่นให้มากขึ้น

•  โครงการต่ออายุการทํางานของบุคลากรที่ใกล้เกษียณเป็น 
รายปีหรือราย 2 ปี ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของงานและความ
เตม็ใจร่วมกันท้ังฝ่ายลกูจ้างและนายจ้าง ซึง่ปัจจบุนัมบีคุลากร
ในโครงการดังกล่าวจํานวน 10 คน

จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียของบุคลากร
(ช่ัวโมงต่อคนต่อปี)

ปี 
25

58
20

ปี 
25

59
21

ปี 
25

60
25

ปี 
25

61
27

ปี 
25

62
24

7
7

54

32

สัดส่วน
ประเภทหลักสูตร

ท่ีจัดอบรมปี 2562
(ร้อยละ)

ความรูเฉพาะสายงาน

ความรูดานการบริหารจัดการ

การพัฒนาความเปนผูนํา

อื่น ๆ

(จํานวน 39
หลักสูตร)

(จํานวน 39
หลักสูตร)

(จํานวน 187
หลักสูตร)

(จํานวน 314
หลักสูตร)

8  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหน้างานร้อยละ 70 จากการสอนโดยหัวหน้างานร้อยละ 20 และจากการอบรมร้อยละ 10

128 รายงานประจ�าปี 2562128 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทที่ 19



1)	 	การจัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล	บริษัทฯ 
เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสําหรับกลุ่มบุคลากรท่ี
มีศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่นตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ 
อาวุโสถึงระดับผู้จัดการอาวุโส จํานวน 163 คน โดยกําหนด
ให้บุคลากรแต่ละท่านในโครงการดังกล่าวพัฒนาแผนการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล (Individual Career 
Development Plan: ICDP) ใช้แนวทางในการพัฒนาบคุลากร 
แบบ 70:20:10   ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา หลักสูตรท่ีบุคลากร
ต้องการพัฒนาตนเองสามอันดับแรก คือ ภาวะผู้นํา การคิด
วิเคราะห์ และความรู้เฉพาะสายงาน นอกจากน้ันยังมีการ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรแต่ละท่านจาก
แผนการพัฒนาที่กําหนดไว้ทุก ๆ ไตรมาส ในปี 2562 โครงการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีการดําเนินการติดตามให้
บคุลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการดงักล่าวได้พัฒนาตามแผนทีกํ่าหนด 
ไว้คิดเป็นร้อยละ 86 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

2)	 	การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน	 เพ่ือพัฒนาพนักงานและ 
ผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานให้มีความสามารถในการบริหารคน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น บุคลากร
ประจําสาขาตั้งแต่ระดับจัดการถึงผู้จัดการทั่วไป และบุคลากร
ที่ประจําสํานักงานใหญ่ตั้งแต่ระดับผู ้ช่วยผู ้อํานวยการถึง 
ผู้อํานวยการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 268 คน โดยใช้ผลการประเมิน
ศักยภาพภาวะผู้นําแบบ 360 องศาซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้างของกลุ ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ ตัวกลุ่มเป้าหมายเอง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาหัวข้อท่ีแต่ละคนควรพัฒนา 
เพิ่มเติม โดยคุณลักษณะของการเป็นหัวหน้างาน 7 ประการที่
ใช้ในการประเมินศักยภาพประกอบด้วย 

 -  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการกระทําของ
ตนเอง

 - การเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพโดยมอบหมายความ 
  รับผิดชอบให้ทีมงาน
 - การสอนงานและการพัฒนา
 - ความสามารถในการให้คําชื่นชมที่จริงใจแก่พนักงาน
 - การเปิดใจรับฟัง
 - การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมงาน
 - ความสามารถในการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน 
  การทํางาน

  สาํหรบัวิธีการพัฒนาน้ันแบ่งออกเป็น การเรยีนรูใ้นห้องเรยีน การ
เรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Micro Learning ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
และการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งผล
การเข้าร่วมทั้งสามช่องทาง ได้แก่ ร้อยละ 70 ร้อยละ 39 และ
ร้อยละ 41 ตามลําดับ โดยผลที่ได้จะนําไปปรับปรุงการดําเนิน
โครงการดงักล่าวในปีถัดไป หลงัจากทีก่ลุม่เป้าหมายได้เข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาตามที่บริษัทฯ กําหนดเป็นที่เรียบร้อยและ
ดําเนินการพัฒนาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง จึงมีการประเมิน
ศักยภาพภาวะผู้นําแบบ 360 องศาอีกครั้งเพ่ือสํารวจผลจาก
การพัฒนาเปรยีบเทยีบกับผลการประเมนิก่อนการเข้าโปรแกรม 

3)	 	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยดําเนินการจัดทําแผน
งานอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหน้าท่ีในการทํางาน 
ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการขององค์กรมากขึ้น มีการ
หารือและปรับแผนพัฒนาฉบับเดิมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
ให้ทนัสมยัตอบโจทย์ลกัษณะงานและกลุม่พนักงานทีเ่ปลีย่นไป 
โดยระบหุลกัสตูรการอบรมแยกตามหน่วยงานและตามบทบาท
ของงาน (Job Role) กาํหนดระยะเวลาท่ีพึงอบรมตัง้แต่เริม่งาน
กับองค์กรจนถึงระยะเวลารอบปีตามกําหนด มกีารประเมนิและ
ติดตามตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด เมื่อบุคลากรเติบโต
ในตําแหน่งที่กําหนดก็จะได้รับการอบรมภาวะผู้นําและการ
อบรมโครงการ People Manager ต่อไป โดยได้ดาํเนินการจดัทาํ 
แผนงานแล้วเสร็จที่ร้อยละ 93 จากหน่วยงานทั้งหมด

4)	 	การพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร	ในสายงาน
บริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ทมีงานทีด่แูลบคุลากรของบรษิทัฯ ให้มคีวามเป็นมอือาชพีและ
น่าเชือ่ถือ รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงองค์กรท่ีกําลงั
เกิดขึ้น โดยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในระดับหัวหน้างานเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงาน 
บุคคลช้ันคุณวุฒิ จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐาน
วัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในปี 2562 บุคลากร
ของบริษัทฯ ท่ีเข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองคิดเป็น 
ร้อยละ 67 (4 จาก 6 ท่าน) สําหรบับคุลากรท่ีเข้ารบัการประเมนิ
และยังไม่ได้รับการรับรองจะได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ในการทํางานของฝ่าย
บริหารทุนมนุษย์ฯ ต่อไป
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5)	 	การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล	 เพ่ือรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี โดยจัดอบรมและแบ่งปันความรู ้ทางด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในธุรกิจค้าปลีกให้
กับบุคลากรท่ีสนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ครั้ง 
มีจํานวนผู ้สนใจเข้าร ่วมรับฟังจํานวนทั้งสิ้น 258 คน มี
การประเมินผลภายหลังการเข้ารับการอบรมและสํารวจ
ไอเดียท่ีสามารถต ่อยอดในการทํางานได ้จริงภายหลัง 
การอบรม นอกจากนั้นยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับพนักงานทัง้ในการทาํงานของแต่ละสายงาน 
และการทาํธุรกรรมภายในองค์กร เช่น การขอเบกิสวัสดกิาร การ
ขออนุมัติงบประมาณ และการสั่งซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่าย 
ทางด้านการเงิน เป็นต้น

6)	 	มอบทุนการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา	โดยสามารถสมคัร
เพ่ือขอรับทุนเรียนต่อวุฒิปริญญาโทของทางกลุ่มเซ็นทรัลได้
มีผลผูกมัด 2 ปี ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์
กับคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาในด้านทัศนคติและ
ความมุง่มัน่ในการนาํความรูม้าใช้ในการพัฒนาตนเอง บรษิทัฯ 
และสังคมต่อไป ในปี 2562 มีบุคลากรที่ได ้รับทุนเรียน 
ต่อปริญญาโททั้งสิ้นจํานวน 4 คน รวมเป็น 13 คนนับแต่มีการ
เปิดให้ทุนตั้งแต่ปี 2559 

7)	 	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีชํานาญและเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษเฉพาะด้าน	เช่น งานเทคนิค งานระบบงานการให้
บรกิาร และงานบรหิาร โดยดาํเนนิการสรรหาผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ
ดังกล่าวภายใต้โครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of 
Excellence” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการองค์ความรู้
องค์กรและถ่ายทอดสู่บุคลากรที่มีศักยภาพ ปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวได้จัดหลักสูตรและเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

8)	 	การสร ้างนวัตกรรมภายในองค์กรภายใต ้โครงการ	 
“ดรีมทีม	โปร	และดรีมทีม	มินิ”	 (Dreamteam	Pro	and	
Dreamteam	Mini) ซึ่งดําเนินโครงการต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 9 
และมีการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
องค์กรในทุกปี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของ 
บริษทัฯ ได้มส่ีวนร่วมในการนําเสนอกระบวนการในการปรบัปรงุ 
และนําเสนอแนวคิดใหม่ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง และส่ง
เข้าประกวดเพ่ือนําไปขยายผลทัว่ทัง้องค์กรบนพ้ืนฐานแนวคดิ
แบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ แบ่งลักษณะโครงการออก
เป็น 2 ระดับ คือ ดรีมทีม โปร สําหรับโครงการท่ีแก้ปัญหา

เชิงวิเคราะห์หาสาเหตุบนหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-
Act) และ QC Story และดรีมทีม มินิ สําหรับโครงการที่เน้น 
แก้ปัญหาแบบเร่งรดั ทาํได้ทนัที (Quick Win) บนพ้ืนฐานแนวคดิ
แบบไคเซน (Kaizen) ลด เลิก และเปล่ียนกระบวนการเพ่ือ
ผลลัพธ์ท่ีดี โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาตนเอง
ผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ หลักการ 
Kaizen PDCA และ QC Story เพ่ิมทกัษะการเลอืกหวัข้อปัญหา 
การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม  
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในปี 2562 ได้กําหนดเป้าหมาย คือ 
ลดค่าใช้จ่าย (Cost) ลงให้ได้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากท่ีใช้
ไปในปี 2561 ท้ังน้ีผลสัมฤทธ์ิโครงการ คือ มีพนักงานร่วมส่ง
โครงการทั้งส้ิน จํานวน 156 กลุ่ม เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วร้อยละ  
56 เเละจากการนําเสนอโครงการทั้งหมด (เฉพาะท่ีผ่านการ 
คัดเลือก) พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น 
ค่าพลังงานไฟฟ้า นํ้าประปา และค่าบํารุงรักษา รวมไปถึงการ
ลดต้นทุน วัตถุดิบ และลดการใช้กระดาษ คิดเป็นมูลค่ากว่า  
3 ล้านบาทต่อปี คาํนวณเป็นผลตอบแทนการลงทุนในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่ากับร้อยละ 436

3. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1)  การบริหารจัดการและประเมินผลงาน บริษัทฯ ดําเนินการ

ปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผน
งานทีกํ่าหนด โดยใช้เครือ่งมอืและแนวทางการจดักลุม่ตาํแหน่ง 
งานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องจากปี 2561 เพ่ิมเติมในส่วน
โครงสร้างตําแหน่งงานในปี 2562 แล้วเสรจ็ตามแผน และเตรยีม
ความพร้อมเพ่ือให้ทํางานในระบบสารสนเทศทางด้านการ
บคุคลระบบใหม่ชือ่ “CNext” ท่ีจะเปิดใช้ในปี 2563 ท้ังนี ้บรษิทัฯ 
ยังคงระบบการประเมนิผลงานพนกังานในสองมติ ิคอื ประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานรายปีตามดัชนีชี้วัดระดับองค์กรระดับฝ่าย
และระดับแผนกลดหลั่นตามลําดับ และประเมินผลพฤติกรรม 
รายครึ่งป ีที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร I•CARE โดย 
ผลประเมินที่ได้จะนํามาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและ
โบนัสประจําปี รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหน่งและการจัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคลในปีถัดไป
ต่อไป ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ทําการศึกษาแนวคิดการทํางานแบบ 
อไจล์ - Agile และการใช้เครือ่งมอืโอเคอาร์- OKR: Objectives 
& Key Results ในการขับเคล่ือนและพัฒนาตนเอง ทีม และ
องค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กรเดียวกัน โดยได้เริ่มทดลองใช ้
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เคร่ืองมือ OKR ในหน่วยงานนําร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก ่
ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร ฝ่ายพัฒนาความ 
เป็นเลิศและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และบางแผนกในฝ่ายการ
ตลาด ในลกัษณะผสมผสานระหว่างตวัชีว้ดัแบบเดมิและ OKR  
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิและข้อมูลป้อนกลับจากทั้ง 3  
หน่วยงานส่งผลให้บริษัทฯ เห็นชอบที่จะให้บางฝ่ายใช้ OKR 
เต็มรูปแบบในการขับเคลื่อนแผนงานในปี 2563

2)  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสํานักงานภายใต้โครงการ 
“สมาร์ทออฟฟิศ - Smart Office” เพ่ือให้บุคลากรได้ทํางาน
ในบรรยากาศท่ีทันสมัย คล่องตัว ตรงกับลักษณะงาน และ 
ไลฟ์สไตล์มากข้ึน กําหนดเสร็จภายในปี 2564 (ขยายจาก
กําหนดเดิม 1 ปี) โดยทยอยปรับปรุงทั้งออฟฟิศสํานักงานใหญ่  
และออฟฟิศพนกังานประจําสาขา ในปี 2562 ได้ทาํการปรบัปรงุ
สถานท่ีทํางานในสาํนกังานใหญ่แล้วเสรจ็ร้อยละ 100 ตามแผน  
โดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ระดมความคิดในการปรับปรุง
ออฟฟิศของฝ่ายตน บนพ้ืนฐานการทํางานอย่างชาญฉลาด 
- Work Smart เพ่ือตอบโจทย์ลักษณะงานของแต่ละฝ่าย
ที่แม้จะแตกต่างกันแต่อยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน คือ I•CARE  
โดยปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในท่ีทํางานให้ถูกหลักสรีระศาสตร ์
และทันสมัย จัดวางโต๊ะทํางานแบบไร้ฉากกั้น เปิดโล่ง จัดสรร
พ้ืนท่ีโคเวิร์กก้ิงสเปซ เพ่ือรองรับการทํางานแบบอไจล์ท่ีเน้น 
การสือ่สารของทีม จดัมมุสงบเงยีบสาํหรบัการทาํงานทีต้่องการ
สมาธิ จัดมุมก่ึงน่ังเล่นสําหรับการประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
จัดเคาน์เตอร์บาร์เพ่ือรองรับการรับประทานอาหารร่วมกัน  
จัดโต๊ะตีปิงปองเพ่ือออกกําลังกายท่ีสามารถแปลงเป็นโต๊ะ
ประชุมได้เมื่อต้องการ มีการปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
สญัญาณอนิเทอร์เนต็ไร้สาย เครือ่งคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
เพ่ือให้เหมาะกับการทํางานท่ีเคลื่อนท่ีและเปลี่ยนสถานท่ี 
ทํางาน ปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถ
ประชุมทางไกลเชื่อมต่อได้ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร เปลี่ยนการจองห้องประชุม และการแจ้งซ่อมภายใน
ออฟฟิศผ่านแอปพลิเคชัน และคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

3)  การปรับปรุงกระบวนการทํางานทางด้านการจัดการและ
บริหารบุคลากร และการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทํางาน  
โดยดําเนินการศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานให้มีความยืดหยุ่นตรงตามไลฟ์สไตล์และ
ความต้องการของพนักงานมากขึน้ เช่น ปรบัสวสัดกิารเดนิทางให้
ครอบคลมุการเดินทางโดยเครือ่งบนิโดยสารในทุกตําแหน่งงาน  
เพ่ิมเติมการทําประกันสุขภาพสําหรับคนในครอบครัว ขยาย

ผลประโยชน์การประกันกลุ่มกับโรงพยาบาลพันธมิตร และ 
ทําข้อตกลงพิเศษเพ่ือพนักงานกรณีทําประกันสุขภาพและ
ประกันชีวิต 40 โรคเสี่ยง เป็นต้น

   ในด้านการนําเทคโนโลยีมาปรบัใช้ ได้พัฒนาแอปพลเิคชนัเพ่ือ
รองรับการทํางานแบบ Smart Office ทั้งสําหรับการทาํธรุกรรม
ส่วนตวัของพนักงาน เช่น การเบกิจ่ายสวัสดกิาร ผ่านระบบ Smart 
Expense  การขออนมุตังิบประมาณ และทําบนัทึกภายในแบบ 
ไร้กระดาษ หรอื e-memo และแอปพลเิคชนัสาํหรบัการทาํงาน 
เช่น การขออนุมตักิารขายพ้ืนทีส่าํหรบัพนกังานขาย หรอื Smart 
Sale ซึง่สามารถลดเวลาในการพิจารณาอนมุตัสิญัญาจากเดมิ
ได้ถึงร้อยละ 95 ของการทําสัญญาใหม่ทั้งหมด การขออนุมัติ
งบประมาณทางด้านการตลาด หรือ Marketing Proposal  
โดยสิน้ปี 2562 พบว่าเวลาทีใ่ช้ในการอนุมติัดขีึน้ไม่พบข้อเสนอ
ที่รออนุมัติเกิน 1 เดือน และการนําระบบสารสนเทศไปใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการแลกของรางวัล และการชําระเงิน 
POS-Point of Sale ให้กับพนกังานและพนกังานว่าจ้างชัว่คราว

4)  การคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี
บริษัทฯ คํานึงถึงเพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์กร โดยพนักงาน
ประจํารวมทั้งพนักงานรับเหมาช่วงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ 9  

โดยในปี 2562 ได้เตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือขอรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 
ISO 45001 ใน 3 โครงการ (เพ่ิมเติมจากแผนที่กําหนด 1 
โครงการ) คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พระราม 9 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และ
ดําเนินการตามกฎหมายกําหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา
งานท้ังในระดับองค์กรและในระดับสาขาตามลําดับ มีจํานวน 
พนักงานท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งส้ิน 340 คน โดยแยก
เป็นตัวแทนนายจ้างจํานวน 189 คน และเป็นตัวแทนลูกจ้าง
จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของพนักงานท้ังหมด 
(ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้าง) นอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรม
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและบุคคล อาทิ การอบรมป้องกัน
และดับเพลิงข้ันรุนแรง การดูแลเครื่องจักรใหญ่ เช่น ปั้นจั่น 
การดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การดูแลความปลอดภัย
ทางนํา้ การทาํงานอย่างปลอดภยัในทีอ่บัอากาศและทีเ่สีย่งภัย 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าท่ีความ

9  รายละเอยีดเพ่ิมเตมิบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ https://www.cpn.co.th/th/sustainability/corporate-governance/policies-implementing-guidelines
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ปลอดภัย ISO 45001 และ 5 ส. โดยรับการอบรมจากวิทยากร
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร มีผู้เข้า
ร่วมจํานวน 1,214 คน (นับซํ้าคน) คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของ
พนักงานทั้งหมด

5)  การรกัษาและสร้างความผกูพันพนกังาน 10 ในด้านการกําหนด 
สวัสดิการและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ นั้นจะดําเนิน
การบนพ้ืนฐานหลักบรรษัทภิบาลเพ่ือให้บุคลากรได้รับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน
ทั่วไป ท้ังน้ีความแตกต่างทางเพศสภาพ เชื้อชาติและความ
ทพุพลภาพทางร่างกายไม่ส่งผลต่อการกําหนดค่าตอบแทนและ 
การเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน อีกทั้งยังเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานท้ังจากคณะทํางาน People Team 
และจากช่องทางการสื่อสารภายในอย่างเป็นทางการ เช่น 
Whistlerblower และการสื่อสารภายในอย่างไม่เป็นทางการ 
เช่น การให้ข้อมลูผ่านหวัหน้างาน รวมไปถึงการให้สทิธิเสรภีาพ
พนักงานในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามแนวทางปฏิบัติ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

ในด้านการสร้างความผูกพันกับพนักงาน บริษัทฯ ดําเนินการ
ประเมินความผูกพันของพนักงานภายใต้โครงการ “CG Voice” 
หรอื Central Group Voice ตามกรอบการประเมนิความผกูพันของ
พนกังานสูก่ารเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) 
ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ใน 2 มิติ คือ ปัจจัยข้ัน 
พ้ืนฐานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 4 หมวด และปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความผูกพันองค์กร 3 หมวด โดยในปี 2562 
มีพนักงานท่ีร่วมทําแบบประเมินร้อยละ 81 ของจํานวนพนักงาน 
ท้ังหมดและได้คะแนนความผูกพันของพนักงานท่ีร้อยละ 73 ซึ่ง 
มากกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลที่ร้อยละ 3 และจัดอยู่ในประเภท
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามนิยามของบริษัทเอออน ฮิววิท  
ผลการประเมินความผูกพันและปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความ 
ผกูพัน จะถูกนาํไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับความผกูพัน
ของบคุลากรโดยทมีงานด้านทรพัยากรมนษุย์และผูบ้รหิารสงูสดุของ
แต่ละฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับองค์กรและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ตามลําดับ ท้ังน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ี 
ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรโดยเฉพาะหมวดการพัฒนากลุ ่ม
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู หมวดความเป็นผูน้าํของผูบ้รหิารระดบัสงู  
หมวดการชื่นชมและการสร้างแรงบันดาลใจ และหมวดการใช้
เทคโนโลยีในการทํางาน ส่งผลให้คะแนนในหมวดดังกล่าวมีค่า
เพิ่มขึ้น

ในด้านการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม I•CARE ยัง
คงดําเนินการใน 3 รูปแบบ คือ การใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วม และการเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร
-  การใช้สือ่และการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางการสือ่สารภายใน

องค์กร เช่น อีเมล์ - email โปสเตอร์ - Admired Plus วิทยุ 
เสียงตามสาย - CPN Radio สื่อโทรทัศน์ภายในองค์กร - CPN 
Channel ส่ือสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เจน-วี - 
CPN GEN WE” และเพ่ิมเติมการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์ม 
“Workplace by Facebook” เพ่ือช่วยการสือ่สารภายในองค์กร
ให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ รองรบัการถ่ายทอดสดการประชมุ 
Group Calling และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยผูกอีเมลของ
พนักงานเป็นสมาชิกเมื่อแรกเข้าทํางานและยกเลิกเมื่อลาออก
จากบรษิทัฯ โดยอตัโนมตั ิอกีทัง้ยังได้นาํระบบปัญญาประดษิฐ์ 
ผ่านแชทบอท (Chatbot) ชื่อ “น้องซี - Cee” มาทดลองใช้ใน
การตอบคําถามเก่ียวกับพนักงานโดยเฉพาะ เช่น สวัสดิการ
พนักงาน วันลา วันหยุด รวมไปถึงการสอบถามเบอร์ติดต่อ
ภายในบริษัทฯ 

-  การมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ์ประจําปี กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
สันทนาการนอกเวลาเพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์พนักงานท่ีมี
ความชอบแตกต่างกัน เช่น เต้นซุมบ้า เล่นโยคะ ออกกําลัง
แบบมอร์ทัลคอมแบทที่ผสมผสาน Piloxing และการวิ่ง ซึ่งใน 
ปี 2562 เน้นในกิจกรรม “Moment That Matters” ในการส่งเสรมิ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดในการชื่นชม
ยินดี โดยการเขียนการ์ดขอบคุณ (Recognition Card) ส่งต่อ
ความรู้สึกดี ๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนพนักงานด้วยกัน 

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องหลักบรรษัทภิบาล การต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบน เพ่ือให้พนักงานเข้าใจ 
หลักการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และร่วมกันเป็น 
เครอืข่ายในการสงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณ์ทีเ่ข้าข่าย
การประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี 2562 ดําเนินการจัดอบรม 3 ครั้ง 
มีจํานวนพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมอบรมจํานวน 123 คน  
ผลจากการอบรมพบว่าพนักงานพึงพอใจและเหน็ว่าเนือ้หาเป็น
ประโยชน์สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงที่ร้อยละ 98

-  การเป็นแบบอย่างของผู้นําตามค่านิยม I•CARE อาทิ ผู้นํา
ต้นแบบ “SD Champion” ในโครงการ “CPN Step 2 Share 
#2 ก้าวเพ่ือการแบ่งปันปีที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเชิญผู้บริหาร
และพนักงานดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมการว่ิงหรือเดิน สะสม 
ระยะทางพร้อมกันทั้งองค์กรแล้วแปรเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้
กับองค์กรการกุศล ผู้นํา Zero Hero โดยเชิญชวนผู้บริหารและ

10  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/stakeholder-engagement/employee
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พนักงานเข้าร่วมโครงการ Zero Hero เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการคัดแยก 
ท้ิงขยะแต่ต้นทาง ดงัรายละเอยีดในหัวข้อ “การบรหิารจดัการขยะและของเสยี หัวข้อย่อย แผนการดําเนนิงานกับกลุม่พนักงาน หน้า 156”   
และผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมองค์กร หรือ I•CARE Agent จํานวน 3 ท่าน (ต่อเนื่องจากปี 2561) เพ่ือเป็นตัวแทนองค์กรใน
การเผยแพร่ผลักดันและสนับสนุนค่านิยมท้ัง 5 ด้านของบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลให้พนักงานรู้จัก เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเพ่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และผูกพันพนักงานไว้ด้วยกัน

โครงการ CPN Step 2 Share #2 ก้าวเพื่อการแบ่งปันปีที่ 2

ผลลัพธ์ของโครงการ

เป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยการเดิน
หรือว่ิงที่ใดก็ได้ ท้ังกลางแจ้ง ในฟิตเนส หรือในขณะทํางาน 
โดยกําหนดเป้าหมายระยะทางสะสมซึ่งได้แรงบันดาลใจ
จากแนวทาง OKR คือ ระยะจากโลกถึงดวงจันทร์ เท่ากับ 
384,400 กิโลเมตร ซึ่งเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 เกือบ 4 เท่า 
(ร้อยละ 384) กําหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี  

21 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2562 โดยทุก 1 กิโลเมตร
จากการเดิน/ว่ิงของพนักงานที่บันทึกและส่งข้อมูลผ่าน
แอปพลิเคชัน CPNStep2Share จะมีมูลค่าเท่ากับเงินบริจาค 
5 บาท ท่ีบริษัทฯ จะบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมหาราช และ
เหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา 

•   พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จํานวน 3,492 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพนักงานท้ังหมด (นับในช่วง
การจัดกิจกรรม) และเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 106 จากโครงการ
ในปีแรก

•  ระยะสะสมจากการเดิน/วิ่งได ้  474,358 กิโลเมตร  
เกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดท่ีร้อยละ 23 และเพ่ิมขึ้นท่ี 
ร้อยละ 303 จากโครงการในปีแรก คาํนวณเป็นเงนิบรจิาค
จากโครงการฯ เท่ากับ 2,371,788 บาท 

•  ระยะทางสูงสุดท่ีพนักงานสามารถสะสมได้ในระยะเวลา 
32 วนั คือ 1,264.45 กิโลเมตร ในประเภทชาย และ 657.54 
กิโลเมตรในประเภทหญิง และระยะทางเฉล่ียที่พนักงาน
สะสมต่อหนึ่งท่าน คือ 136 กิโลเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 
จากโครงการในปีแรก

•  ผลการประเมินภายหลังจบกิจกรรมพบว่าพนักงาน 
ร้อยละ 14 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีทั้งต่อ
ตนเองและดีต่อผู้อื่นเพราะสามารถแบ่งปันเงินบริจาคได้ 
และร้อยละ 5 เสนอให้เพ่ิมเป้าหมายระยะทาง เพ่ิมช่องทาง 
การส่ือสารกิจกรรมและเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า
เข้าร่วมด้วย

3,492

474,358

70%พนักงานเเละผู้บริหาร
เข้าร่วมโครงการ

ระยะสะสมจากการ
เดิน/วิ่งได้

ของพนักงาน
ทั้งหมด

2,371,788
เงินบริจาคโครงการ

คน

กิโลเมตร บาท
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ตัวชี้วัดด้าน 
ความยั่งยืน

•  กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (CG 
Voice Score) เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร ตั้งเป้าหมาย 
ที่ร้อยละ 75

•  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนความผูกพันของพนักงาน 
ต่อองค์กรที่ร้อยละ 73 (เท่ากับปี 2561)

•  กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร (CG Voice Score) เป็นตัวชี้วัดระดับ
องค์กร ตั้งเป้าหมายที่ร้อยละ 75

การสรรหา และดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพ

•  ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา 
และว่าจ้างบุคลากรทีม่ศีกัยภาพและตรงกับความต้องการ
ขององค์กรสําเร็จตามเป้าหมาย

•  ไม่มกีารว่าจ้างพนกังานจากสหภาพแรงงานอืน่ใด และไม่มี
การจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กร

ดําเนินการตามแผนงานผลักดันบริษัทฯ สู่การ
เป็นองค์กรในหัวใจของพนักงาน

การพัฒนาภาวะ
ผู้นํา และศักยภาพ

บุคลากร

•  ดาํเนนิการพัฒนาผูนํ้าระดบักลางท่ีมศีกัยภาพ โดยเน้นการ
พัฒนาในด้านการบริหารคน และการเพ่ิมทักษะทางด้าน
ดิจิทัล เป็นไปตามแผนที่กําหนด

•  ดําเนินการติดตามให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ได้พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 86 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

•  จดัทําแผนงานอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามหน้าทีใ่นการ
ทาํงาน (Functional Training Roadmap) แล้วเสรจ็ร้อยละ 
93 จากหน่วยงานทั้งหมด

•  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
เชีย่วชาญในงานตามแผนการอบรมทีกํ่าหนด
ร่วมกันกับฝ่ายงาน

•  พัฒนาหัวหน้างานอย่างต่อเน่ืองให้มีความ
สามารถในการบริหารคน โดยขยายผลไปยัง
ระดับจัดการทุกคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

•  พัฒนาผู้บริหารศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารธุรกิจและการเป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจกับคู่ค้าให้เติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน

การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูง

•  ดําเนินงานตามแผนงานสร้างความผูกพันของพนักงาน 
ต่อองค์กร โดยอตัราการลาออกจากองค์กรโดยสมคัรใจอยู่
ในเกณฑ์ปกติ

•  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานท่ีทํางานเป็นสมาร์ท 
ออฟฟิศได้ตามแผนในเฟส 1 และ 2 และเลื่อนระยะเวลา
เฟส 3 ออกไปจนถึงปี 2564

•  ในรอบปี 2562 มีพนักงานเสียชีวิตเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละ จํานวน 2 ราย และบาดเจ็บ
จํานวน 13 ราย ในเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

•  ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน

•  พัฒนากระบวนการทางด้านการบริหารและ
จัดการบุคลากรแบบยืดหยุ่น สามารถปรับ
เปลี่ยนตามองค์กรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว

•  พัฒนาแนวทางในการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยของผู ้มีส่วนได้เสียให้เป็นระบบ
รดักุม มแีนวทางการป้องกัน และตดิตามแผน
งานลดอุบัติเหตุที่เกิดซํ้าและเกิดบ่อย

•  สร้างวัฒนธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วให้เกิดในองค์กร พร้อมกับเสริม
สร้างค่านิยม I•CARE ให้เข้มแข็ง

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
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3.3 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ กําหนดแผนงานการบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
11 ที่มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจระหว่างกันอย่าง

โปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ 
คู่ค้าในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง คู่ค้าในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด และคู่ค้าในส่วนการบริหารองค์กร 

ที่ปรึกษาทางสถาปัตย์เเละวิศวกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมงานระบบ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เเละปรับปรุงอาคาร

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการรับเหมาช่วง

ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บริการด้านการจัดการกิจกรรม

เเละสื่อสารการตลาด
ผู้ผลิตเเละจําหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง

ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์สําหรับฟู้ดพาร์ค บริษัทประกันภัย ที่ปรึกษาเเละผู้ให้บริการงานวิจัย

แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่การให้บริการของคู่ค้า ดังนี้

1. การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคู่ค้า
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับการจัดงานประชุมคู่ค้าจากการจัดเป็นประจํารายปีเป็นการจัดทุก ๆ  2 ปี และเพิ่มรูปแบบการประชุมเฉพาะราย
อย่างไม่เป็นทางการในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ โดยเริ่มจากกลุ่มพันธมิตรรายใหม่และรายปัจจุบันจํานวน 3 ราย มีการหารือในความ
ร่วมมอืสําหรบัโครงการใหม่ขนาดใหญ่ และความร่วมมอืบนพ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน บนหลกับรรษทัภิบาล และการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ระบุในหลักการดําเนินธุรกิจของคู่ค้า 12  (CPN Code of Conduct for Supplier)

11  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library
12 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cpn.co.th/th/sustainability/corporate-governance/code-of-business-conduct

การพัฒนาธุรกิจ
เเละก่อสร้าง

การบริหาร 
ศูนย์การค้า

การบริหาร
องค์กร

ทั้งนี้หนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น คือการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วง
การพัฒนาและก่อสร้างโครงการ เน้นวัตถุประสงค์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ การประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดเศษวัสดุ และลดเวลาในการทํางานบนพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ิมความปลอดภัยและสุขอนามัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีในการทํางานของแรงงานที่ว่าจ้าง อาทิ
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-  การลดและใช้ซ้ํา โดยเปลีย่นวสัดฉุากก้ันชัว่คราว (Partition) ใน
งานก่อสร้างและปรบัปรงุพ้ืนที ่จากเดมิท่ีเป็นโครงไม้เปลีย่นเป็น
โครงเหลก็แบบสาํเรจ็รปู (Knock Down Partition) เพ่ือสามารถ
นํามาใช้ซ้ําได้อย่างต่อเน่ือง บ่อยครั้ง และยาวนานขึ้น อีกทั้ง
สามารถลดปรมิาณขยะโดยนาํกลบัไปรไีซเคิลได้เมือ่หมดสภาพ
แล้ว

-  ร่วมกับผูรั้บเหมาในการปรบักระบวนการตรวจรบัมอบหรอืตรวจ
ข้อบกพร่อง (Defect) เป็น Defect Online Application เพือ่ลด
การพิมพ์เอกสารและลดขัน้ตอนการส่งเอกสารระหว่างกันไปมา 
โดยได้เริ่มที่โครงการการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา  
พบว่าสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณร้อยละ 30 ของ
การใช้กระดาษในกระบวนการทั้งหมด

-  การฉีดสเปรย์ละอองน้ําหน้าเครื่องนําอากาศเข้าศูนย์การค้า 
(Fresh Air) เพ่ือลดปริมาณละอองฝุ่นเข้าสู่อาคาร โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน MERV - Minimum 
Efficiency Reporting Value ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 
(The American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers) ที่ปรับปรุงขึ้น

-  การติดตั้ ง ระบบรวมท ่อ น้ําทิ้ ง เ พ่ือ นํา น้ําคอนเดนเสท 
(Condensated) ท่ีกลั่นตัวจากเครื่องทําความเย็นกลับมาใช้
ใหม่ ซึง่สามารถดาํเนนิการได้ในโครงการท่ีตดิตัง้เครือ่งทาํความ
เย็นแบบแยกส่วน (Split Type) โดยได้ทดลองดําเนินการใน
โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ  

-  การใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือดูดกรองฝุ่นที่
กระจายในพ้ืนทีก่่อสร้าง เพ่ือดแูลสขุภาพของคนงานผูร้บัเหมา
ที่ทํางานในโครงการ 

-  การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเพ่ือใช้งานเป็น
ที่พักอาศัย ใช้เป็นสํานักงานโครงการชั่วคราว และใช้เป็นที่พัก
อาศยัของคนงานผูร้บัเหมาก่อสร้าง ซึง่มคีวามคงทน ตดิต้ังง่าย 

และสามารถวนกลับไปใช้ในโครงการอื่นได้ โดยไม่ต้องรื้อถอน
วัสด ุและลดการสร้างขยะภายหลงัการก่อสร้างเสรจ็ ซึง่ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีท่ีพักแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วจํานวน 20 ตู้เพ่ือใช้
หมุนเวียนในโครงการของบริษัทฯ

-  การปรับปรุงฝ้าในส่วนกันขอบ โดยใช้สติกเกอร์ตกแต่งแทน
การทาสีใหม่ เพ่ือลดการทํางานของคนงานทาสี ที่ต้องอยู่ใน
มมุเงยนานเพ่ือทาสกัีนขอบให้สวยงาม ซึง่อาจส่งผลต่อโรคทาง
กายวิภาคในภายหลังได้

  สามารถอ่านข้อมลูนวัตกรรมท่ีพัฒนาร่วมกันกับคูค้่าก่อนหน้านี้ 
ได้ที่ รายงานประจําปี 2561 หน้า 125

2. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
-	 	การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า
  บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงคู่ค้าโดยพิจารณาความเส่ียงใน 2 

มุมมอง คือ ความเส่ียงจากการดําเนินงานและการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสี่ยงด้านความย่ังยืนท่ี
เกี่ยวกับธรรมมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดย
วิเคราะห์ในสองมิติ คือ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการ 
ต่อบริษัทฯ อาทิ การที่คู่ค้าเป็นผู้ดําเนินการน้อยรายในตลาด  
หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านน้ัน ๆ และขนาดของ 
ธุรกรรมที่มีระหว่างกัน จากผลการวิเคราะห์คู ่ค้าท่ีดําเนิน
ธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี 2562 จาํนวน 6,261 ราย พบว่าคูค้่า 
ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายเกินกว่า 10 ล้านบาท  
มีทั้งสิ้นจํานวน 132 ราย ครอบคลุมร้อยละ 76 ของการว่าจ้าง
และจัดซื้อทั้งหมด โดยร้อยละ 28 เป็นการว่าจ้างและจัดซื้อใน
ส่วนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 40  เป็นการจดัซือ้
พลงังานไฟฟ้า และอกีร้อยละ 32 เป็นการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือการ
บริหารศูนย์การค้า และการดําเนินการของบริษัทฯ 

การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าประจําปี 2562 ตามยอดใช้จ่าย

กลุ่มคู่ค้า คํานิยาม
แยกตามมูลค่าการว่าจ้าง

จํานวนคู่ค้า 
(ราย)

จํานวนยอดใช้จ่าย
(ล้านบาท)

สัดส่วนต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1 มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป 132 8,980 76

กลุ่มที่ 2 มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 648 2,102 18

กลุ่มที่ 3 น้อยกว่า 1 ล้านบาท 5,481 675 6

รวม 6,261 11,757 100
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มาตรการลดความเสี่ยงคู่ค้า
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ความเสี่ยงเรื่องการผูกขาดและคอร์รัปชัน	
มาตรการ
•  การใช้ระบบประมูลออนไลน์ (e-auction)
•  การทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ (Automate) หรือระบบไร้เงินสด
• การสรรหาคู่ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
• นําแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสรรหา
• นําแนวทางการลดขยะหรือการนํากลับมาใช้มาใช้ในการดําเนินการ
• ตรวจสอบ ณ แหล่งผลิต

ความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพในการจัดซื้อ	/	จัดจ้าง
มาตรการ
•  จัดทําทะเบียนแบบรวมศูนย์ซึ่งรวมไปถึงบัญชีคู่ค้าที่ไม่ผ่านการประเมิน เช่น 

รวมคู่ค้าที่ให้บริการสําหรับศูนย์การค้า และโครงการที่พักอาศัยไว้ด้วยกัน
•  จัดทําทะเบียนสินค้าคงคลังที่มีรูปแบบการสั่งซื้อเหมือน ๆ กัน ไว้ในทะเบียน

เดียวกัน
• ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลในการดําเนินการสั่งซื้อร่วม 
•  ร่วมกับบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัในการให้บรกิารส่งมอบสนิค้าแบบทันเวลาพอดี 

เพื่อลดการเก็บสต็อคสินค้า 
•  จัดทําระบบประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีได้รับจากคู่ค้าแบบ

ออนไลน์เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและสั่งซื้อทําการประเมินเองได้โดยตรง เพ่ิมความ
สะดวกและรวดเร็ว

• ปรับปรุงระบบประเมินผู้รับเหมาช่วง

โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
มาตรการ
• โครงการพัฒนาคูค้่าท่ีมขีนาดเลก็สูก่ารให้บรกิารโครงการขนาดใหญ่
•  โครงการนวัตกรรมลดขยะโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (Circular economy)
•  ศึกษาการนําหุ่นยนต์มาทดแทนในงานที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ในปี 2562 พบว่าคู่ค้าที่มีความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมีจํานวน 92 ราย เป็นคู่ค้าในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง ร้อยละ 66 
และเป็นคู่ค้าในส่วนการบริหารศูนย์การค้าร้อยละ 34 ทั้งนี้ แนวทางในการลดความเส่ียงคู่ค้าและเป้าหมายในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
คือ มุ่งเน้นในเรื่องลดการผูกขาดและคอร์รัปชัน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรฯ และการ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยจัดแบ่งแผนงานตามหมวดหมู่การให้บริการของคู่ค้า ได้ดังนี้
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-	 	การสรรหาคู่ค้ารายใหม่
  บริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการท้องถ่ิน 

และรายย่อยในการทําธุรกิจกับบริษัทฯ ในการส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ โดยเพ่ิมช่องทางใหม่สําหรับ 
ผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
https://procurement.cpn.co.th/ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ความ
โปร่งใสและเป็นธรรมให้ผูป้ระกอบการ โดยสามารถลงทะเบยีน
เป็นคูค้่ารายใหม่ได้ด้วยตนเอง อกีท้ังสามารถติดตามข่าวสารและ 
สมคัรประกวดราคาพร้อมรบัทราบผลผ่านทางช่องทางดงักล่าว
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีจํานวนผู้ประกอบการ 
สนใจลงทะเบียนเป็นคู่ค้ารายใหม่กับบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดังกล่าวแล้วจํานวน 1,043 ราย และขึ้นทะเบียนเป็น
คู่ค้ารายใหม่กับบริษัทฯ จํานวน 358 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 9 
ของคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมดในปี 2562 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้
ทําข้อตกลงกับบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสร้างในการจดัหาวตัถุดบิและ
แรงงานจากท้องถิ่นในช่วงดําเนินการก่อสร้าง รวมไปถึงการ
จัดหาสินค้าตกแต่งภายในจากแหล่งหัตถกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

-	 	การประเมินคู่ค้าและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

  บริษัทฯ ได้นําระบบประเมินคู่ค้าโดยผู้จัดซ้ือ/จัดจ้างโดยตรง
ผ่านทางออนไลน์มาใช้ตั้งแต่เมื่อปี 2561 และดําเนินการอย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2562 โดยออกคิวอาร์โค้ดสําหรับการประเมิน
คู่ค้าในทุกใบสั่งซื้อ และในทุกรายการที่ดําเนินการส่ังซื้อผ่าน
ทางระบบสั่งซื้อของบริษัทฯ พบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการประเมนิคูค้่าได้ดข้ึีน ทางหน่วยงานทีด่แูลการจดัซือ้/จดัจ้าง 
ได้นําผลประเมินดังกล่าวแยกกลุ่มคู่ค้าไปใช้ในการดําเนินการ 
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของคู ่ค ้า แบ่งเกณฑ ์
การประเมินออกเป็น 4 ระดับ เน้นการวิเคราะห์คู่ค้าท่ีได้รับ
การประเมินในระดับกลาง หากวิเคราะห์แล้วพบว่าสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อคงการดําเนินธุรกิจระหว่าง
กันได้ จะดําเนินการออกจดหมายแจ้งถึงข้อควรปรับปรุง
เป็นลายลักษณ์อักษร ไปจนถึงการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการทํางานระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น

  ในส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างน้ัน  
ภายหลังการวิเคราะห์ต้นทุนและความเส่ียงของคู่ค้าแยกตาม
กลุม่สนิค้า และการให้บรกิารของคู่ค้า พบว่าในปี 2562 บรษิทัฯ 
ได้ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ออกเป็น

 1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การทําข้อตกลง 
   จดัซือ้ออนไลน์กับคูค้่าโดยตรง การจดัทาํเครือ่งมอืออนไลน์

ในการขอใช้บรกิารทางธุรการ เช่น การขอใช้บรกิารรถยนต์
ของบริษัทฯ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองปรับ
อากาศ และสัญญาณโทรศัพท์ในสํานักงาน

 2)  สรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ อาทิ 
ศึกษาข้อดีข้อเสียของการนําเครื่องเป่าลมมืออัตโนมัติมา
ทดแทนการใช้กระดาษเช็ดมือ ศึกษาการนําหุ่นยนต์มา
ทดแทนในงานที่มีความเสี่ยง

 3)  ปรับระบบทะเบียนบัญชีจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นแบบรวมศูนย์ 
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการต่อรองคณุภาพของสนิค้า/
บริการในแง่ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และแบ่งปันข้อมูลทะเบียนคู่ค้าท่ีมีศักยภาพและทะเบียน
คู่ค้าที่ติดบัญชีแบล็กลิสต์ไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ตัวชี้วัดด้าน 
ความยั่งยืน

•  กําหนดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม 
ขององค์กร

•  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าท้ังสิ้น 2 ราย 
จากทั้ง 7 กลุ่มคู่ค้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

•  กําหนดการพัฒนานวัตกรรม
ร ่วมกับคู ่ค ้า เป ็นหน่ึงในตัว 
ชี้วัดด้านนวัตกรรมขององค์กร

1,043 358

ผู้ประกอบการ
สนใจลงทะเบียน

ขึ้นทะเบียนเป็น
คู่ค้ารายใหม่

ราย ราย
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

การบริหาร 
จัดการคู่ค้า 

•  คู่ค้าและผู้รับเหมารายใหม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านความยั่งยืน ในมิติ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จํานวน 358 ราย (ไม่รวมคู่ค้ารายใหม่ใน 
ต่างประเทศ) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมดในปี 2562

•  ดําเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีดําเนินธุรกรรม
ระหว่างกันในปี 2562 ผ่านระบบประเมินคู่ค้าโดยผู้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยตรง 
ผ่านทางออนไลน์จํานวน 2,005 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48 ของรายการสั่งซื้อ
ทั้งหมดที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบออนไลน์

•  ดาํเนนิการปรบัปรงุกระบวนการทบทวนและประเมนิความเสีย่งของคูค้่ารายปี  
กําหนดและติดตามมาตรการในการลดความเสี่ยงกับคู่ค้ารายสําคัญตาม
แผนงาน

•  มีจํานวนโครงการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบประมูลออนไลน์จํานวน 141 งาน 
คิดเป็นมูลค่ากว่า 336 ล้านบาท และประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพ่ิม
ขึ้นเท่ากับร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนก่อนการประมูล

•  มีจํานวนคู่ค้าท้องถ่ินที่ดําเนินธุรกรรมระหว่างกันในปี 2562 จํานวน 2,664 
ราย คิดเป็นร้อยละ 56 ของจํานวนคู่ค้าท้ังหมดที่ดําเนินธุรกรรมระหว่างกัน 
ในปี 2562 รวมมลูค่าการสัง่ซือ้หมนุเวยีนในท้องถ่ินนัน้ ๆ  ท้ังสิน้ 1,682 ล้านบาท

•  ไม่มีอุบัติเหตุ (ขั้นรุนแรง) เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
โครงการในปี 2562

•  ไม่พบข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการละเมดิสทิธิมนษุยชน การใช้แรงงานผดิกฎหมาย 
หรอืการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมในโครงการของบรษิทัฯ 
ที่ก่อสร้างและปรับปรุงในปี 2562

•  ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
กาํหนดสดัส่วนคูค้่าท้องถ่ินและ
รายย่อยในการจดัซือ้/จดัจ้าง ใน
ทุกห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

•  พัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับ
คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านการ
สร้างนวัตกรรม และการพัฒนา
ศักยภาพของคู่ค้า

•  ติดตามและพัฒนาแผนเพ่ือลด
อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง
และการดําเนินงาน

3.4  การแสดงความรับผิดชอบและ 
พัฒนาชุมชน

บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและ
พัฒนาร่วมกับชุมชนตามที่ได้นําเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/stakeholder-engagement/community) โดยมุ่งเน้น 
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่
กับการดําเนินโครงการเ พ่ือสนับสนุนและพัฒนาด ้านการ
ศึกษา โดยในปี 2562 ได้กําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเป็นดัชนีชี้ วัดระดับองค์กร และแบ่งแผนงานออกเป็น  
3 ด้าน ดังนี้

1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อชุมชน เน้นใน 2 ด้านหลัก 
ตามการวิเคราะห์สรัตภาพองค์กร คือ ด้านการจราจรทั้งก่อน 

ระหว่าง และหลงัการก่อสร้างจนเปิดให้บรกิาร ซึง่แสดงรายละเอยีด 
การดําเนินการในหน้า 114 และในด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดการขยะและการปล่อยน้ําเสีย ดังรายละเอียดการ 
ดาํเนนิการในหน้า 152 ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้กําหนดหน่วยงานรบัผดิชอบ 
อย่างชัดเจน แบ่งตามห่วงโซ่คุณค่า คือในช่วงการพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการกําหนดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
ดูแล สอบถาม และตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน 
โดยรอบในระยะ 8-15 กิโลเมตรอย่างสมํ่าเสมอตลอดการก่อสร้าง 
ภายหลังการเปิดดําเนินการแล้ว จะมีทีมงานซีเอสอาร์สาขา 
(Branch CSR) และทมีควบคมุคณุภาพ รบัผดิชอบหน้าทีด่งักล่าวต่อ  
อีกทั้งกําหนดทีมการตลาดและทีมท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ คอยติดตาม 
ดูแลการร้องทุกข์ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย เพื่อนํามา
แก้ไข ปรับปรุง และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้ 
ในปี 2562 ไม่มีการดําเนินการใดของบริษัทฯ ที่สร้างผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับรุนแรง
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2. การสร้างความผูกพันกับชุมชน
1)	 	การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
  ในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับชมุชนเพ่ือสร้างความภาคภูมใิจและเผยแพร่อตัลกัษณ์ประจาํท้องถ่ินในวงกว้าง  โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัิ

ในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ให้นาํเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีและ
ของดขีองชุมชนมาประยุกต์ให้ทนัสมยั โดดเด่น ดงัเห็นได้จากรปูแบบการตกแต่งด้านหน้าอาคารในหลาย ๆ โครงการ อาทิ

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น รูปทรงของกระติ๊บข้าวเหนียวของชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ดอกกาสะลอง และดอกเงี้ยว ดอกไม้มงคลประจําถิ่นเหนือ

3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ดอกกล้วยไม้ฉลุ ดอกไม้เศรษฐกิจประจําถิ่นของจังหวัดนครปฐม

4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎ์ธานี ต้นมะพร้าว ต้นไม้ที่พบทั่วไปทั้งจังหวัด

5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ตุง และโคมลอยของดีของคนล้านนา

6. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ประเพณีแข่งเรือยาวประจําจังหวัด

7. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจําจังหวัด

8. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย เรือมหานาวา

9. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นิทานพื้นบ้านเรื่องตํานานกลีบดอกสะเลเต หรือดอกมหาหงส์

10. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต สถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกสของตึกอาคารและบ้านเรือนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ  - Central Village 
ได้รับแนวคิดจากการจัดวางผังของเมืองในอุดมคติแบบไทยในสมัยโบราณ ท่ีอยู่
บนแผ่นดินทองอันมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประเภท คือ วัง 
วัด บ้าน และตลาด จากภูมิปัญญาของไทยในการระบายอากาศและระบายน้ํา
ฝน ทําให้จุดเด่นร่วมกันของสถาปัตยกรรมไทยที่เห็นได้ชัด คือ “หลังคาทรงจั่ว” 
สถาปัตยกรรมที่ผู้พบเห็นจากต่างถ่ินสามารถรับรู้และจดจําอัตลักษณ์น้ีได้อย่าง
ติดตา โดยโครงการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  1) ส่วนร้านอาหาร ซึ่งได้นํา
แนวคดิของ “ตลาด” ซึง่เป็นจดุรวมของผูค้นในเมอืงท่ีมคีวามวุ่นวายแต่ก็มเีสน่ห์ไม่
แพ้กัน 2) ส่วนร้านค้าขนาดเล็กซึ่งเปรียบได้กับ “บ้าน” ที่มีการนําสินค้าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาขายหน้าบ้านของตน ซึ่งมีการตั้งชื่อกลุ่มของร้านค้าตามวิชาชีพของ
ภูมปัิญญาไทย 4 กลุ่ม คือ หมู่บ้านช่างปั้นดินเผา หมู่บ้านช่างเหล็ก หมู่บ้านช่าง
จักสาน และหมู่บ้านช่างไม้ และ 3) ส่วนร้านค้าแบรนด์เนมได้นําแนวความคิด
มาจาก “วัดและวัง” ที่แสดงถึงความวิจิตรและเป็นองค์ประกอบสําคัญของเมือง

1 2 3 4
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2)	 การสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่
-  การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ 

สถานีอนามัยในเขตแจ้งวัฒนะ ห้องนํ้าสาธารณะต้นแบบใน
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ในเขต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ 
ในเขตศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สวนสาธารณะโคราชริเวอร์
วอล์ค ในเขตศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช สะพานลอยคนข้ามที่
ได้มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยด้วยการติดต้ัง
กระจกนิรภัยแบบใสและสายพานลาดเลือ่นลฟิท์ ในศนูย์การค้า
เซ็นทรัล ภูเกต็ ในปี 2562 ได้มอบทางเชื่อมสาธารณะกับระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีห้าแยก
ลาดพร้าว ในศนูย์การค้าเซน็ทรลั ลาดพร้าว มลูค่า 43.8 ล้านบาท  
ให้กับกรุงเทพมหานคร

-   การจดัสรรพ้ืนทีโ่ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายหรอืในราคาลดพิเศษให้กับ
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสงัคม และ
หน่วยงานท่ีไม่หวังผลกําไร ในการจัดแสดงนิทรรศการและจัด
พ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือให้บรกิารประชาชน ซึง่หน่ึงในกิจกรรมทีบ่รษิทัฯ 
ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 32 ปีแล้ว คือ
การจดัพ้ืนทีเ่ปิดรบับรจิาคโลหติเพ่ือมอบให้กบัสภากาชาดไทย 
โดยในปี 2562 จดัภายใต้โครงการชือ่ “กลุม่เซน็ทรลัทําความดี 
บรจิาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ดําเนินการเปิดรับบริจาค
ในศนูย์การค้าภายใต้การบรหิารของบรษิทัฯ และกลุม่เซน็ทรลั
จํานวน 22 แห่ง ได้ยอดบริจาคโลหิตจํานวน 10 ล้านซี.ซี.  
นอกจากนัน้ ยังร่วมมอืกับองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ 
อาท ิองค์การทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาตหิรอืองค์การยูนเิซฟ 
ประเทศไทย ในการจดัแคมเปญ “Central-UNICEF Together 
For Everychild” “#EatPlayLove” โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ใน 
รปูแบบของงานเอก็ซ์โป สญัจรไปยังศูนย์การค้าภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัฯ ทัว่ประเทศ เพ่ือชวนให้คนไทยได้ตระหนกัถึงความ
สาํคญัของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะใน
ช่วง 1,000 วันแรก ซึง่เป็นช่วงสาํคญัทีส่ดุของการพัฒนามนุษย์ 
และเป็นพ้ืนฐานสาํคัญของการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

3)	 	การบริจาคเงิน
  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับชุมชน องค์กรการกุศล 

หน่วยงานท่ีเหมาะสมและมคีวามเก่ียวเน่ืองกับชมุชนท่ีบรษิทัฯ 
ดําเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพ่ือการศึกษาและการ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
ได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนนาหมื่นศรี 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลชลประทาน 
มูลนิ ธิ พัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล ้อมสากล มูลนิ ธิ 
วชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเตียง  
จิราธิวัฒน์ เป็นต้น รวมเป็นเงิน 68.9 ล้านบาท (รวมเงินที่ชําระ 
เพ่ือการดําเนินงาน) ท้ังนี้ส่วนหน่ึงของยอดเงินบริจาครวม
โครงการทีดํ่าเนนิการร่วมกับกลุม่เซน็ทรลั และในนามเซน็ทรลัทํา

  ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ
กลุ่มเซ็นทรัลโดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการมอบถุงยังชีพ
จาํนวน 6,000 ถุง มลูค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้กับผูป้ระสบอทุกภัย
ในจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร 
และอบุลราชธาน ีภายหลงันํา้ลดยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั 
ในการฟ้ืนฟูและเยียวยาผูป้ระสบภัย อาท ิจดัโครงการ Central 
Green Project Waste War ร่วมรณรงค์ลดปรมิาณขยะโดยการ 
นําขยะเศษอาหารจากศูนย์การค้ามาเปลี่ยนเป็นน้ําชีวภาพ 
เพ่ือมอบให้สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
พิษณุโลก นําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีเดือดร้อนจาก 
นํ้าท่วมขัง 6 อําเภอ จํานวน 1,500 ขวด และในช่วงต้นปี 2562 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดงานมหกรรมธงฟ้าและ
สินค้าจากผู้ประสบภัยพายุปาบึก ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวิลด์ โดยจาํหน่ายสนิค้ากว่า 170 บธู จากจงัหวัดยะลา 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ฯลฯ  
ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้ังแต ่
ปี 2561

141รายงานประจ�าปี 2562 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทที่  19



4)	 	การจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสา
  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานนําเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเอง

และเพื่อนพนักงานสนใจ และใช้เวลาในชั่วโมงการทํางาน
ในการทํากิจกรรมอาสาเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณามอบเงิน
สนับสนุนในการดําเนินการ นอกจากนี้ยังได้ดําเนินโครงการ 
Centrality ร่วมกับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เพ่ือ
ร่วมกันทํากิจกรรมในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนโดย
รอบหรือภายในจังหวัดท่ีโครงการตั้งอยู่ ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 
2562 มีการจัดกิจกรรมอาสาทั้งสิ้น 134 กิจกรรม มีจํานวน 
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,972 คน (นับเฉพาะข้อมูลที่
มีการรวบรวม และนับซํ้าคน) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ 88

3. การพัฒนาชุมชน
1)	 	ด้านเศรษฐกิจชุมชน
  บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางของชมุชน สร้างความ

เป็นอยู่ท่ีดี และนําความภาคภูมิใจให้กับชุมชนโดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีสะท้อนและส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดความ
ภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ของเมอืง และสร้างกลไกตลาดชมุชนให้ 
เกิดขึน้ เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เข้มแขง็ โดยในปี 2562 

 -  ร่วมกับกลุ ่มเซ็นทรัลในการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า 
ภายใต้โครงการสินค้าชุมชนของเรา “ฟาร์มอินทาวน์” เป็น
ปีที่ 8 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้า
คุณภาพดีกว่า 2,000 รายการ จากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค
ไทยรวม 49 จังหวัด แบ่งโซนสินค้าออกเป็น โซนอัตลักษณ์
สมุนไพร โซนผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และโซน
สินค้าสร้างสรรค์ โดยจัดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 -  ร่วมกับกรมทรพัย์สนิทางปัญญา ในการจดักิจกรรมส่งเสรมิ 
สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากแหล่งผลิตกว่า 60 ราย 
ในงาน “สัมผัสเสน่ห์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั่วไทย” 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา 

 -  ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในการขยายผลจัดกิจกรรม
จาํหน่ายผลติภัณฑ์จากโครงการหลวง เพ่ิมเตมิจากการจดั
งานใหญ่ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ ไปจดัยังศูนย์การค้าอกี 
6 แห่ง ท่ัวประเทศ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 3 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั บางนา 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล อุดร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา เป็นต้น

ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต
(Jing Jai Farmers’ Market)
หน่ึงในรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล
จนประสบความสําเร็จ สามารถขยายผลจากกิจกรรม
ทางการตลาดบนพ้ืนท่ีชั่วคราวสู่การจัดสรรพ้ืนท่ีถาวรใน
การจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือโครงการ “ตลาด
จริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต” ซึ่งสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ได้
มาจําหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยบริษัทฯ และ
กลุม่เซน็ทรลั ภายใต้โครงการ เซน็ทรลั ทาํ (Central Tham)  
มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีอย ่างย่ังยืน ได ้ นําองค ์ความรู ้และ 
ความชํานาญของกลุ่มฯ มาปรับใช้ในการบริหารโครงการ
ตลาดจริงใจ เช่น การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร  
การถ่ายทอดความรูด้้านการค้าขาย การวางแผนโลจสิตกิส์ 
รวมถึงตรวจสอบและตั้งค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ต่าง ๆ  เพ่ือให้ตลาดจรงิใจ เป็นตลาดชมุชนถาวรทีเ่กษตรกร
ตัวจริงได้มาจําหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง เน้น
สินค้าคุณภาพ สะอาดปลอดภัย อร่อย ในราคายุติธรรม 
สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้รโิภคและเสรมิศกัยภาพให้เกษตรกร 
รูค้วามต้องการลกูค้า และสามารถวางแผนการผลติได้ตรง
เป้า โดยตลาดจริงใจ Farmers’ Market เปิดสาขาแรกในปี 
2561 และเปิดครบ 14 สาขาในปี 2562 ใน 12 จงัหวัด ได้แก่ 
เชยีงใหม่ อดุรธาน ีเชยีงราย พะเยา ขอนแก่น อบุลราชธานี 
พิจิตร สิงห์บุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
และนนทบุรี ซึ่งนับสาขาที่เปิดภายในพื้นที่ของศูนย์การค้า
ของบรษิทัฯ จาํนวน 9 สาขา สามารถช่วยเหลอืเกษตรได้กว่า  
2,431 ครัวเรือน จาก 278 ตําบล และสร้างรายได้ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 เท่า สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถิ่น
กว่า 100 ล้านบาท โดยตั้งเป้าเปิดตลาดจริงใจในอีก 22 
สาขา ในปี 2563
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นอกจากนั้น ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและกระจายรายได้สู ่เกษตรกรโดยมี
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
•  การพัฒนาผลติภณัฑ์และช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยสนบัสนนุ

และพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ 
การผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงการวางขายผลผลิต อาทิ

 -  ร่วมกับกรมป่าไม้และมูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดินในการ
พัฒนากาแฟอินทรีย ์  เ พ่ือรักษาป่าภูชี้ เดือน จังหวัด
เชยีงราย ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทาง 
พระราชดําริ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด ภายใต้แบรนด์ 
Good Goods ซึง่มร้ีานค้า ณ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์  
และจําหน่ายใน ท็อปส์ ไทยแลนด์ สาขาต่าง ๆ 

 -  ร ่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลิตข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 “ทรัพย์-ปัน” ที่ได้
รับพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นข้าวที่มีค่าน้ําตาลปานกลาง 
ค่อนข้างตํ่า เพียง 59.5 เหมาะกับคนรักสุขภาพ ผู่ป่วยโรค
เบาหวาน โรคอ้วน โดยผลิตภัณฑ์ท้ังหมดวางจําหน่ายใน
ท็อปส์ ไทยแลนด์ ในทุกศูนย์การค้าของบริษัทฯ 

 -  ร่วมกับโครงการสานพลังประชารัฐ หอการค้าไทย และ
บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคนีครศรธีรรมราช ในการนําของด ี
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช จากชุมชนท้องถ่ินมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจําปี 
2562 ภายใต้คําจํากัดความ “สุขนคร- ความสุขท่ีย่ังยืน
ของชาวนครศรีธรรมราช” โดยมอบให้กับผู้ประกอบการ
ร้านค้าพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ท่ีสําคัญในเทศกาลปีใหม่และโอกาสสําคัญตามเหมาะ
สมเมื่อต้นปี 2562 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยตรง
ร่วม 4 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตของขวัญ) 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยางพาราสินค้าขึ้นชื่อของภาคใต้ 
มาขึ้นรูปเป็นเบาะรองน่ัง คลุมด้วยผ้าฝ้ายทอยกดอกลาย
กระจูด จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตายางพาราธรรมชาติตามตุ๊กตาสัญลักษณ์  
“ลงุสขุ” ซึง่สือ่ถึงลกัษณะคนใต้ทีย้ิ่มแย้ม ใจด ีและมคีวามสขุ 
เพ่ือการแบ่งปัน ซึ่งบริษัทฯ นํามาโปรโมทเมื่อครั้งเปิดให้
บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี นอกจากนั้นยังร่วมกับ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด และกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านควนป้อม ในการ

สานกระจูดขึ้นรูปเป็นกล่องเอนกประสงค์สําหรับใส่ของ 
และกลุม่ใบไม้บ้านครีวีง (ผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตจิากใบไม้)  
และโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ใน
การย้อมผ้ามดัย้อมธรรมชาต ิและตดัเย็บเป็นหมอนรองคอ
สําหรับการเดินทาง

2)	 	ด้านการศึกษา
  บริษัทฯ มุ่งพัฒนาในด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานของสังคม

ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และซีพีเอ็น 
เพาะกล้าปัญญาไทย” โดยเน้นพัฒนาในปัจจัยพ้ืนฐาน 2 
ปัจจัย คือ ฮาร์ดแวร์หรือส่ิงปลูกสร้าง อาคาร ห้องเรียนและ
วัสดุอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์หรือทักษะของนักเรียนและครู 
ผู้สอน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ในปี 2562 
ได้ดําเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น 7 แห่ง ใน 6 จังหวัด 
อาทิ ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
การศึกษา ปรับปรุงอาคารเล้ียงไก่ไข่ สร้างโรงกรองนํ้าดื่ม จัด
ทําห้องเรียนต้นแบบ และส่งมอบสนามเด็กเล่น “สนามน้ีเพ่ือ
น้อง” โดยมีรายชื่อโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

 - โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
 - โรงรียนวัดยางแขวนอู่ จังหวัดพิษณุโลก 
 -  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการ 

ต่อเนื่องจากปี 2561)
 -  ศูนย์การเรียนตํารวจชายแดนบ้านจะนู จังหวัดเชียงราย 

(โครงการต่อเนื่องจากปี 2561)
 - โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน จังหวัดนครราชสีมา
 -  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม จังหวัด

เชยีงราย (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)
 -   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิง ทวี มณีนุตร 

จังหวัดตาก (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

  ทัง้น้ียังได้ร่วมกับกลุม่เซน็ทรลั และกระทรวงศกึษาธิการ ภายใต้ 
ชื่อโครงการ “เซ็นทรัล ทํา” ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกความ
เข้าใจในโครงการ “โรงเรยีนร่วมพัฒนา - Partnership School” 
ซึ่งเป็นโครงการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือมอบอิสระและความ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการระบบการศึกษา และผลักดัน
อนาคตของเยาวชนระบบการศึกษาไทย เน้นสร้างทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถผลติบคุลากรทีม่คีณุภาพตอบโจทย์
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศได้ รวมไปถึงเข้าใจใน 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทําโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
ปลูกฝังการมีคุณธรรมในจิตใจทําให้เติบโตไปเป็นคนดีของ
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

•  กําหนดเป้าหมายการมส่ีวนร่วมกับชมุชนเป็นดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร โดย
ตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือชั่วโมงอาสาของพนักงาน
อยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง

•  ในปี 2562 มีบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมกับ
ชมุชน และกิจกรรมซพีีเอน็อาสาจํานวน 18,040 ชัว่โมง มากกว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80

•  กําหนดเป้าหมายการมส่ีวนร่วม
กับชุมชนเป็นดัชนีชี้ วัดระดับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ
ชั่วโมงอาสาของพนักงานอยู่ท่ี 
30,000 ชั่วโมง

การแสดงความรบัผดิชอบ 
และพัฒนาชุมชน

•  จดักิจกรรมทางการตลาดสูก่ารเป็นศูนย์กลางการใช้ชวิีต และศนูย์กลาง
ของชุมชน รวมทั้งสิ้น 828 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดย่อมจํานวน 179 กิจกรรม

•  สนับสนุนพ้ืนที่ให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็น 
งบประมาณร่วม 54 ล้านบาท สนับสนุนกําลังคน และงบประมาณใน
การดําเนินโครงการซพีีเอน็อาสา และโครงการสร้างคณุค่าร่วมกับชมุชน
รวม 5.2 ล้านบาท 

•  ประสบความสาํเรจ็ในการสร้างวัฒนธรรมจติอาสาและการสร้างคณุค่า
ร่วมกับชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 116 กิจกรรม (ไม่รวม
กิจกรรมเซ็นทรัลกรีน) คิดเป็นจํานวนชั่วโมงอาสา 13,210 ชั่วโมง หรือ
ร้อยละ 73 ของจํานวนชั่วโมงอาสาทั้งหมดในปี 2562

•  สนับสนุนและร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการดําเนินโครงการเพ่ือสังคมใน
นาม “เซ็นทรัล ทํา” และกลุ่มเซ็นทรัล รวมเป็นเงิน 57.1 ล้านบาท และ
บริจาคเพ่ือการกุศลผ่านมูลนิธิต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 11.8 ล้านบาท โดย
เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท 

•  ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น 
นัยสาํคญั

•  ทดลองบูรณาการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดแบบองค์รวม เพือ่
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนอย่างแท้จริง อย่างน้อย 
1 โครงการนําร่อง

•  สนับสนุนพ้ืนท่ีให้หน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายในสดัส่วนท่ีเหมาะสม

•  ศึกษาการเก็บข้อมูล และการ
ประเมินผลลัพธ ์ทางสังคม 
ผลตอบแทนสูส่งัคม หรอืคุณค่า
ร่วมท่ีสงัคมได้รบัทีเ่หมาะสมกับ
บริบทองค์กร

สังคม โดยคัดเลือกโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะ เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 9 จังหวัด โดยมีรายชื่อโรงเรียน/
วิทยาลัยในโครงการดังต่อไปนี้

 - โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน จังหวัดนครราชสีมา 
 -  ศูนย์การเรียนรู ้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู และ

โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม จงัหวัดเชยีงราย
 - โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์
 -  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง ทวี มณีนุตร 

จงัหวัดตาก
 -  โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 29 (กะทู้) และโรงเรยีนวัดมงคลวราราม  

จังหวัดภูเก็ต
 -  โรงเรยีนบ้านดงอดุม โรงเรยีนบ้านสร้อยพร้าว โรงเรยีนบ้าน

หนองแสง และวิทยาลยัอาชีวศึกษาอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี
 -  โรงเรยีนบ้านแก้งซาว โรงเรยีนบ้านท่าไห (ไหทอง) โรงเรยีน 

บ้านโพนเมืองมะทัน จังหวัดอุบลราชธานี

 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 - สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ และมลูนธิิยุวพัฒน์ กรงุเทพฯ
3)	 ด้านอื่น	ๆ
  ได้แก่ การมอบโอกาสและความเท่าเทียมทางสงัคมให้กับผูด้้อย

โอกาส อาทิ การจัดสรรพื้นที่พิเศษฟรีให้กับผู้พิการได้จําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีเห็น
ชอบบนประโยชน์ของผู้พิการเป็นที่ตั้ง โดยในปี 2562 มีผู้พิการ
จํานวน 46 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในศูนย์การค้าของ 
บริษัทฯ จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ต่อ
พนักงานท้ังหมด นอกจากน้ัน ยังร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการ
สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ หรือ Central 
C.A.R.E for Disability มอบเงินสนับสนุนแก่คนพิการให้
สามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และจัดจ้างเข้าทํางาน
กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมทั้งหมดจํานวน 467 คน
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1 

การบริหารจัดการ
การใช้พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

2

การบริหารจัดการ
น้ำและน้ำทิ้ง 

3

การบริหารจัดการ
ขยะและของเสีย

4

การบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศ

5

การบริหารจัดการ
อาคารประหยัด
พลังงานและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ Green 

Building

6

การบริหารที่
เกี่ยวข้องกับ

ระบบนิเวศและ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

7

การพัฒนาและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม
ครอบคลุมการดําเนินงานและบริหารจัดการพลังงาน นํ้า สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
จัดการของเสียเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
เป็นระบบและย่ังยืน โดยนํามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 
อาท ิมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐาน
การจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการ
จัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และแนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
โดยมแีนวทางในการดําเนินการท้ังในส่วนของการเพ่ิมการใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลงังานทดแทนประเภทหมนุเวียนตามธรรมชาตแิละการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อดําเนินงาน

(1)	แหล่งพลงังานท่ีใช้แล้วหมดไป	(Non-renewable	Sources)		
 -  พลังงานไฟฟ้าซึ่งได้จากแหล่งผลิตโดยตรง คือ การไฟฟ้า

1.  การบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงาน

4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 13

อาคารประหยัดพลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม หรอืมาตรฐาน
อาคารเขียวในระดับนานาชาติ (LEED: Leadership in Energy 
& Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน Thailand 
Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN Energy 
Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้ทรัพยากรทางเลือก เช่น พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ การนํานํา้กลบัมาใช้หมนุเวียน การลดปรมิาณขยะ
ฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดําเนินงาน

4.1  การบริหารจัดการการใช้พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13 รายงานเฉพาะการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และไม่รวมการดําเนินงานของ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND)
14  บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 89 ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทั้งหมด หรือเท่ากับ 3,545 ล้านบาท

ส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 14 โดยในปี 2562 
บริษัทฯ ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าโดยตรงจํานวน 
988,868 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 
ของพลังงานท้ังหมดที่ใช้แล้วหมดไป โดยใช้ในการทํางาน
ของระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเพ่ือกิจกรรม
ปกติภายในศูนย์การค้า 33  แห่ง และอาคารสํานักงาน 
ทั้ง 7 แห่ง  

 -  พลังงานจากเชื้อเพลิงน้ํามันในการเผาไหม้เครื่องยนต์เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมปกติ เช่น การทํางานของเครื่องตัดหญ้า 
การใช้รถตู้บริษัท รถรับส่งลูกค้า (Shuttle Bus) และใน
การซ้อมแผนเผชิญเหตุจําพวกอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์สําหรับ
ซ้อมดบัเพลงิ นอกจากนัน้ ยังสํารองเพือ่ใช้งานในกรณเีหตุ
ฉกุเฉนิ เช่น การใช้น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า 
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(Power Generator) และระบบสบูน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump 
System) เป็นต้น

 -  พลังงานจากก๊าซหุงต้มสําหรับกิจกรรมในศูนย์อาหารที่
บริหารงานโดยบริษัทฯ 15 และในการซ้อมแผนเผชิญเหตุ
กรณีเกิดเหตุจากครัวร้อน

(2)		แหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตามธรรมชาต	ิ
(Renewable	Sources)	

  ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์
เซลล์บนหลังคาอาคารศูนย์การค้าจํานวน 8 โครงการ (ไม่นับ
โครงการเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เนื่องจากยกเลิกอุปกรณ์) โดย

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์
เซลล์ได้จํานวน 9,045 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ผลิตได้เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2561 ที่ร้อยละ 46 จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
อาคารศนูย์การค้าเพ่ิมเตมิจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ ศนูย์การค้า
เซน็ทรลั เวสต์เกต เซน็ทรลั ชลบรุ ีเซน็ทรลั ศาลายา และเซน็ทรลั 
นครศรี ซึ่งหากผลิตได้เต็มปีภายในปี 2563 คาดว่าจะสามารถ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์เพ่ิมขึน้อกี 5,240 เมกะวตัต์- 
ชั่วโมง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแผนในการติดตั้งเพ่ิมเติมอีก  
4 โครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์แบบที่เหมาะสมเพิ่มเติมในอนาคต

2.  การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ

(1)  การใช้พลงังานไฟฟ้าในพ้ืนทีส่่วนกลางและในระบบปรบัอากาศ 
(การใช้พลังงานโดยบริษัทฯ) ซึ่งบริษัทฯ ดูแลและควบคุมได้
โดยตรง บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายในการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายองค์กร 

ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ลงให้ได ้
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐานปี 2558 (เฉพาะส่วน
การใช้พลังงานโดยบริษัทฯ ) และกําหนดเป้าหมายลดการ
ใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 2 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ซึ่ง
บรษิทัฯ ได้ดําเนนิการใช้มาตรการต่าง ๆ  เพ่ือลดการใช้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ 

15 ไม่รวมกิจกรรมการใช้ก๊าซหุงต้มของร้านค้า และผู้เช่า 
16  เป็นการใช้พลงังานของสาํนกังานใหญ่ (รวมสํานกังานท้ัง 3 แห่งทีต้ั่งอยู่ ณ อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์, อาคารป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ และอาคารจวิเวอร่ีเทรดเซน็เตอร์) เท่ากับ 891 เมกะวัตต์-ชัว่โมง

หมายเหตุ :  การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 เป็นการใช้พลังงานของสํานักงานใหญ่ (รวมสํานักงานทั้งสามแห่งที่ตั้งอยู่ ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์, อาคารปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ 

อาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์) เท่ากับ 891 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ปริมาณพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ที่บริษัทฯ 
ใช้เพื่อการดําเนินธุรกิจทั้งหมด (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
เทียบกับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรง
(เทียบเฉพาะโครงการทีติ่ดต้ัง และไม่รวมศูนย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด)์

ปี 2560ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 16

0.1 / 0.5 / 99.4

ปี 2560

0.6 / 0.6 / 98.8

ปี 2561

0.5 / 0.9 / 98.6

ปี 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พลังงานไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการไฟฟ้านครหลวง

สัดส่วนพลังงาน 
เช้ือเพลิง / แผงโซลาร์เซลล์ / ไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์-แผงโซลาร์เซลล์

พลังงานจาก
เช้ือเพลิงน้ํามัน

n/
a

92
2,

53
3

4,
22

4

90
3,

47
5

6,
17

5

5,
26

5

94
4,

82
8

9,
04

5

5,
47

1

98
8,

86
8

13%

6%

1%

9%

4%

1%

เทียบกับพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแหล่งผลิตโดยตรง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
การไฟฟ้านครหลวง

เทียบกับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรงเฉพาะในส่วนท่ีใช้งานโดยบริษัทฯ

12
8 89

9
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17  พ้ืนท่ีที่ใช้ในคํานวณมาจากพ้ืนท่ีให้เช่าท้ังหมด (Net Leasable Area) รวมกับพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

(Common Area)
18 คํานวณเฉพาะประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
19  อ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th (https://www.tmd.go.th/climate/

climate.php?FileID=5)

•  มาตรการเก่ียวกับระบบปรับอากาศ HVAC (Heating, 
Ventilation, and Air-conditioning) 

 -  การปรับเปลี่ยนเครื่องทําความเย็นขนาดใหญ่ชนิด
ประสิทธิภาพสูง (High efficiency chiller)

 -  ติดตั้งระบบควบคุมระบบปรับอากาศ (AC Control 
System) ในศูนย์การค้า จํานวน 19 โครงการ ซึ่งจะได้ผล
ประหยัดภายในปี 2563 

 -   ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร ์ (VSD: 
Variable Speed Drive) ที่เครื่องสูบนํ้าหล่อเย็นเพ่ิมเติม 
จํานวน 1 โครงการ 

 -  ปรับเปลีย่นมอเตอร์ป๊ัมประสทิธิภาพสงูในท่อส่งนํา้เย็นและ
ท่อลมเย็น  (Condenser Pump - CDP and Chilled Water 
Pump - CHP) จํานวน 5 โครงการ

 -  เปลี่ยนระบบหอทําความเย็น (Chiller Plant) จํานวน 
1 โครงการ 

 -   เปลี่ยนมาใช้ใบพัดแบบไฟเบอร์กลาสและเสริมแรงด้วย
เส้นใย (Fibre-reinforced Plastic) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วย
ประหยัดพลังงาน สําหรับหอผึ่งเย็น จํานวน 3 โครงการ 

 -   ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ ์ ต ร ว จ วั ด อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื้ น 
(Temperature & Humidity Sensor) จํานวน 20 โครงการ 
เพ่ือใช้ในการควบคมุการทํางานของระบบปรบัอากาศแบบ
กึ่งอัตโนมัติ

 -  การใช้นวัตกรรมระบายความร้อนด้วยลูกบอลยาง (Ball 
Cleaning) 

 -  ปรับปรุงกระบวนการทํางานและดูแลระบบปรบัอากาศภายใน
ศนูย์การค้าให้ทาํงานในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

•  การปรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์การค้าให้เป็นหลอด
แอลอีดีทั้งหมด

•  การพัฒนาพนักงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จัดการองค์
ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือให้พนักงานได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ผ่านการอบรม และปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงานและ 
สิง่แวดล้อมอย่างรูคุ้ณค่า ทัง้จากวิทยากรทัง้ภายในและภายนอก 
องค์กร รวมท้ังสิ้น 11 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 518 คน  
(นับซํ้าคน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด รวมไปถึง 
การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสารวัน
พลังงาน (Energy Day) และโครงการดรีมทีมที่มีเป้าหมายใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา
ทุกปี 

(2)  การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพ้ืนท่ี 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบความเย็น

ในแต่ละร้านค้าและคิดค่าบริการตามหน่วยการใช้งาน เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบการร้านค้าและผูเ้ช่าพ้ืนท่ีสามารถบรหิารจดัการการ
ใช้ไฟฟ้าของตนให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังได้ 
ให้ความรูแ้ละดาํเนนิการมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือจงูใจผูป้ระกอบการ 
ร้านค้าใช้พลงังานอย่างประหยัด อาท ิเชญิชวนให้หันมาเปลีย่น
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในร้านเป็นระบบหลอดไฟฟ้าแอลอดีี 
โดยในปี 2562 สามารถดําเนินการได้ที่ร้อยละ 90 ของจํานวน
เป้าหมายร้านค้าที่กําหนดไว้ และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสื่อสารวันพลังงาน (Energy Day) ประจําปี 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดอยู่ที ่997,914 เมกะวัตต์- 
ชั่วโมง (รวมพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) แบ่งเป็นการใช้ไฟฟ้า
โดยบริษัทฯ เท่ากับ 486,822 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และเป็นการใช้
ไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้า เท่ากับ 511,092 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด (ตามลําดับ)

จากการดําเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
เพ่ิมการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ 
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าในภาพรวม
ลงได้ 10,800 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (คํานวณเฉพาะโครงการที่เปิดให้
บรกิารตามปกตเิตม็ปีและอยู่ในขอบเขตการเพ่ิมมาตรการตามแผน
งาน) หรอืเท่ากับลดลงร้อยละ 1.1 เมือ่เทยีบปรมิาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในปี 2561 และดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหนึง่หน่วยพ้ืนท่ี 17 

หรือ Specific Energy Consumption: SEC (เฉพาะในส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ไม่รวมร้านค้าเช่า) โดยเฉล่ียอยู่ที่ 162 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม. เมื่อคํานวณเฉพาะโครงการที่เปิดให้บริการ
ตามปกติเต็มปี พบว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่ึง
หน่วยพ้ืนที่ 18  ลดลงท่ีร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 เน่ืองจาก
อุณหภูมิของประเทศไทยในปี 2562 ที่สูงขึ้นมากกว่าปี 2561 อย่าง
มีนัยยะ 19 การปรับพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้นของบาง
โครงการ และการปรับรอบการคํานวณค่าไฟฟ้า ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ 
ปีฐาน (ปี 2558) พบว่ามปีระสทิธิภาพดขีึน้ท่ีร้อยละ 11.4 อน่ึงความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน (รวมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ) 
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่อยู่ที่ 162.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม.
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ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้แยกตามกิจกรรม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร)

*หมายเหตุ : จํานวนโครงการที่นํามาคํานวณ ระหว่างปี 2558-2562 คือ 29 , 30, 32, 33, 34 โครงการ (ตามลําดับ) รวมโครงการศูนย์การค้า และสํานักงานใหญ่ ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม 

**หมายเหตุ :  (1)  แสดงผลการวิเคราะห์เฉพาะโครงการที่เปิดเต็มปีปฏิทิน หรือไม่มีการปรับปรุง และไม่รวมการใช้งานของสํานักงานใหญ่ โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นํามาคํานวณ คือ 24, 28, 28, 30 

และ 30 โครงการ ในช่วงปี 2558-2562 ตามลําดับ

 (2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในคํานวณเป็น พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

380,693

423,359

405,753

440,412

437,438

485,223

430,265

474,109

449,182

501,821

486,822

511,092

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีส่วนกลางและระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพ้ืนท่ี

804,052
846,165

922,661 904,374
951,003 997,914

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวม

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

136.60

176.63

376.76

150.28

170.56

380.11

128.60

156.02

352.01

118.01

152.12

348.95

129.34
156.43

338.07

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ
ประเภทศูนย์การค้า

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ
ประเภทอาคารสํานักงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
(รวมร้านค้าและผู้เช่า)
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ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากการดําเนินมาตรการต่าง ๆ  นับจากปี 2558 ถึงปี 2562 คือ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
กว่า 56,010 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (รวมแบบสะสม) หรือคิดเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าแบบสะสมได้ร้อยละ 14.7 จากปีฐาน ปี 2558

3.  การบริหารจัดการต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงปัญหาสภาพภูมอิากาศท่ีเปลีย่นแปลงและเพ่ือ
ให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 
(SDGs) (เป้าหมายที ่13 การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
(Climate Action)) จึงได้ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดทําคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO 
หรอื Corporate Carbon Footprint: CCF) ในการแสดงข้อมลูปรมิาณ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กร และแนวทาง
การประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขอ 
รับรองข้อมูลการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประกอบด้วย
ศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการในปี 2562 จํานวน 35 โครงการ รวม
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสํานักงาน
ใหญ่ ตามแผนงานในการจดัทําข้อมลูปีฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือตดิตาม
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดคือการลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลงให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่อ
เทียบกับปีฐานปี 2558 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบด้วย 

•  ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กิดขึน้โดยตรง (Scope 1) เกิดจากการเผาไหม้
เชือ้เพลงิต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ อาทิ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล และ
ก๊าซธรรมชาต ิรวมถึงการรัว่ซมึ/รัว่ไหลจากก๊าซต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น สารทําความเย็น สารดับเพลิง  
ก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น

•  ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซื้อพลังงาน
จากภายนอกเพ่ือการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ คอืการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางและในส่วนของระบบ
ปรับอากาศ ดังอธิบายในหัวข้อ “2. การบริหารจัดการการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ - การใช้พลังงานไฟฟ้าโดย
บริษัทฯ” 

•  ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากการใช้
พลงังานในการเดนิทางของพนักงาน การใช้นํา้ประปา และการ
ใช้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ  ดงัอธิบายในหัวข้อ “2. การบรหิาร
จัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ-การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าภายในร้านค้าหรือพ้ืนท่ีเช่า” 

จากการประเมินดังกลา่วพบว่าสัดสว่นปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกโดยตรง (Scope 1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม (Scope 2) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม 
อื่น ๆ (Scope 3) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 : 47 : 52 ตามลําดับ 
โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) และ

ปี 2559ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปีฐาน

-1
.6

6%

-4
.4

3%

-5
.8

1%

-6
.9

6%

เป้าหมาย
ปี 2568

20%

ปริมาณไฟฟ้าท่ีลดลงได้จากแหล่งผลิตโดยตรง
แบบสะสมต้ังแต่ปี 2558-2562 (ภาพรวมท้ังหมด)

ลดลงร้อยละ 20
จากปี 2558
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) จากการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ และร้านค้ามีสัดส่วนมากที่สุด ส่งผลให้
บรษิทัฯ มุง่เน้นในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน” และ “การบริหารจัดการการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ”

ในปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรมีค ่า 
เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 5 อันเนื่องมาจากการเปิดดําเนินการโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เต็มปีปฏิทิน และการดําเนิน

การปรบัปรงุศนูย์การค้าเซน็ทรลั เชยีงราย ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
และการเปิดโครงการแห่งใหม่ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั วิลเลจ โดยบรษิทัฯ 
ประเมินความสําเร็จในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากปรมิาณความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงและ
โดยอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ี ซึ่งพบว่า 
มีค่าเท่ากับ 93.9 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่ึง
หน่วยพ้ืนที ่20 ทัง้นีห้ากทําการวเิคราะห์ค่าความเข้มข้นในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเฉพาะโครงการที่เปิดให้บริการตามปกติเต็มปี 21 
พบว่ามีค่าเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วร้อยละ 4 ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม-จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

20  พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณมาจากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common area)
21  แสดงผลการวิเคราะห์โดยไม่รวมโครงการที่เปิดไม่เต็มปีปฏิทิน หรือมีการปรับปรุงบางส่วน โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นํามาคํานวณ คือ 28, 30, 30 โครงการในปี 2560-2562

*,** หมายเหตุ : (1)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และสํานักงานเช่าของบริษัทฯ โดยคํานวณตามแนวทางการ 
รายงานและคํานวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยคํานวณแบบ Operation Control 

 (2)  โครงการที่นํามาคํานวณในแต่ละปีรวมศูนย์การค้าที่เปิดดําเนินการในปีนั้น ๆ รวมอาคารสํานักงาน 1 แห่งและสํานักงานใหญ่ โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นํามาคํานวณ คือ 32, 34, 
35, 36 โครงการในปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 ตามลําดับ

 (3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในคานวณเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ก๊าซเรือนกระจก
ท่ีเกิดข้ึนโดยตรง
(Scope 1) 

ก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมอ่ืนๆ 
(Scope 3) 

ก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อม 
(Scope 2)
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมขององค์กร (Scope 1, 2, 3)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1,
Scope 2 และ Scope 3 ขององค์กร*

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ **

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร)
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22 GRI 303-1
23 อาทิ นํ้าใช้ในการชักโครก นํ้าใช้ในการรดต้นไม้ นํ้าใช้ในการล้างพื้นที่ภายนอก

1. การบริหารจัดการนํ้า 

ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้นํ้าในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 33 โครงการ 
จากการประปานครหลวงและการประปาท้องถ่ิน จํานวน 10.63  
ล้านลูกบาศก์เมตร มีการใช้นํ้าบาดาลใน 5 โครงการ จํานวน 0.28 
ล้านลูกบาศก์เมตร และใช้นํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ใหม่หรือ 
นํ้ารีไซเคิล จํานวน 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5 
ของปรมิาณการใช้นํา้ท้ังหมดของทุกโครงการ หรอืเท่ากับร้อยละ 63 

ของกิจกรรมที่สามารถใช้น้ําซํ้าได้ (คํานวณเฉพาะโครงการท่ีมี
การติดตั้ง) โดยปริมาณน้ํากลับมาใช้ซํ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ทั้งน้ี อัตราการใช้น้ําประปาต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพคงที่เมื่อเทียบกับปี 2561 (คํานวณเฉพาะโครงการที่
เปิดเต็มปีปฏิทิน)

4.2 การบริหารจัดการนํ้าและนํ้าทิ้ง 

ลดการใช้นํ้า	
โดยปรับลดปริมาณนํ้าที่ใช ้ชําระล้างในโถปัสสาวะและ 
โถสุขภัณฑ์ ด้วยการติดต้ังสุขภัณฑ์ประหยัดน้ํา ปรับวาล์วน้ํา
และตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ รวมถึงลดเวลาหน่วงนํ้าเมื่อเสร็จ
ธุระล้างมือในอ่าง ให้ใช้น้ําลดลงให้ได้ร้อยละ 30 รวมไปถึง
การใช้อปุกรณ์ทําความสะอาดแบบประหยัดน้ํา และรณรงค์ให้ 
ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า ใช้นํ้าอย่างพอดีและรู้คุณค่า

การใช้นํ้าซํ้า	
ดาํเนนิการตามแนวคดิในการใช้นํา้จากแหล่งอืน่นอกเหนือจาก
การประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บนํ้าฝน ติดตั้ง
ระบบรวมท่อน้ําทิ้งเพ่ือนําน้ําคอนเดนเสทท่ีกลั่นตัวจากเครื่อง
ทําความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (เฉพาะศูนย์ท่ีระบบทําความเย็น
เอือ้อาํนวย) ในกิจกรรมท่ีสามารถใช้นํา้ประเภทดงักล่าวได้ เช่น 
การรดนํ้าต้นไม้และล้างพื้น 

การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่	
ตดิตัง้ระบบบาํบดันํา้และนาํกลบัมาใช้ใหม่หรอืระบบรไีซเคลินํา้ในศนูย์การค้าแล้วท้ังสิน้ จาํนวน 15 ศนูย์การค้า โดยนํา้ทีไ่ด้จากการ
บําบัดจะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถใช้นํ้าบําบัดได้ อาทิ รดนํ้าต้นไม้ ล้างลานจอดรถและใช้ในโถสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ได้มีการศึกษา
และทดลองนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วไปใช้ในการลดความร้อนของระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling Tower) ด้วย 
พบว่าในช่วงแรกน้ันได้ประสิทธิผลดีแต่ภายหลังการใช้สักระยะหน่ึงจะลดประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น ส่งผลให้ต้องใช้พลังงาน
เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้นํ้าในระบบหอหล่อเย็นดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้นํ้ารีไซเคิลโดยรวมให้เพิ่มขึ้น

01. REDUCE 02. REUSE

03. RECYCLE

บริษทัฯ ดําเนนิธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลกัซึง่ตัง้อยูใ่นลุม่แม่น้ําโขง 
และแม่นํ้าเจ้าพระยา 22 มีระดับความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา
ปานกลางถึงสูง (Medium-High Risk Level) เป็นลําดับที่ 45 
ของโลก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดําเนินงาน พบว่า 
การขาดแคลนน้ําและภาวะอุทกภัยต่างเป็นปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ 
ควรให้ความสําคัญ โดยพ้ืนที่ที่เสี่ยง ได้แก่ โครงการท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ท้ังจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์นํ้าประปาไม่เพียงพอเน่ือง

จากปัญหานํ้าทะเลหนุนในภาคกลาง ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้กําหนด
มาตรการดแูลและเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์โดยยึดตามหลกั 3R 
คือ ลดการใช้นํ้า (Reduce) ใช้นํ้าซํ้า (Reuse) และนําน้ําเสียท่ี
ผ่านการบําบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนํากลับไปใช้ใหม่หรือ 
รีไซเคิล (Recycle) โดยกําหนดเป้าหมายในการนํานํ้ากลับมา 
ใช้ซ้ําในส่วนกิจกรรมที่สามารถใช้ได้ 23 ให้ได้ร้อยละ 100 ภายใน
ปี 2568 และสามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 5 ในปี 
2562 เทยีบกับปี 2561 โดยมาตรการทีดํ่าเนนิการในปี 2562 มดีงัน้ี
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

8.84

9.08
9.48

10.35 10.19

10.85

9.28
10.14 9.96

0.24 0.21 0.20 0.23

10.54

0.31
0.52

10.63

11.43

0.28

น้ําฝนเเละน้ําบาดาล น้ํารีไซเคิล น้ําประปา รวม

ปริมาณการใช้นํ้าของบริษัทฯ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ดัชนีการใช้นํ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3.9 4.0

3.7 3.7

3.8

2. การบริหารจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง
บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการและควบคุมระบบระบายน้ําเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า โดยนํ้าเสีย
จะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (Pretreatment) เป็นการกําจัด
ของแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ออกจากน้ําเสียก่อนท่ีจะมีการปล่อยเข้า

สู ่ระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือป้องกันการอุดตันของท่อนํ้าและไม่ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบน้ํา จากน้ันน้ําเสียจะไหล 
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งรูปแบบการบําบัดน้ําเสีย แบ่งได้เป็น 
3 รูปแบบ คือ 

หมายเหตุ :  การรายงานดัชนีการใช้นํ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มีค่าแตกต่างจากเมื่อปี 2561 เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการคํานวณพื้นที่จากเดิมเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net leasable area)  
รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล
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1)  ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศโดยใช้ระบบตะกอน
เร่ง (SBR: Sequencing Batch Reactor) 

2)  ตดิตัง้ระบบบําบดัอากาศแบบหลมุลกึในแนวตัง้ (Deep Shaft) 
แทนถังตกตะกอนขั้นแรกและถังเติมอากาศ 

3)  นาํส่งน้ําเสยีท่ีผ่านระบบบําบัดน้ําเสยีข้ันต้น (Pretreatment) แล้ว 
ส่งเข้าระบบบําบดัน้ําเสยีรวมของหน่วยงานราชการในการบําบดั  

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยังมรีะเบยีบปฏบิติังานการควบคมุการระบาย
นํา้ท้ิง โดยจะมกีารตรวจสอบคณุภาพน้ําทัง้ก่อนและหลงัเข้าสูร่ะบบ
บําบัดนํ้าเสียและบ่อพักนํ้าเสีย มีกระบวนการตรวจวัด บันทึก และ
จัดทํารายงานก่อนการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการรับรองสากล ISO/
IEC 17025 ในการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง อาทิ ค่าบีโอดี (BOD) 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS)  ปริมาณของแข็ง
ละลายนํ้า (Dissolved Solids: TDS) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

และไขมัน (Grease & Oil) เดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการดูแลซ่อม
บาํรงุอปุกรณ์ในระบบบําบดัน้ําเสยีต่าง ๆ  เช่น ระบบท่อ บ่อดกัไขมนั  
ปั๊มนํ้าเสีย บ่อบําบัด ปั๊มเติมอากาศ ตามแผนงานซ่อมบํารุงเชิง
ป้องกันของทางแผนกงานระบบสุขาภิบาลในแต่ละสาขา สําหรับ
โครงการทีม่รีะบบน้ํารไีซเคลิ น้ําทิง้ทีผ่่านการบําบดัจะเข้าระบบผลติ
นํ้ารีไซเคิลเพ่ือผลิตน้ํานํากลับมาใช้ซํ้าในระบบและกิจกรรมท่ีพึง
กระทําได้ ส่วนโครงการที่ไม่มีระบบผลิตนํ้ารีไซเคิล บริษัทฯ มีแผน
ดาํเนินการด้านการควบคมุการระบายน้ําทิง้ให้มคุีณภาพในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารก่อนจะระบายออกสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะในทุกโครงการ และมกีารตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยคณะทํางานทางด้านสิ่งแวดล้อมของ 
สาขาอย่างสม่ําเสมอ ทําหน้าท่ีดูแลและดําเนินการหาสาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกฎหมายและ 
ข้อกําหนดอื่น ๆอย่างเคร่งครัด
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4.3 การบริหารจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ กําหนดแผนในการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามแนวทางการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001 และนโยบาย
ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งการปรับปรุง
กระบวนการและวธีิการคดัแยกจนถึงวิธีการกาํจดั โดยตัง้เป้าหมาย
ลดปริมาณขยะฝังกลบลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 ภายในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศนโยบายด้านการ
คัดแยกขยะมูลฝอย โดยต้ังเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ส่ง

ไปยังหลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ “Journey to Zero” 
และกลไกของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ 
นําขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้ได้มากท่ีสุด ผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและ
บริหารจัดการขยะให้เป็นประโยชน์จนถึงปลายทาง แบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง ได้แก่ การคัดแยกขยะ การลดขยะพลาสติก และการลด
ขยะเศษอาหาร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ และส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการขยะตามแนวทางดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ลูกค้า ร้านค้า และพนักงาน และกําหนดแผนการดําเนินงานใน
แต่ละกลุม่ให้เหมาะสมตามบรบิทและประสทิธิผลทีจ่ะเกดิขึน้ รวม
ทัง้การสร้างความร่วมมอื (Collaboration) กับองค์กรและหน่วยงาน
หลายภาคส่วนเพ่ือร่วมกันผลกัดนัให้การบรหิารจดัการขยะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและครบทั้งกระบวนการ

การคัดแยกขยะ การลดขยะพลาสติก การลดขยะเศษอาหาร

ลูกค้า
ติดตั้งถังขยะคัดแยก และสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกตามประเภท

เชิญชวนลดขยะพลาสติกผ่านกิจกรรม
ทางการตลาด

ร้านค้า
เน้นคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร 
ขยะผักผลไม้ตัดแต่ง และขยะรีไซเคิล

เชญิชวนเข้าร่วมโครงการ“Journey to Zero” การนําขยะที่คัดแยก
แล้วไปแปรสภาพให้เกิดประโยชน์

พนักงาน ติดตั้งถังขยะคัดแยก และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ 7 ประเภท ภายใต้โครงการ Zero Hero
แปรขยะเศษอาหาร
เป็นปุ๋ย

ชุมชน
ติดตั้งถังขยะคัดแยกและสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกตามประเภท

สนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งผู้คัดแยกและผู้แปรรูป

1. แผนดําเนินการกับกลุ่มลูกค้า
หนึ่งในเคร่ืองมือท่ีบริษัทฯ ใช้ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ใช้
บริการในศูนย์การค้าได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
ตัง้แต่ต้นทาง คอืการตัง้ถังขยะคดัแยกแบบ 3 ถัง เพ่ือคดัแยกขยะ 3 
ประเภท ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย โดยปัจจบุนั
มีท้ังสิ้นจํานวน 148 ถัง ในทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2562 ภายใต้โครงการ “Journey to Zero” และ 
เป้าหมายในการลดหรอืรไีซเคลิขยะพลาสติกให้เกิดผล ทางบรษิทัฯ  
ได้ทดลองดาํเนนิการผ่านรปูแบบกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ 
•  จัดตั้งถังขยะคัดแยกแบบใหม่ ประกอบด้วย ถังแยกนํ้า แยก

เฉพาะขยะพลาสติก และขยะท่ัวไป ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ใน

ศูนย์นําร่อง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา และศูนย์การค้า
เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 

•  จัดตั้งถังขยะเพ่ือแยกทิ้งเฉพาะขยะพลาสติกกระจายทั่วไปใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ภายใต้โครงการ “Care the 
Whale” 24 โดยร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ (SET: The Stock 
Exchange of Thailand) และพันธมิตรแนวร่วมบนถนน
รัชดาภิเษก เพื่อกําจัดคําว่าขยะให้หมดไป 

•  จัดตั้งเครื่องรับคืนขวดนํ้าดื่มพลาสติก PET แบบอัตโนมัติ หรือ 
ReFun Machine เพ่ือเชิญชวนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจ
และตระหนักในการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก โดยทุก ๆ ขวด
ที่คืนน้ัน ผู้คืนจะได้แต้มสะสมเพ่ือแลกเป็นของสมนาคุณหรือ

2

เป้าหมายลดปริมาณ
ขยะฝังกลบร้อยละ

ภายในปี 2562

24 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://setsocialimpact.com/Article/Detail/77229 
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แลกเป็นคปูองส่วนลดเพ่ือใช้ในร้านค้าในเครอืกลุม่เซน็ทรลั โดย
ได้จัดตั้งเครื่องดังกล่าวจํานวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ และอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ในปี 2562 ได้ปรมิาณขวดน้ําดืม่พลาสตกิไปรไีซเคลิแล้วจํานวน 
905 กิโลกรมั หรอืเท่ากับ 54,300 ขวด

•  จัดตั้งถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste bin ในศูนย์การค้า 7 
แห่งในเขตกรงุเทพฯ เพ่ือรบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์จาํพวกโทรศพัท์
มือถือ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์แกดเจ็ต (Gadget) 
ต่าง ๆ  ภายใต้ความร่วมมอืกับบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 
หรือ AIS ในการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนเพื่อนําไป
กาํจดัอย่างถูกวิธีโดยโรงงานรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกส์โดยตรง 
ซึง่นับจากเปิดโครงการสามารถรวบรวมขยะอเิลก็ทรอนกิส์จาก
ทกุจดุของโครงการได้แล้วทัง้สิน้ 2,313 ชิน้ คดิเป็นปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงได้ 29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 25

•  ออกมาตรการงดใช้กล่องโฟมในโซนฟู้ดพาร์คและโซนซือ้อาหาร
กลับในศูนย์อาหารทุกแห่งของบริษัทฯ

•  รณรงค์ลดและงดใช้ถุงพลาสติกผ่านโครงการ “Say No To 
Plastic” ในการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือนในท็อปส์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวมถึงรณรงค์การลด
การใช้ถุงพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียว ซึ่งในปี 2562 สามารถลดใช้
ถุงพลาสตกิได้ถึง 300 ล้านใบ เท่ากับลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงได้ 899.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•  รณรงค์และเชิญชวนลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
ภายใต้แคมเปญ “World of Café Society 26  ในความร่วมมอืกับ 
Trip Advisor: เว็บไซต์ท่องเที่ยว Wongnai: แอปพลิเคชันรีวิว
และแนะนําร้านอาหาร และร้านจําหน่ายกาแฟจํานวน 70 ร้าน 
ในศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ โดยเชญิชวนให้ลกูค้านาํแก้วกาแฟ
หรือภาชนะส่วนตัวของตนเองมาบรรจุกาแฟและเครื่องดื่มใน
ร้านค้าท่ีเข้าร่วมแคมเปญ จะได้รับส่วนลดและสิทธิมากมาย
ตามกําหนดในช่วงเวลากว่า 3 เดือนเมื่อปี 2562

2. แผนดําเนินการกับกลุ่มร้านค้า
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาประเภทของขยะในศูนย์การค้าโดย
ผู ้เชี่ยวชาญภายนอก พบว่ากว่าร้อยละ 45 เป็นขยะอาหารท่ี 
ปนเปื ้อนน้ําส่งผลให้การนําไปใช้ประโยชน์ต่อเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยังไม่คุ้มทุน และอีกร้อยละ 
16 เป็นขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ซึ่งขยะเศษอาหารส่วนใหญ่
มาจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงได้มุ่ง

เน้นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านค้าได้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
และถูกประเภทตั้งแต่ต้นทางก่อนนํามาท้ิง ณ จุดทิ้งขยะท่ีทาง 
บริษัทฯ จัดไว้ให้ เพ่ือให้สะดวกต่อการขนย้ายและนําไปรีไซเคิล
หรือใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นในปี 2562 ภายใต้โครงการ “Journey 
to Zero” บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลได้นําร่องโครงการ กับร้านค้า
และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ในศูนย์การค้า 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล บางนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการแยกขยะและรีไซเคิล 
ระยะที ่1 หรอื Journey to Zero X โค้กขอคนื” กับ บรษิทั โคคา-โคล่า  
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีอีพีพี สะอาด จํากัด และพันธมิตร
โรงงานรบัรไีซเคลิอกี 5 บรษิทั 27 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิการ
คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล ณ ต้นทางอย่างเป็น
ระบบ สามารถนําไปผ่านกระบวนการแปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลรูปแบบการดําเนินโครงการ
อย่างเป็นระบบ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การคัดแยกขยะอย่างย่ังยืน ผลการดําเนินโครงการระหว่างเดือน 
มิถุนายน - ธันวาคม 2562 พบว่าสามารถแยกขยะขวดพลาสติก 
PET กระป๋องอลมูเินยีม ขวดแก้วชนิดไม่คนืขวด และกล่องเครือ่งดืม่  
ได้จํานวนท้ังสิ้น 8 ตัน จากร้านค้าท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 16 ร้านค้า 
พร้อมกันน้ีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เขตบางนาและ
เขตลาดพร้าว ในการเชิญชวนร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสิ้น 
จํานวน 45 ราย เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเศษผักและผลไม้
ตัดแต่งที่ปลอดการปนเปื้อนจากนํ้าและขยะอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปเข้า
กระบวนการหมักทางธรรมชาติแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยสามารถ
แปรรูปขยะดังกล่าวได้ทั้งสิ้นจํานวน 142 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงทดลองโครงการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ และกลุ ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิ 
เอสโอเอส หรือ SOS -Scholar of Sustenance ในการคัดแยก
อาหารท่ียังสามารถรับประทานได้เพ่ือส่งต่อให้เด็ก เยาวชน และ 
ผู้ขาดแคลนโอกาสในการดูแลของมูลนิธิบ้านพระพรและบ้าน
ราชาวดี โดยสามารถแปลงเป็นมื้ออาหารได้มากกว่า 226,426 มื้อ  
คดิเป็นการลดปรมิาณขยะอาหารได้ถึง 54 ตนั หรอืเท่ากับลดปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงได้ 32 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า  
อีกทั้งยังสามารถนําผลการวิเคราะห์จากการดําเนินงานดังกล่าว 
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยลด
ปริมาณคงค้างได้ดีขึ้นอีกด้วย

25 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ewastethailand.com/en/home-en/
26 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.centralworld.co.th/yourcupyourworld/
27  ได้แก่ บริษทั ไทยเบเวอร์เรจ แคน จาํกัด, บรษิทั เวสท์ทเีรียล จาํกัด บริษทัเอสซจี ีพลาสตกิส์ จาํกัด  

บริษทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากัด (มหาชน) และบรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 
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3. แผนดําเนินการกับกลุ่มพนักงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทํางาน Journey to Zero เพื่อให้ดําเนินการ
และผลักดันการจัดการขยะองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ 
Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรัล โดยโครงการและกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการในปี 2562 ได้แก่ 
•  รณรงค์ในการลดและส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง

ภายในสํานักงาน ผ่านโครงการ “Zero Hero” โดยเริ่มทดลอง
นําร่องในบางส่วนของสํานักงานใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรก จากนั้น 
จงึขยายผลดาํเนินการไปยังทกุฝ่ายของสาํนกังานใหญ่ท่ีประจาํ 
ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยการ
ดาํเนนิการใน 2 ส่วน คอื การยกเลกิถังขยะส่วนตัวในแต่ละโต๊ะ
ทํางานของพนักงาน และจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภททั้งหมด 
7 ถังแยกสีสัญลักษณ์ชัดเจน ได้แก่ 

 - ขยะทั่วไป : สีน้ําเงิน 
 - ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก : สีเหลือง-ชมพู 
 - ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ : สีเหลือง-เขียวอ่อน 
 - ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ : สีเหลือง-สีม่วง 
 - ขยะอันตราย : สีส้ม 
 - ขยะอินทรีย์ : สีเขียวแก่ และ
  - ถังใส่นํ้าทิ้ง : สีฟ้า 
  ตามจุดท่ีเหมาะสม หากจุดใดไม่เอื้ออํานวยจึงจะลดจํานวน

ประเภทลงให้เหลืออย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
รีไซเคิลประเภทพลาสติก ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ ขยะ
รไีซเคลิประเภทแก้วและโลหะ และขยะอนัตราย และตัง้ถังขยะ
อนิทรย์ีในห้องรบัประทานอาหารพนักงานแทน โดยผลทีไ่ด้จาก
การดําเนินงานดังกล่าวสามารถแยกขยะจํานวน 4.2 ตันได้ถูก
ประเภท คิดเป็นร้อยละ 45 ของขยะทั้งหมด

•  รณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use 
Plastic) โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม CPN Zero Hero เพ่ือ 
ส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียว เช่น แก้วกาแฟ ขวดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก 
กล่องโฟม กล่องพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่ง
เริ่มเผยแพร่ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้เข้าไปใส่ข้อมูลใน 
ทุกครั้งที่พนักงานงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง เมื่อ
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 (10 เดือน 10)  มีพนักงานเข้าร่วม
จํานวน 348 คน สามารถลดการใช้ได้ จํานวน 152.75 กิโลกรัม  
คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 228 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•  ส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน โดยการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานท่ีต้องใช้กระดาษ
ภายในองค์กรเป็นการใช้เอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส์ และรณรงค์
ลดการใช้กระดาษภายในสํานักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลด
การใช้กระดาษลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 
2561 โดยตลอดท้ังปีสามารถลดปรมิาณการใช้กระดาษลงได้ที่
ร้อยละ 10 คดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากับ 13.7 
กิโลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

•  เข้าร่วมโครงการ Shred2share กับทางบริษัท ทีบีเอสพี จํากัด 
(มหาชน) เป็นปีท่ี 11 โดยทําการคัดแยกกระดาษท่ีใช้ใน
สาํนักงานเพ่ือทําลายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ได้ท้ังสิน้จํานวน 
15.68 ตนั คดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากับ 4.1 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท้ังน้ีตลอด 11 ปีท่ีบริษัทฯ 
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ สามารถนํากระดาษมารีไซเคิล
ได้จํานวน 30,619.61 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากับ 7,961 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

4. แผนดําเนินการกับชุมชน
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในชุมชน โดยเริ่มท่ีการ
รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู ้จักประเภทขยะท่ีสามารถ
นําไปหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้ เพียงแยกทิ้งให้ถูกต้อง โดย
ดําเนินการรณรงค์และสนับสนุนถงัคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ในโรงเรียนและชุมชนจํานวน 
14 แห่ง ภายใต้โครงการซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย ซึ่งนอกจาก 
การสนับสนุนในเรื่องถังคัดแยกประเภทแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้จัด
กิจกรรมทีส่อดแทรกประโยชน์ของการคดัแยกขยะอย่างถูกวธีิให้กับ
เดก็และนกัเรยีนอกีด้วย อาทิ กิจกรรมธนาคารศนูย์บาท - รณรงค์ให้
นกัเรยีนเก็บและคดัแยกขยะอย่างถูกวิธีและนาํขยะท่ีแยกได้มาแลก
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เป็นขนม ของที่ระลึก หรือของใช้ประจําวันแทน และกิจกรรมสอน 
คดัแยกขยะ - พนกังานซพีีเอน็อาสา กิจกรรมแปลงขยะเป็นของใหม่
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น แปลงเสื้อยืดเป็นถุงผ้า

นอกจากน้ัน บริษทัฯ ยังได้สนบัสนนุผูป้ระกอบการในชมุชนให้มส่ีวน
ร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่คัดแยกจนแปรรูป อาทิ 1) 
การสนับสนุนผู้ประกอบการรถเข็นอาหารรายย่อยรอบศูนย์การค้า
ในการจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกวิธี โดยติดตั้งอุปกรณ์แยกไขมัน
อย่างง่าย ๆ 2) การสนับสนุนให้เกิดผู้รับเหมาช่วงเพ่ือแบ่งเบาการ
คัดแยกขยะภายในศูนย์การค้าก่อนนําไปฝังกลบ ทั้งขยะรีไซเคิล
ที่สามารถไปสร้างรายได้ในครัวเรือนและขยะอินทรีย์ท่ีสามารถไป
แปรรูปเพ่ือเป็นประโยชน์กับเกษตรกร 3) การสนับสนุนชุมชนที่
สนใจแปรรูปขยะอนิทรย์ีเป็นนํา้หมกั การสนบัสนุนสตาร์ทอพัในการ
ทดลองนําขยะเศษอาหารไปใช้ในการทําฟาร์มหนอนแมลงวันลาย 
และ 4) การจัดกิจกรรมชุมชนอาสาร่วมกันเก็บขยะและทําความ
สะอาดสถานที่สําคัญของชุมชนร่วมกัน เช่น เก็บขยะชายหาด 
ขุดลอกคูคลอง ปั่นจักรยานเก็บขยะ และวิ่งเก็บขยะ

ในปี 2562 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล
พัฒนาทัง้ 33 แห่ง มจีาํนวนท้ังสิน้ 72,200 ตนั ซึง่ขยะเหล่าน้ันได้นาํ
เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะก่อนจัดส่งขยะไปสู่การจัดการ
ฝังกลบอย่างถูกวิธี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะเพ่ือทําการขอรับรองการรายงาน จึงทําให้ได้ข้อมูล
ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีครบถ้วนมากข้ึน รวมท้ังมีการเพ่ิมมาตรการ
ลดและแยกขยะอย่างถูกวิธีตลอดทั้งปี ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ผ่าน
โครงการคัดแยกขยะมีจํานวน 4,117 ตัน ลดการนําขยะไปฝังกลบ
ได้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด โดยเป็นปริมาณขยะ
รีไซเคิล จํานวน 1,988 ตัน และเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ จํานวน 
2,129 ตัน แบ่งเป็นการนําไปทําปุ๋ยหมัก และแปรรูปเพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในเกษตรกรรมแบบผสมผสาน สําหรับขยะอันตรายซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของปริมาณขยะท้ังหมดนั้น บริษัทฯ ได้นําส่ง
ให้ผูร้บักาํจดัเอกชน/ราชการเข้ามารบัขยะไปดาํเนนิการทาํลายตาม
วิธีการท่ีเหมาะสม ในส่วนของขยะตดิเชือ้จากร้านค้า/ผูเ้ช่าประเภท
เสรมิความงาม โดยทางร้านค้า/ผูเ้ช่าจะเป็นผูด้าํเนนิการจดัการขยะ
ติดเชื้อกับทางผู้รับกําจัดเองเพื่อนําไปทําลายอย่างถูกวิธี

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้า
ในเครือเซ็นทรัลพัฒนา (ตัน)

ดัชนีการจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบต่อจํานวน
ลูกค้าที่มาใช้บริการ (กิโลกรัมต่อคนต่อปี)

4,117

ขยะผ่านโครงการ
คัดแยก

ตัน ในปี 2562
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4.4 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ ดําเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้
ตามค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการผ่าน
มาตรการและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวัดปริมาณก๊าซพิษ
แบบมีผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณลานจอดรถแบบก่ึงปิด การติดตั้ง
แผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่ (Filter Fresh Air) และติด
ตั้งระบบตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร
ตามจุดและโครงการที่เหมาะสมเพ่ือเติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ 
และปิดระบบหากอากาศภายนอกไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนด เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่มีปริมาณสูง
ขึ้นในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนทั่วไปตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ World Health 
Organization (WHO) ได้จัดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อ
มะเรง็ โดยมาตรการท่ีบรษิทัฯ ได้เร่งดําเนินการในการรบัมอืเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ได้แก่ 
•  ดาํเนนิการสาํรวจคุณภาพอากาศโดยเพ่ิมการตรวจวัดปรมิาณ PM 

2.5 และตดิตัง้แผ่นกรองฝุน่ (Filter) ในระบบเตมิอากาศ (Fresh Air)
•  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 15 เครื่อง ใน 14 

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของฝุ่น PM 2.5 
•  ดาํเนนิการปิดระบบเตมิอากาศ (Fresh Air) หากคณุภาพอากาศ 

ภายในอาคารมีค่า PM 2.5 เกินกว่ามาตรฐาน
•  ดําเนินการพ่นน้ําตามช่วงเวลาที่กําหนดให้สอดคล้องตาม

นโยบาย และการขอความร่วมมือจากสํานักงานเขตใน
กรุงเทพมหานครและเทศบาล

•  งดการจุดธูปและการเผาอันก่อให้เกิดฝุ่นละอองควันพิษใน
โครงการทีม่กีารตดิตัง้ศาลพระภูม ิองค์พระบชูา และเทวสถาน 
บริเวณหน้าโครงการ

•  ขอความร่วมมอืผูใ้ช้บรกิารทีจ่อดรถ งดตดิเครือ่งยนต์ค้างไว้ใน
บรเิวณลานจอดรถ โดยมพีนักงานรกัษาความปลอดภัยในลาน
จอดรถคอยตรวจตรา

•  แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้กับลูกค้า ร้านค้า พนักงานและ
ชุมชนโดยรอบ จํานวนรวมทั้งสิ้น 950,000 ชิ้น

•  ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ รถของพนักงานส่งเอกสารของ 

บริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ปล่อยมลพิษ และรณรงค์ให้
พนักงานตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

•  รณรงค์ให้งดการเดนิทางมาประชมุโดยใช้ช่องทางประชมุแบบ
โทรศพัท์หลายสาย (Conference Call) หรอืประชมุแบบเหน็หน้า
ด้วยระบบดาวเทียมหรอือนิเทอร์เน็ต (VDO Conference) 

•  รณรงค์ลดการใช้กระดาษเพ่ือลดการเดินทางส่งเอกสารของ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 

•  ดําเนินการใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้างดูดกรองฝุ่นท่ี
กระจายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือดแูลสขุภาพของคนงานผูร้บัเหมา
ที่ทํางานในโครงการ 

4.5  การบริหารจัดการอาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ Green Building 

บรษิทัฯ นําแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลงังานและเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช้ออกแบบและ
พัฒนาศนูย์การค้า โดยนําหลกัเกณฑ์การประเมนิ Thailand Energy 
Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN Energy Award ของ
อาเซยีน ซึง่ประกอบด้วยมมุมองการบรหิารจดัการอาคารทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม ได้แก่ การบรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
การจัดการขยะ นวัตกรรมอาคารเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นพิษ หมุนเวียนและย่ังยืน ซึ่งใน 
ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ดังนี้ 
•  รางวลัดเีด่นด้านอนรุกัษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคมุ ได้แก่ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

•  รางวลัดเีด่น ด้านอนุรกัษ์พลงังาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพ่ือการ
อนรุกัษ์พลงังาน (อาคารใหม่) ได้แก่ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ระยอง

ส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วท้ังสิ้น 24 
แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของจํานวนโครงการท่ีเปิดให้บริการ
ทั้งหมด ณ ปีปัจจุบัน

950,000

แจกหน้ากากอนามัย N95 
รวมทั้งสิ้น

ชิ้น
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ในปี 2561-2562 บริษัทฯ ได้ขอรับรองอาคารเขียว
มาตรฐานสากลระดับโลก หรือมาตรฐาน LEED: 
Leadership in Energy & Environmental Design โดย
สภาอาคารเขียวสหรัฐอมเริกา (U.S. Green Building 
Council: USGBC) ซึง่ได้นาํโครงการปรบัปรงุศนูย์อาหาร
ฟู้ดเวิลด์ - foodwOrld ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 2,000 
ตร.ม. บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้ารับการ
รับรอง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล ์
ของลูกค้ายุคใหม่ ร่วมสร้างสังคมท่ีน่าอยู่และช่วยรักษ์
โลกและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยใส่ใจเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งโครงการฟู้ดเวิลด์ได้
รับการรบัรองมาตรฐาน LEED ดงักล่าวในระดบัแพลตน่ัิม  
ในหมวด Commercial Interior Retail - Restaurant/
Cafeteria ซึ่งถือเป็นรายแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ 

ทั้งน้ีในการขอรับรองดังกล่าวนั้น ทางบริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อมาใช้บริการ และปลูกฝังจิตสํานึกการ
ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ
ในศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ โดยต้ังเป้าหมายในการลดพลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้ในระบบแสงสว่างให้ได้กว่าร้อยละ 44 และประหยัดนํ้าได้กว่า 
ร้อยละ 48  เมื่อเทียบกับระบบเดิม ซึ่งมาตรการที่ใช้ได้แก่
•  ใช้ระบบความเย็นที่มีค่าประสิทธิภาพสูง เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การควบคุมความเย็นด้วยการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า
อัตโนมัติ และติดตั้งระบบวัดพลังงานนํ้าเย็น 

•  ใช้หลอดไฟแอลอีดีทั้งหมดพร้อมทั้งติดตั้งระบบเปิดปิดแสง
สว่างอัตโนมัติ  

•  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในระดับ Energy Star ทั้งหมด 
•   ตดิตัง้สขุภัณฑ์แบบประหยัดนํา้ และอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่ี

อัตราการประหยัดนํ้าตามมาตรฐาน Energy Star ทั้งหมด 
•  ติดตั้งระบบเติมอากาศใหม่แบบครบวงจร รวมระบบเซ็นเซอร์

ในการเติมอากาศอัตโนมัติ
•  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่มี

ค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ํา (VOC: Volatile Organic 
Compounds) ไม่มส่ีวนผสมของสารยูเรยีฟอร์มาลดไีฮด์ (Urea 

Formaldehyde) และได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (Indoor Air Quality) อีกทั้งใช้วัสดุที่มีส่วนผสม
ของวัสดุรีไซเคิลและเป็นวัสดุท้องถิ่น  

หน่ึงในแผนงานที่ดําเนินการเพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถบริหารจัดการอาคารในเครือให้ประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามเป้าหมายที่กําหนดได้น้ัน คือ การพัฒนา
มาตรฐานอาคารเขียว หรือมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เหมาะสมขององค์กร หรือมาตรฐานความ
ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้นําแนวทาง
มาตรฐาน LEED หลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ 
ASEAN Energy Award มาปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร กําหนดเป็นรางวัลความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อมมอบ
ให้กับศูนย์การค้าที่ดําเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งประกอบ
ด้วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้นํ้า 
การบริหารจัดการขยะ การมีส่วนร่วม และนวัตกรรมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการให้รางวัลดังกล่าว 
กับศนูย์การค้า โดยโครงการท่ีได้รบัรางวลัยอดเย่ียม คอื ศนูย์การค้า
เซ็นทรัล ระยอง

คิดเป็นร้อยละ

24
73

ได้รับรางวัล Thailand 
Energy Award

แห่ง
ของโครงการที่
เปิดให้บริการ
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง กับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เป็นศูนย์การค้าลําดับท่ี 21 ของ 
บริษัทฯ เปิดดําเนินการเมื่อปี 2558 จัดเป็นศูนย์การค้า 
ขนาดใหญ่และทันสมัยในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย

ด้านการออกแบบ	สถาปัตยกรรม 
และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
เซ็นทรัล ระยอง ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก
เอกลกัษณ์ศลิปะท้องถ่ินและวรรณคดขีองกวีชือ่ก้องโลกอย่าง
สนุทรภู่มาบอกถงึเรือ่งราวของจงัหวัดระยองเพ่ือเป็นแลนมาร์ค
ของจังหวัด รวมไปถึงการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทางเข้าทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศ 
ที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะใช้ผนังกระจกน้อยกว่า 
ทางเข้าในทิศอื่น ๆ  เพื่อให้เกิดความสวยงามและดูหรูหราของ
ตัวอาคาร ขณะเดียวกันก็ลดภาระความร้อนท่ีเข้าสู่ตัวอาคาร
และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับ
อากาศ ส่วนกรอบอาคารเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกัน

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ได้แก่ กระจก Laminated Low-E 
หนา 10 มม. อฐิมวลเบาแบบชัน้คณุภาพ 2 (Class G2) ฉนวน 
ใยแก้วปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ ผนังอาคารคอนกรีต
สําเร็จรูป (Precast Concrete) และวัสดุตกแต่งเปลือกอาคาร 
ที่ใช้เพ่ือการบังเงาควบคู่ไปกับความสวยงาม สําหรับพ้ืนท่ี
ภายในเน้นถึงความทันสมยั เลอืกใช้ช่องเปิดรบัแสงในรปูแบบ
ของสกายไลท์ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือนําแสงจากภายนอก
เข้ามาผสมผสานกับเส้นแสงภายในจากหลอดไฟฟ้าแอลอีดี 
และใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ยืนต้นท้ังส่วนท่ีเป็นต้นไม้ 
เดิมที่มีอยู่ก่อนการพัฒนาพ้ืนที่และต้นไม้ที่ปลูกเพ่ิมขึ้นใหม่ 
รวมไปถึงไม้เล้ือย ไม้ล้มลุกที่ปกคลุมรอบตัวอาคารในจุดต่าง 
ๆ เพ่ือช่วยลดความร้อนรอบตวัอาคารลงและสร้างความสดชืน่
ผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่ผ่านเข้ามาใช้บริการ

ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
เซน็ทรลั ระยอง ได้รบัการออกแบบระบบปรบัอากาศแบบรวม
ศูนย์ชนิดใช้นํ้าในการระบายความร้อนแบบอัตราการไหลตํ่า
และอุณหภูมิตํ่า (Low Flow - Low Temperature) เพ่ือช่วย
ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบ และติดตั้งอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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ในจํานวนทีพ่อเพียงและมสํีารองท่ีสามารถเลอืกเปิดใช้งานได้ 
ตามภาระโหลดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง 
ยังติดตั้งนวัตกรรมระบบทําความสะอาดด้วยบอลยาง 
สําหรับทําความสะอาดเมือกและป้องกันการเกิดตะกรันใน
ท่อคอนเดนเซอร์ และเลือกใช้เครื่องสูบนํ้าเย็นและเครื่องสูบ 
นํ้าหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป  
ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบอัตโนมัติ ในการบริหารจัดการพลังงานนั้น ได้นําระบบ
จัดการควบคุมและจัดการพลังงานภายในศูนย์การค้า  
มาประยุกต์ใช้สําหรับควบคุมการจ่ายลมเย็นในพ้ืนที่ปรับ
อากาศ รวมถึงการควบคุมและสั่งการใช้งานระบบแสงสว่าง
ภายในอาคาร ซึ่งภาพรวมในการบริหารจัดการพลังงาน
ของโครงการสามารถควบคุมค่าสมรรถนะการทํางานของ
ระบบทํานํ้าเย็นได้ในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
ASHRAE โดยค่าสมรรถนะการทํางานของระบบทํานํ้าเย็น 
ของทั้งระบบโดยเฉลี่ยมีค่าไม่เกิน 0.66 กิโลวัตต์ต่อตัน 
ความเย็น (kW/TR)

ดําเนินการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างแอลอีดีชนิดประหยัด
พลงังานทัง้หมด ท้ังในพ้ืนทีส่่วนกลาง ลานจอดรถ และรอบตวั 
อาคาร รวมไปถึงการเชิญชวนผู ้ประกอบการร่วมเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าของตนเป็นหลอดแอลอีดี
เพ่ือประหยัดพลังงานในภาพรวมและประหยัดค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 97 เข้าร่วม
โครงการ

ดําเนินการติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการขนาด 998.4 กิโลวัตต์พีค 
(kWp) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับนําไปใช้ในศูนย์การค้า
ได้จํานวน 1,441,351 กิโลวัตต์ชั่วโมง

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เซ็นทรัล ระยอง ได้ดําเนินการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
เติมอากาศด้วยระบบเอสบีอาร์ (SBR: Sequencing Batch 
Reactor) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งท่ีผ่านการบําบัด
มีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด

นอกจากน้ียงัได้นําน้ําทิง้ทีผ่่านการบําบดันาํกลบัมาใช้ใหม่หรอื
รีไซเคิลด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชัน (UF: Ultrafiltration) ซึ่ง
ดําเนินการติดตั้งเมื่อปี 2561 ทั้งนี้ในปี 2562 เซ็นทรัล ระยอง 
สามารถนํานํา้กลบัมาใช้ในกิจกรรมท่ีสามารถใช้ได้ เช่น รดนํา้
ต้นไม้ ล้างลานจอดรถ ชําระล้างในโถสุขภัณฑ์ และขยายผล
ในระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ ได้จํานวน 93,270 
ลกูบาศก์เมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 68.75 ของการใช้นํา้ท้ังหมด
ของโครงการ

ด้านการบริหารจัดการขยะ
เซ็นทรัล ระยอง รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล 
และเศษอาหาร โดยดาํเนนิการกับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีสาํคญั 
ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ร้านค้า และชุมชน โดยคัดแยกขยะ
ตามประเภทท่ีกําหนดเพ่ือดําเนินการแปรสภาพหรือรีไซเคิล
ให้ได้มากท่ีสุดก่อนจัดส่งขยะที่เหลือสู่การฝังกลบอย่างถูกวิธี 
ในปี 2562 สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก 
กระดาษลัง ลังโฟม ได้จํานวน 23 ตัน และขยะเศษผักและ 
ผลไม้ และเศษอาหาร เพ่ือแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์และ
นํ้าหมักชีวภาพ ได้จํานวน 192 ตัน เท่ากับลดการนําขยะไป
ฝังกลบได้จํานวนร้อยละ 13 ของขยะท้ังหมด นอกจากน้ัน 
ยังได้ดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะร่วมกับชุมชน อาทิ 
1) โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลเชิงเนิน  
ในการช่วยคัดแยกและลดปริมาณขยะนําไปฝังกลบ 2) 
โครงการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมกับ

นํานํ้ากลับมาใช้ใหม่
จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

กิโลวัตต์ชั่วโมง

ลูกบาศก์เมตร
ของการใช้นํ้าทั้งหมด
ของโครงการ

97
1,441,351

93,270
68.75

ผู้ประกอบการ
ร่วมโครงการ
หลอดไฟ LED 
ร้อยละ

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 
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4.6  การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังของมนุษย์ พืชและสัตว์ที่อยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงได้กําหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 28 อย่างชัดเจนในการไม่พัฒนา
โครงการในพ้ืนท่ีหวงห้ามหรอืเขตอนรุกัษ์ใด ๆ  และกําหนดข้อปฏบิตัิ
ท่ีต้องทําการสํารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก และดําเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง 
โดยพ้ืนทีท่ี่บรษิทัฯ เข้าไปพัฒนานัน้เป็นพ้ืนท่ีทีอ่ยู่นอกพ้ืนทีห่วงห้าม
หรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ันบริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนโดยนําธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับ
คนในสังคมให้มากขึ้น สร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการ
ออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิม
ให้มากท่ีสุด เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ หากจําเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้จะทําการล้อมหรือ

ย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน และนําพันธุ์ไม้พ้ืน
เมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย

ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ก่อสร้างโครงการใหม่ คอื ศนูย์การค้าเซน็ทรลั 
วิลเลจ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสภาพพ้ืนท่ีเดิมเป็นพ้ืนท่ี
ลุ่มต่ํา การจะถมดินก่อสร้างบนพ้ืนที่ปริมาณมากย่อมกระทบกับ
ต้นไม้เดิม สภาพพ้ืนท่ีเดิมและสภาพโดยรอบ บริษัทฯ จึงเลือกท่ี
จะยกระดับพ้ืนทางเดิน กะบะต้นไม้และอาคารทั้งหมดลอยสูงขึ้น
มาอยู่บนโครงสร้างเสาลอยเหนือระดับดินเดิมทั้งหมดแทน ส่งผล
ให้สามารถเก็บต้นไม้เดิมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ไว้ได้ ในส่วนต้นไม้
ที่ใช้ในโครงการนั้น จะเลือกใช้รูปแบบและชนิดของต้นไม้แบบ
ไทย ๆ เช่น ชัยพฤกษ์ กันเกรา ลําดวน จิกนํ้า ตีนเป็ดนํ้า ให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นทรงหลังคาจั่ว แบ่งจัดกลุ่มต้นไม้ตาม
กลุ่มหมู่บ้านต่าง ๆ สร้างความร่มรื่นที่แตกต่างกันไป โดยกําหนด
ให้มีพื้นที่สีเขียว 4,278.50 ตร.ม. มีจํานวนไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 255 ต้น  
บนแนวคิดที่จะให้เกิดพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ท่ีผสานพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ือทกุคน ทัง้นักท่องเทีย่วและประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บรกิาร ในส่วน 
ความสูงของอาคารนั้นไม่เกินความสูงตามท่ีกฎหมายการบินได้

เทศบาลนครระยอง 3) โครงการคัดแยกหลอดพลาสติกท่ีใช้
แล้วและล้างทําความสะอาดเพ่ือนําไปบริจาคทําหมอนรอง 
กระดกูสําหรบัผูป่้วยตดิเตยีง และ 4) สนับสนนุพนกังานในการ 
ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ ตามนโยบายของบรษิทัฯ  
ภายใต้โครงการ “Zero Hero” ผ่านกิจกรรมชวนพนักงานร่วม
รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน โดยให้พนักงานนําภาชนะ
ใส่อาหาร ช้อนส้อม แก้วนํ้า มาเอง

ด้านการบริหารคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ระยอง ได้จัดพ้ืนท่ีอาคารจอดรถแยกออกจากตัว
อาคารหลกัเพ่ือป้องกันมลภาวะจากไอเสยีไม่ให้ไหลเข้าสูพ้ื่นที่
ปรับอากาศภายในศูนย์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยทําการ
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน อย่างสมํ่าเสมอ นอกจาก
นีย้งัเลอืกใช้สารทาํความเย็น R-134a ทีช่่วยลดการทาํลายชัน้
โอโซนและลดการเกิดภาวะโลกร้อนโดยตรง

ด้านการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ	Green	Building
ในปี 2562 เซ็นทรัล ระยอง ได้รับรางวัล SD Environmental 
Awards ซึง่เป็นรางวัลภายในองค์กร มอบให้กับศนูย์การค้าของ 
บริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเย่ียม โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณา 6 ด้าน ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 2) การใช้พลังงานไฟฟ้า 3) นวัตกรรมเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานภายในศูนย์ 4) การบริหารจัดการนํ้า 5) การ
จัดการขยะ และ 6) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์ นอกจากน้ัน เซ็นทรัล ระยอง ยังได้รับ
รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) หรือรางวัล Thailand 
Energy Award ของกระทรวงพลังงานเมื่อปี 2562 และได้
รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award ASEAN Best 
Practices Awards for Energy Efficient Buildings ประเภท 
New and Existing Building เมื่อปี 2562 อีกด้วย

28 รายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/enhancing-environment
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สัตว์ทะเล เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 17 ของกิจกรรมซีพีเอ็นอาสา
ทัง้หมดท่ีจดัขึน้ในปี 2562 โดยมพีนกังานเข้าร่วมจาํนวน 1,250 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของชั่วโมงจิตอาสาทั้งหมดในปี 2562

อีกหน่ึงการพัฒนาร่วมกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลูกฝัง
แนวความคิดเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน 
และชุมชน ผ่านโครงการ ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย โดยปลูกฝัง
แนวคดิการเหน็คณุค่าของการนาํสิง่ของกลบัมาใช้ใหม่ การคดัแยก
ขยะเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้
บรโิภคในโรงเรยีน และตดิตัง้ถังขยะแบบคดัแยกประเภทเพ่ือให้เดก็
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทุกวัน ให้กับโรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ และโรงเรียนวัดคุยยาง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังใช้พ้ืนที่และบทบาทการเป็น “ศูนย์รวม
ของชุมชน” ในการปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมให้กับชมุชนและสงัคม อาท ิการเปิดพ้ืนทีป่ระชาสมัพันธ์
ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในศูนย์การค้าในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ซึง่หนึง่ในกิจกรรมทีบ่รษิทัฯ รณรงค์และเข้าร่วมเป็นประจาํ
ทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว คือ กิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 
1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2016) โดยร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาอย่างย่ังยืน 
องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (FEED: Foundation 
for Environmental Education for Sustainable Development 
(Thailand) WWF: World Wildlife Fund) พร้อมท้ังหน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทั่วประเทศ
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน ดําเนินการปิดแสงสว่างป้ายประชาสัมพันธ์ 
โลโก้บริษัท และหลอดไฟโดยรอบอาคารและพื้นที่จอดรถบางส่วน 
และลดกําลงัเครือ่งทําความเยน็และเครือ่งทําน้ําเย็นตามเหมาะสม  
พร้อมเชิญชวนภาคีและร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
โดยดําเนินการในศนูย์การค้า 34 โครงการรวมอาคาร ด ิออฟฟิศเศส  
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ผลการประหยัดพลังงานโดยรวม 16,370 
กิโลวัตต์ ซึ่งประหยัดเพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรมเมื่อปี 2561 ท่ี 
ร้อยละ 10.5

มีข้อกําหนดไว้ อีกทั้งในเรื่องแสงส่องสว่างในโครงการก็ได้มีการ
ออกแบบอย่างระมัดระวังไม่ส่องขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
กับการบินของเครื่องบิน

หนึ่งในแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้น บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายใน
การปลูกไม้ยืนต้นจํานวน 10,100 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2562 ได้ดําเนินการปลูกไม้ยืนต้นจํานวน 3,698 ต้น ในสวน
สาธารณะใกล้ศูนย์การค้าจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ 
สวนวัชราภิรมย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัฯ และสวนลมุพินี นอกจากนียั้งปลกูต้นรวงผึง้จํานวน 
110 ต้น บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ อีกท้ังยังร่วมแจกต้นกล้า 
ไม้มงคลจาํนวน 1 ล้านต้นกล้า ในกิจกรรม “มอบล้านกล้า สูล้่านต้น 
จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ระหว่างวันท่ี 2-5 ธันวาคม 2562 ณ 
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ จํานวน 9 โครงการทั่วกรุงเทพฯ

4.7  การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงการก่อสร้างโดยการลดผลกระทบ 
ทางด้านฝุน่ เสยีง และขยะ และเมือ่เปิดดําเนนิการโดยการลดมลภาวะ 
ทางน้ําและขยะร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่งระบายนํ้าสาธารณะ
และการจดัการขยะร่วมกัน โดยร่วมกับกลุม่เซน็ทรลัดาํเนนิกิจกรรม 
“เซน็ทรลั กรุป๊ เลฟิ ด ิเอร์ิธ” เพ่ือดแูลและรกัษาสิง่แวดล้อม เน้นการ
มส่ีวนร่วมของชมุชนในการดาํเนนิงาน 3 ด้าน ได้แก่ การดแูลแหล่ง
นํ้าสาธารณะ การลดขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยดําเนินการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ 
แก้ปัญหา 3 น้ํา คือ ปัญหาจากนํ้าเสีย ปัญหานํ้าไม่ระบาย และ
ปัญหาน้ําท่วม พบว่าคลองหรือลํารางท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโดยรอบของ
ศนูย์การค้าประสบปัญหานํา้เน่าเสยีและนํา้ไม่ระบายเป็นส่วนใหญ่  
จึงได้ดําเนินการแก้ไขภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล กรีน” โดยการ 
ขุดลอกคูคลอง ปลูกพืชดูดซับสารพิษริมคลอง ติดตั้งกังหันเพ่ือ
เพ่ิมออกซิเจนให้นํ้า และเพ่ิมพ้ินที่สีเขียวริมคลอง โดยในปี 2562 
ได้จัดกิจกรรมเซ็นทรัล กรีน ท้ังสิ้น 18 กิจกรรม ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ศูนย์การค้า และจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาในการดูแลรักษา 
สิง่แวดล้อมจํานวน 5 กิจกรรม อาท ิเก็บขยะชายทะเล ปลกูป่า ปล่อย 
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แนวทางการจัดทารายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน: ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2562 แผนงานปี 2563

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

•  กําหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็นดัชนีชี้วัดระดับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 
2 เมื่อเทียบกับปี 2561

•  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (รวมปริมาณไฟฟ้าที่ใช ้โดย 
ร้านค้าเช่า) ได้ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2561

•  กําหนดเป้าหมายในการลดดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ีลง 
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เมือ่เทยีบกับ
ปีฐาน ปี 2558

•  กําหนดเป้าหมายในการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปี 2562

การบริหารจัดการ

•   ได้รับการรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรร้อยละ 
100 ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 33 ศูนย์ อาคาร ดิ ออฟฟิศ
เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสํานักงานใหญ่

•   ติดตั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในศูนย์การค้าทั้งสิ้น 
21 แห่ง ลดพลังงานเฉพาะที่ใช้โดยบริษัทฯ ลงได้ 10,800 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง รวมปริมาณไฟฟ้าท่ีลดลงได้แบบสะสม
ตั้งแต่ปี 2558 เท่ากับ 56,010 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

•   ผลิตไฟฟ้าจากระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาโครงการรวมท้ังสิ้น 
8 โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 9,045 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

•   ดําเนินงานตามแผนติดตั้งระบบนํ้า รีไซเคิลแบบสัมปทาน 
ใน 6 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้าซํ้าคิดเป็นร้อยละ 
5 ของปริมาณการใช้นํ้าทั้งหมด

•   ดําเนินโครงการ Journey to Zero ในการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง สามารถลดปรมิาณขยะฝังกลบลง 4,117 ตนั คดิเป็น
ร้อยละ 5 ของปริมาณขยะทั้งหมด และมากกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้ที่ร้อยละ 150

•   ได้รับการรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) ในโซน FoodwOrld ชั้น 7 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในระดับแพลตินั่ม

•   ขอรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 เพ่ิม 2 แห่ง ครบตามแผนงาน
•   ประเมินประเด็นด้านความย่ังยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาล) กับคู่ค้าและผู้รับเหมาจํานวน 4,199 ราย
•   ไม่มีการรุกลํ้าหรือละเมิดเข้าพ้ืนท่ีสงวนและพ้ืนท่ีหวงห้าม 

โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิดกฎหมาย
•   ไม่พบการปฏิบตักิารท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการจดัการสิง่แวดล้อม 

ที่ดี หรือเกิดการรั่วไหลที่มีนัยสําคัญ

•  เพ่ิมขอบเขตการขอรับรองคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์องค์กร (Scope 3)

•  ตดิตัง้ระบบการผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บน
หลังคาอาคารเพิ่มอีก 4 โครงการ

•  พิจารณานําเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDGs 7 มาเป็นแนวทางในการ
ตั้งเป้าหมายระยะยาวในเรื่องการใช้
พลังงานสะอาดขององค์กร

•  กาํหนดเป้าหมายในการใช้น้ําซํา้ร้อยละ  
5 ของการใช้น้ําท้ังหมด และให้ได้ 
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 หรอืเทียบเท่า 
การนํานํ้ากลับมาใช้ซํ้าในส่วนกิจกรรม
ที่สามารถใช้ได้ให้ได้ร้อยละ 100

•   ขอรบัรอง ISO 14001 เพ่ิมเตมิอกี 2 แห่ง
•   ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะฝัง 

กลบลงให้ได้ร้อยละ 10 เทียบกับปี 2562  
และอนุมัติการตั้งเป้าหมายระยะยาว
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แนวทางการจัดทํารายงานในส่วน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรษิทัฯ ผนวกรวมรายงานการพัฒนาความย่ังยืนในรายงานประจาํปี  
เป็นปีที่ 7 เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิง่แวดล้อม โดยประยุกต์ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความ
ร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความย่ังยืน ฉบับมาตรฐาน
ในแบบหลัก (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-
Core Option) รวมทั้งกรอบการจัดทํารายงานของ International 
Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000:201Guidance on Social 
Responsibility) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และ 
เช่ือมโยงการดําเนินงานท่ีสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาความ
ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับน้ีครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 
บรษิทัย่อยในประเทศไทย ไม่รวมผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืน
ในต่างประเทศ ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานความคืบหน้าและ 
ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามกลยุทธ์ 
การดาํเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยขอบเขตของรายงานในส่วนผลการ 
ดําเนินงานด้านธุรกิจและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม
เฉพาะทรพัย์สนิภายใต้การบรหิารของบรษิทัฯ ได้แก่ ศนูย์การค้าท้ัง 
33 แห่ง อาคารสาํนกังาน 7 แห่ง และธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งและส่งเสรมิ
กันภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีเปิดทําการในประเทศไทย 
ดงัรายงานในลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 48 ยกเว้นการรายงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการโรงแรม
และโครงการท่ีพักอาศัย และการรายงานในด้านห่วงโซ่อุปทาน 
ไม่รวมผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ให้ความ
สําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
ร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม 
โดยเน้ือหาและรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ เป็นการเปิดเผยผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ที่
มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทที่มีอํานาจในการ
บริหาร รวมทั้งบริษัทที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล

การควบคุมคุณภาพของรายงาน
แผนกพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน เป็นหน่วยงานกลางท่ีควบคมุคณุภาพการจดัทํา
รายงานให้มคีวามถูกต้องสมบรูณ์และมคีณะทาํงานจดัทาํรายงาน
ประจาํปี และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัช ีการเงนิ และ
บริหารความเสี่ยงเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
รายงานฉบับน้ีได้รับการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือความน่าเชื่อถือ 
และโปร่งใส และให้สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI-
Standards ดงัรายละเอยีดการรบัรองความเชือ่มัน่ในหน้า 278-279

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
สามารถอ้างองิขอบเขตผลการดาํเนินงานด้านความย่ังยืน และ GRI 
Content Index ได้ที่ https://www.cpn.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จํากัด	(มหาชน)
ชั้น 10 อาคาร ดิ 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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คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารคู่ค้า

ฝ่ายบริหารพื้นที่

กลุ่มงาน
พัฒนาโครงการ ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายวิศวกรรม
การก่อสร้าง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มสนับสนุนงาน
พัฒนาธุรกิจและโครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
เขตพิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักตรวจสอบภายใน

โครงสร้างองค์กร
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริิหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักเลขานุการบริษัท

สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
และพัฒนาองค์กรฝ่ายการเงิน

ส�านักกลยุทธ์องค์กรฝ่ายบัญชี

ฝ่ายพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย

ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย
และบริหารสัญญาเช่า
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างระดับกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 คน 
ซึง่เพยีงพอต่อการก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการท้ังหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที่
และให้ความเห็นด้วยความเป็นอิสระ และค�านึงถึง
ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้ รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้
เป็นบคุคลเดยีวกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือให้มกีาร
แบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�านาจ
ในการด�าเนินงาน 

- ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังประธาน
กรรมการอสิระ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะ
กรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมให้มคีวามสอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและ
ถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จดัการให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ในการด�าเนนิธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 คน

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1.  ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์ 

คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ 1  ประธานกรรมการ
2. นายการุณ  กิตติสถาพร2 ประธานกรรมการอิสระ
3. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอิสระ
4. นางโชติกา  สวนานนท์  กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ
6. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 1 กรรมการ
10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 1  กรรมการ
11. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ 
แทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิธรรม 
จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  
นายปรชีา เอกคณุากลู กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ หรือกรณีท่ีต้องย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีต่าง ๆ หรือการย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอ�านาจข้างต้นคนใดคนหน่ึง
ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการบริษัท

1)  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2)  กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 
 2 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
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และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กฎระเบียบของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ และข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ 
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ   

3)  กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์  และ
มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
อย่างเต็มที่

4)  กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 
โดยก�าหนดให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

5)  กรรมการต้องไม่กระท�าการใด ๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือ
จัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่า
จะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1)  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจ�านวน
กรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจ�านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

2)  กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุด
นั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการท่ีครบก�าหนดวาระ 
อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 

  
  นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ 
 2.1) ตาย
 2.2)  ลาออก 
 2.3)  ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรอื

ข้อบังคับของบริษัทฯ
 2.4)  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากต�าแหน่ง ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง

 2.5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก 
3)  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

บรษิทัฯ โดยการลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถึงบรษิทัฯ
4)  กรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้

ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระ
ในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ 
ของบริษัทฯ 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร 
และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบก�าหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเสนอชือ่กรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

1)  บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู ้ถือหุ้น 
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ 4 ประการคือ

 1.1)  การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of 
Loyalty)

 1.2)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 
(Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และ 
มีจริยธรรม (Ethic)

 1.3)  การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

 1.4)  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

2)  ก�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะสัน้ และระยะยาว
ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความ
ย่ังยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการสร้างคณุค่าต่อกิจการ ผูม้ส่ีวน
ได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์เป็นประจ�าทุกปี 
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3)  พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ ตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก�าหนด รวมถึงระเบียบอ�านาจอนุมัติด�าเนินการของบริษัทฯ

4)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ 
โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายท่ีก�าหนดโดยมกีารน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย

5)  ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจ�านวน
กรรมการ สดัส่วนกรรมการอสิระ รวมทัง้คณุสมบติัท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและน�าเสนอโดยคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6)  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจ�าเป็น โดยมกีารตดิตามผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ

7)  จดัให้มกีารเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ  
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เชือ่ถือได้ ทันเวลา เท่าเทยีมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8)  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9)  จดัให้มจีรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 
เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ โดย
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัหน้าทีข่องตน
อย่างมจีรยิธรรมและปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทัฯ 
อย่างเคร่งครัด

10)  จัดให้มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
สนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบ
ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  

11)  จดัให้มกีระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการท�ารายการ
ระหว่างกัน

12)  จดัให้มกีระบวนการทีช่ดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมี 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระท�า ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ คณะกรรมการต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร

13)  จดัให้มนีโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม
และมปีระสทิธิภาพ มกีารตดิตามและประเมนิการบรหิารความ
เสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

14)  จัดให้มีการก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�าทุกปี

15)  จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
กรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง 

16)   ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทเป็นประจ�า 
ทุกปี รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะ
กรรมการบริษัท

17)  พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือ
เข้าร่วมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง

18)  ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ  ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง

19)  ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการ
กับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล

20)  ก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ง
รวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการรกัษาความลบั 
(Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมท้ังการจัดการ
ข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market Sensitive 
Information) ตลอดจนดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และ
พนักงาน ตลอดจนบคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องในการปฏิบตัติาม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

21)  จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคล้องกับภาวการณ์

22)  สามารถแสวงหาความเหน็ทางวิชาชพีเก่ียวกับการด�าเนินธุรกจิ
ด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ

23)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้น
มอบหมาย
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1)  ก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2)   ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3)  พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมมีาตรการดแูลให้เรือ่งทีส่�าคญัและ
เป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4)  จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพ่ือให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอ
เร่ืองและเพียงพอท่ีกรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นส�าคัญ
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัท
มีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับ 
ฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ

6)  ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7)  ก�ากับดแูลให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ

1) เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
2)  ประสานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการ

ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าเรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา

3)  เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธาน
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเก่ียวกับประเด็นด้านการ
ก�ากับดูแลและเรื่องส�าคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้ง
ประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการอิสระ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ี
ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
หรอืมส่ีวนได้เสยีกับการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ก�าหนด 
คุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงาน 
ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบั
เดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตัง้

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอื
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให ้
กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 

171รายงานประจ�าปี 2562 โครงสร้างการจัดการ บทที่  21



พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ 
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธิของบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาท 
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังนี้ การค�านวณภาระหน้ี 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ
ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ 
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

5)  ไม่เป ็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง

7)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8)  ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ
ในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้

กรรมการอสิระควรใช้ดลุยพินจิอย่างเป็นอสิระในการพิจารณาเรือ่ง
ต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ
คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการชุดย่อย

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากล่ันกรองการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอ
ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ�านาจพิจารณา 
ตัดสินใจเรื่องส�าคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้
อ�านาจไว้ โครงสร้างกรรมการชุดย่อยมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภบิาล ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 
4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
-  กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ และของบรษิทัฯ 

-  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกคนมีความรู้ 
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

-  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลล�าดับที่ 1 มี 
ความเชีย่วชาญด้านบญัชี  
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2555-2559  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานทางการเงิน 
1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผย 

ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถอืได้ และทนัเวลา โดยการประสานงาน 
กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท�ารายงานทาง 
การเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

2)  สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยส�าคัญท่ีเกิดขึ้น 
ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การท�ารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3)  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความ 

ขัดแย ้งทางผลประโยชน ์  ให ้ เป ็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ 
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีเก่ียวข้อง หรือรายการท่ีอาจก่อให ้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ 
ครบถ้วน

การควบคุมภายใน
5)  สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและ

มปีระสทิธิผล รวมท้ังสอบทานรายการทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติ
ต่อรายงานทางการเงิน

6)  พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
และส�านักตรวจสอบภายใน เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
และเสนอให้ฝ่ายบรหิารปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ 
ติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. นายไพฑูรย์  ทวีผล ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2545-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ    
บริษัท อีซี่บาย จ�ากัด (มหาชน)

2553-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2554-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1   

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ    

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ากัด (มหาชน)
2555-2560  กรรมการตรวจสอบ    

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

3. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2558-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
2557-2561  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ    

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  กรรมการ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2559-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1   

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ    

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :  1  บรษิทัฯ มกีารปรบัเพ่ิมหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ก�ากับ

ดแูลงานด้านธรรมาภิบาลและการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ในปี 2562 โดยเปลีย่นชือ่เป็น 

“คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล” 
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การตรวจสอบภายใน
7)  สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ 

เป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล  
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับงานตรวจสอบภายใน

8)   สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของส�านักตรวจสอบภายใน 
และอนุมัติกฎบัตรของส�านักตรวจสอบภายใน

9)  ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความด ี
ความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรอืเลกิจ้าง รวมทัง้ในการก�าหนด
และปรบัค่าตอบแทนผูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

10)   พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรา
ก�าลังของส�านักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่ายบริหารเป็น 
ผู้อนุมัติ

11)  สอบทานและให ้ความเห็นชอบต ่อแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk 
Management) และแผนกลยุทธ์ของส�านักตรวจสอบภายใน

12)  สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู ้จัดการส�านัก 
ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน
และกระบวนการจัดการทางการเงิน

13)  พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความ
สัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ�้าซ้อน

14)  สอบทานผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายในตาม 
แผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานยัง
คงเป็นไปตามกรอบความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลมอบหมาย

15)  พิจารณาการจ ้างผู ้ เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน ้าท่ี 
ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาด
ทักษะบางอย่างท่ีจ�าเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น

16)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Quality Assurance Review) เป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งการ
ประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในจากบคุคลทีม่ี
ความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) 
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

การสอบบัญชี
17)  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัช ีเพ่ือให้ได้ผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ โดยค�านงึ
ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์
ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณา
ถอดถอนผู้สอบบัญชี

18)  สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ 
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)

19)  เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ 
ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่งส�าคัญระหว่างการตรวจสอบบญัช ี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

20)  สอบทานรายงานที่จัดท�าโดยผู้สอบบัญชี เสนอให้ฝ่ายบริหาร
ปรบัปรงุแก้ไข และตดิตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้

21)  พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการ
ประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

22)  รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท�าความผิด
ตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 
311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และด�าเนินการ 
ตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการ 
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
23)  สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ

24)  สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการและตดิตามกรณีของ
การไม่ปฏิบัติตาม

25)  สอบทานประเดน็ทีต่รวจพบโดยหน่วยงานก�ากบัดูแลภายนอก
และข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ

26)  สอบทานกระบวนการสือ่สารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นักงาน
ภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม

174 รายงานประจ�าปี 2562174 โครงสร้างการจัดการบทที่ 21



27)  รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา
กฎหมายของบรษิทัฯ เกีย่วกบัประเดน็ส�าคญัในการปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล
28)  รายงานผลการด�าเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือ

ทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
29)  สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดท�าโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

กับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล

30)  จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ก�าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ

31)  ในการปฏิบัติหน ้า ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภบิาล หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท�า 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด�าเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการกระท�าดังกล่าว ได้แก่

 31.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 31.2)  การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญั

ในระบบการควบคุมภายใน
 31.3)   การฝ ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

32)  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท�าที่เข้าลักษณะตามข้อ 
31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ 
กระท�าตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด 
หลักทรัพย์ฯ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
33)  สอบทานให้บรษิทัฯ มกีระบวนการพัฒนาการก�ากับดแูลกิจการ

ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น
เพื่อการพัฒนา

34)   ให้ความส�าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก�าหนดเรื่องการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ไีว้เป็นวาระประจ�าของการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

35)  ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้
รับส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง 
พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จากเลขานกุาร
บรษิทั ภายใน 7 วนัท�าการนับแต่วันทีบ่รษิทัฯ ได้รบัรายงานนัน้

36)  ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

37)  ส่งเสรมิและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการก�ากับดแูลกิจการแก่คณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

38)  พิจารณาหรอืมอบนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติ

39)  ดแูลตดิตามการปฏิบตังิานของกรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง
40)  สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล

41)  หารอืร่วมกับฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิทัฯ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารความเส่ียงและการประเมินความเส่ียงทุกด้าน 
รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

42)  หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให ้
ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ
43)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
44)  สอบทานกฎบตัรเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือพิจารณาความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทีก่�าหนดไว้ และ
เสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจ�าเป็น

45) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศก�าหนดเพิ่มเติม
46)  ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน

และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  มข้ีอสงสยัหรอืพบเหน็การกระท�า
อนัควรสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือให้
ความมัน่ใจแก่ผูแ้จ้งเบาะแสว่าบรษิทัฯ มกีระบวนการสอบสวน
ทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด�าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม
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เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ

2)  ดูแลให้โครงสร ้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไป
ด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย 
มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ ตรงตามท่ีบริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับ
ทิศทางการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์ โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาให้มี
จ�านวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามท่ีเหมาะสม
กับขนาดขององค์กร

3)  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและ
พิจารณากลัน่กรองบคุคลท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสม สมควรได้รบั
การแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4)  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
สรรหาและพิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

5)  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีก�าหนดระยะเวลาอย่าง 
เพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

6)  จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

7)  พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และ
การบรหิารองค์กรให้มคีวามสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการก�าหนดค่าตอบแทน

1)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับ 
ผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่

47) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ�าเป็น
48)  สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

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

โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน จ�านวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา
2. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  ที่ปรึกษา

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม นอกจากน้ี 
หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ใน
ทีป่ระชมุ เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1)   พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอิสระ 2 คน 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
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ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยค�านึงถึง
การเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

2)  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชุดย่อยเพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

3)  พิจารณาการก�าหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
การก�าหนดค่าตอบแทน

 
หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ

1)  สามารถแต่งตัง้ทีป่รกึษาประจ�า และ/หรอื ว่าจ้างทีป่รกึษาเฉพาะ
โครงการ เพ่ือให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจ�าเป็นและสมควร โดย 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ได้ตามความจ�าเป็นและสมควร

2)  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดเก่ียวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการบริษัท 4 คน 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1)  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง 
และกรอบการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกประเภทและ
ทุกระดับขององค์กร

2)  ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงท่ีฝ่ายบริหารจัด
ให้มีขึ้นในองค์กร

3)  พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยง
ท่ีองค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ี
องค์กรยอมรับได้

4)  สอบทานการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององค์กร โดยค�านงึ
ถึงผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อหุ้น ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
และพิจารณาเปรยีบเทียบกับระดบัความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรบัได้ 

5)  รับทราบถึงความเส่ียงที่ส�าคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้
ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่

6)  มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหาร 
ความเสี่ยงประจ�าปีขององค์กร

7)  ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง

8)  ก�ากับดูแลการก�าหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ

9)  รบัทราบรายงานแนวโน้มความเสีย่งขององค์กรและท�าให้แน่ใจ
ว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเก่ียวกับ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้

10)  รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

11)  ปฏิบตังิานอืน่ ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

นอกจากน้ี ฝ่ายจดัการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานหลัก 
ท�าหน้าท่ีด�าเนนิการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้รบัจาก
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ควบคุมการพัฒนาระบบการ
บรหิารความเสีย่งท่ีอยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารแต่ละ
หน่วยธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ และผนวก
การบริหารความเส่ียงเข้าไปในแผนธุรกิจ  สอบทานการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเส่ียงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความ
เบีย่งเบนท่ียอมรบัได้ สือ่สารและจดัการในเรือ่งการจดัตัง้และรกัษาไว้
ซึง่การบรหิารความเสีย่งทุกระดบัขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทาง
การบรหิารความเสีย่งขององค์กร และรายงานความคืบหน้าในการ
บรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งต่อคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการ 
นโยบายความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้ผูม้คีวามรู ้ความสามารถ 
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ท�างานทีเ่ก่ียวข้องให้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล
ตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ 
แต่งตัง้นางสาวอมัพาวีร์ ชมภพูงษ์เกษม ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
บริษัท รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ 
“รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการ
บริษัทดังนี้

สรุปการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
นโยบายความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ C - - -

2. นายการุณ กิตติสถาพร M M C -

3. นายไพฑูรย์  ทวีผล M C - C

4. นางโชติกา  สวนานนท์ M M M -

5. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ M M - -

6. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ M - - -

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ M - A -

8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ M - M -

9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ M - - M

10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ M - A M

11. นายปรีชา เอกคุณากูล M - - M

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
เลขานุการบริษัท

1)  จดัท�าและเก็บรกัษาเอกสารเก่ียวกับทะเบยีนกรรมการ รายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร

3)  จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลทราบภายใน 7 วนัท�าการ
นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 
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4)  จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5)  ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6)  เป็นศูนย์กลางการตดิต่อสือ่สารข้อมลูข่าวสารระหว่างกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

7)  ประสานงานและติดตามการด�าเนินงานตามมติของกรรมการ
และผู้ถือหุ้น

8)  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บั
ผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลตามระเบียบและข้อก�าหนด
ของหน่วยงานทางการ

9)  ด�าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ก�าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10)  จดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ซึง่ประกอบ
ด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร 

1)  พิจารณากลั่นกรอง และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1)  แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน 

และแผนงานของบริษัทฯ 
1.2)  งบประมาณประจ�าปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตาม

แผนกลยุทธ์
1.3)  การลงทุนโครงการต่าง ๆ หรือรายการที่ส�าคัญภายใต้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.4)  กิจกรรมและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการควบรวมและ

ซื้อกิจการ
1.5) แสวงหาและประเมินโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่

2)  ตดิตามผลประกอบการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณ
และเป้าหมายที่ตั้งไว้

3)  ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ 
บริษัทฯ 

4)  พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและ
จ�าหน่ายทรพัย์สนิ และรายการอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับธุรกิจของบรษิทัฯ 
ภายในขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

5)  ประเมินโอกาสและความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้อง
ในการด�าเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ 
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท

6)  สนับสนนุให้มกีารผนกึก�าลงัทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การต่อรองและการแข่งขัน

7)   สร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการเก่ียวกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8) จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
9)  พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
10)  ว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพ่ือให้ความเหน็

หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น
11)  ด�าเนินการหรืออนุมัติรายการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
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โครงสร้างระดับจัดการ

คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี้

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายปรีชา เอกคุณากูล1 ประธานกรรมการ
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์1 กรรมการ 
	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์1 กรรมการ
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์1 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานการเงิน	บัญชี 
	 และบริหารความเสี่ยง
5. นายชนวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล1 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานพัฒนาธุรกิจ 
	 และโครงการ
6. นายเลิศวิทย์  ภูมิพิทักษ์1 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นางนาถยา  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายการตลาด
9. นายบุนชาน  กุลวทัญญู กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายขาย

หมายเหตุ : 1  ผู้บริหารล�าดับที่ 1-6 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง

ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”  

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการจัดการ 

1)  จดัท�าและน�าเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมาย
ทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 

2)  จัดท�าและน�าเสนองบประมาณประจ�าปี (Annual Estimate)
3)  อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของ 

บรษิทัฯ ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัการ 
ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอ่ืน ๆ ที่ส�าคัญแก่ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอ�านาจอนุมัติด�าเนินการหรือ
ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

4)  รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5)  พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ

6)  พิจารณาการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ และ
ส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

7)  รายงานการแต่งตั้งผู ้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ให้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

8)  พิจารณามอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามท่ี 
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
เห็นสมควรได้

9)  ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง

10)  ว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพ่ือให้ความเหน็
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

11)  ด�าเนินการหรอือนมุตัริายการอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
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โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

เเละการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับองค์กร

คณะกรรมการ 
ด้านสภาพภูมิอากาศ 

เเละสิ่งเเวดล้อม

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับสายงานเเละสาขา

คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

เเละสภาพเเวดล้อมในการท�างาน

คณะกรรมการซีเอสอาร์

ทีมประสานงาน
ความเสี่ยงประจ�าสาขา

คณะกรรมการ
สวัสดิการสาขา 

เเละทีมงาน 
ด้านทรัพยากรมนุษย์

ทีมตรวจประเมินภายใน
เรื่องการจัดการพลังงาน

เเละคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร

ทีม CSR / CSV สาขา

หัวหน้าเเละทีมรับผิดชอบ
ประสานงาน

ระบบ ไอเอสโอ (ISO)
สาขา เเละทีมงาน 5 ส

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

เเละสภาพเเวดล้อม
ในการท�างานสาขา

ระดับกรรมการ ระดับจัดการ ระดับปฎิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจาก
ทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

น�านโยบาย กรอบการควบคุมไปด�าเนินการปฏิบัติ และติดตามผล
การด�าเนินการตามแผนการบรหิารความเสีย่งขององค์กรให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนด ทิศทาง และนโยบายที่ระบุไว้ 
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คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน 

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจากสายงาน
สนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 
2562 มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 12 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของ
ลกูจ้างและบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏิบตังิาน หรอืเข้ามาใช้บรกิาร
ในบริษัทฯ เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย อันเน่ืองจากการ
ท�างาน รวมถึงการขบัเคลือ่น ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยั
และสขุอนามยัในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

คณะกรรมการซีเอสอาร์

ในปี 2562 ได้ยกเลิกคณะกรรมการซีเอสอาร์ โดยผนวกหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการซเีอสอาร์ในการด�าเนนิงานของ
ทีมผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน 
บัญชีและบริหารความเสี่ยง ในการด�าเนินงาน ผลักดัน และอนุมัติ
กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ  
การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสา
ของพนักงานในนามซีพีเอ็นอาสา ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 
สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จากทกุสายงานเป็น
กรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 5 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ก�าหนดเป้าหมายความย่ังยืนทางธุรกิจ ครอบคลมุมติด้ิานเศรษฐกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและ
กรอบตามแนวทางในระดบัประเทศและระดบัโลก ทบทวนนโยบาย 
กลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน ข้อก�าหนด ระบบมาตรฐาน แนวทางใน
การด�าเนินงาน และติดตามผลการด�าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม

มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้ช่วย
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเป็นประธาน ม ี
ผู้บริหารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการ
ประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 3 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลงังาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้
ทรัพยากรทางเลือกเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
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คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับองค์กร

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็น
กรรมการ มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนา
องค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีการ
ประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 12 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ก�าหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับแผนงาน 
ดูแลพัฒนาและสร้างความผูกพันบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดอย่างเป็นล�าดับชั้น 

บุคลากร

บริษัทฯ มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 5,082 คน ในปี 2562 การ
เปลี่ยนแปลงของจ�านวนพนักงานสอดคล้องกับทิศทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้ม ี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏ
ในหัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” 
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่มีนัยส�าคัญ
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีด้วยเชือ่ว่าการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กร
ท่ีเติบโตอย่างย่ังยืนได้ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดย
ก�าหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการ” 
เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดย
มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็น
แบบอย่างทีด่ใีนการปฏิบติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการเสมอมา 
รวมท้ังมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและปลกูฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

“การมุ่งรักษาจริยธรรม” (Ethic) เป็นหน่ึงใน
ค่านิยมองค์กร I•CARE ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนด
ค่านิยมขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการถ่ายทอดและ
ปลกูฝังให้พนักงานทุกคนทกุระดบัได้ยึดถือและ

ปฏิบัติ มีเป้าหมายในการท�างานไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้
เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการโดย
ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “หลักการก�ากับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ในคู่มือ 
จรรยาบรรณฯ ของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
(Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกรายดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
• สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 
• สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน 
•  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีมีนัยส�าคัญของบริษัทฯ 

อย่างสม�่าเสมอและเพียงพอ  

•  สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

• สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
• สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ 
•  สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลของการตัดสินใจ

ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพ้ืนฐานของ 
บริษัทฯ อันได้แก่ 

 -  การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วน
ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 -  การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน 
มาเป็นของบริษัทฯ

 -  การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการ 
ของบรษิทัฯ ท้ังหมด หรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมาย 
ให้บคุคลอืน่เข้ามาจดัการธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืการรวมกิจการ
กับบคุคลอืน่ โดยมวัีตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร-ขาดทนุกัน

 -  การเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของ 
บริษัทฯ หรือข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
 - การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
 - การออกหุ้นกู้
 -  รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
บริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นในการ
แสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซักถาม และพิจารณาออกเสียงลงมติ
 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ ้นและการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย  
ไม่ว ่าจะเป็นผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้ ถือหุ ้นรายบุคคล นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนน�า 
หลักการที่เก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้ังแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการ
ประชุม ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 จัดขึ้นใน 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม 
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซน็ทรลัเวิลด์ เลขที ่999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทุมวัน 

การก�ากับดูแลกิจการ
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กรุงเทพมหานคร มีผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 
377 ราย และผู้รับมอบฉันทะจ�านวน 2,481 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้น 
ทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 
ร้อยละ 85.13 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น มี
กรรมการบรษิทัเข้าร่วมประชมุ 11 คน จากกรรมการท้ังหมด 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารการเงนิ เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัชี 
เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วนพร้อมเพรยีงกัน ทัง้น้ี รายละเอยีดการ
ด�าเนินการประชุมมีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•  ให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นรายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุม 
ผู ้ถือหุ้น และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู ้ถือหุ้น 
รายบุคคลมีส่วนในการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ ระหว่าง 
วันท่ี 28 กันยายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 รวมถึงการให้สทิธิ 
ผูถื้อหุน้ส่งค�าถามเก่ียวกับวาระการประชมุถึงเลขานกุารบรษิทั
ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมโดยหลักเกณฑ์การพิจารณา 
เก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ 
ของบรษิทัฯ ท้ังนี ้การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562 ไม่ม ี
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ หรอืเสนอชือ่บคุคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  จัดท�าจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562 บรษิทัฯ 
ได้เผยแพร่จดหมายเชญิประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 
30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
อย่างเพียงพอ

•  ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบ
การพจิารณาของผูถื้อหุน้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

 1)  วาระการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

 2) วาระการพิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
  ในรอบปี 2561
 3)  วาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 4)  วาระการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด�าเนินงานปี 2561 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย
เงินปันผล จ�านวนเงินท่ีขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจ�านวน
เงินที่จ่ายในปีก่อน

 5)  วาระการพิจารณาอนมุตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระประจ�าปี 2562 โดยให้ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการ
เสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ต�าแหน่งใน
บริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ 
ประสบการณ์ การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอืน่และกิจการท่ี
เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจของบรษิทัฯ วันท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะ
กรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นใน
บรษิทัฯ และข้อมลูอืน่ ๆ  เช่น การท�ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

 6)  วาระการพิจารณาอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�าปี 2562 โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย จ�านวนเงิน
และรปูแบบค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่งและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
ค่าตอบแทน

 7)  วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด 
ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับชื่อ 
ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี จ�านวนปีท่ีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บรษิทัฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีโดย
แสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น

•  ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
กะทันหัน รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลู
ที่ส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

•  อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ผูถื้อหุ้น
สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธี
การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ ส่วนหนังสอืมอบฉนัทะท้ัง แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมรีายชือ่พร้อมประวัตขิองกรรมการอสิระ 
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4 คน ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะไว้ด้วย โดยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจ�านวนรวม 
2,236 ราย มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�านาจ
ในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 -  มอบอ�านาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ จ�านวน 1,946 ราย

 - มอบอ�านาจให ้นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 
  ตรวจสอบ จ�านวน 6 ราย
 - มอบอ�านาจให ้นางโชติกา สวนานนท ์  กรรมการ 
  ตรวจสอบ จ�านวน 210 ราย
 - มอบอ�านาจให้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ 
  ตรวจสอบ จ�านวน 74 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

•  ก�าหนดให้มรีะยะเวลาการลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
2 ชัว่โมง โดยได้น�าระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนน เพ่ือความถูกต้อง รวดเรว็ และ
เชื่อถือได้ของข้อมูล

•  ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งน้ีบริษัทฯ 
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

•   ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

•  น�าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย
จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

•  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ

•  มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามล�าดับ

•  ด�าเนินการประชมุผูถื้อหุ้นตามล�าดบัวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มี
ความเป็นอสิระเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบ 
การนับคะแนน

•  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการ
ประชมุไปแล้ว โดยมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระทียั่งไม่ได้ 
พิจารณาลงมติได้

•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามอย่างเตม็ท่ี 
โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ครบทุกชดุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการ
บริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

•  น�าส่งมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในวันประชุม ผ่านระบบ SET Link 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
รับทราบในทันที

•  ผู ้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู ้ถือหุ้นผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

•  ให้ความส�าคญักับคณุภาพของรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้โดย
บันทึกสาระส�าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย

 -  รายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 -  สทิธิและวิธีการในการออกเสยีงลงคะแนน และการใช้บตัร
ลงคะแนน

 -  ค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และค�าชี้แจงของ
กรรมการหรือฝ่ายจัดการ

 -  มติท่ีประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระท่ีมีการ 
ลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

•  จัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจาก 
วันประชุม และน�าส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให ้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก�าหนด

•  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน 
วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุมภายหลัง
จากการประชุมเสร็จสิ้น

•  เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมนิคณุภาพ AGM ซึง่
จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และ
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สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่
ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

โครงสร้างการถือหุ้น

•  มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน
ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการ 
ถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน

• มีสัดส่วนของหุ้น Free Float มากกว่าร้อยละ 40 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
  (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายที่ใช้ใน
การควบคมุเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

•  การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ
ส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การเก็บรกัษาและการใช้ข้อมลูภายในทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด

•  การถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ แต่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถึงคูส่มรสและบตุรทียั่งไม่
บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
แก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 
ชัว่โมง ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถึงคูส่มรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ จะต้องจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอื 
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด 

   ทั้งน้ี หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นน้ี  
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษ
ตามกฎหมาย

•  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการและ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ภายใน 3 วันท�าการนบัจาก
มกีารเปลีย่นแปลง โดยมเีลขานุการบรษิทัรวบรวมและรายงาน
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึง 
คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิาวะ ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ 
หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 
ในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�า
รายการกับบคุคลภายนอก และค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
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โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตน 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันทีส่�าคญัหรอืไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทาน
และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ ้น 
ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง และเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส�าคญัอย่างครบถ้วนตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีก่�าหนด

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงาน
ข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีและการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
•  การรายงานการมีส่วนได้เสยี : กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที ่

รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ส�าหรบักรณีทีร่ะหว่างปีกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมถึงบคุคลท่ีมี
ความเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเข้าท�าธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ 
ผู ้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดย
ระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือของคู่สัญญา 
และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู ้บริหารในสัญญา เพ่ือ
ความโปร่งใสในการเข้าท�าธุรกรรมนั้น โดยเลขานุการบริษัท
มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภบิาลทราบภายใน 7 วันท�าการนบัแต่วันท่ีได้รบัรายงาน 

•  การรายงานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน : กรรมการและผูบ้รหิาร 
มหีน้าทีร่ายงานให้บรษิทัฯ ทราบเมือ่มกีารตกลงเข้าท�ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกสิ้นปีกรรมการและ 
ผู ้บริหารจะรายงานรับรองข้อมูลเก่ียวกับการท�ารายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน  

ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับการ 
กระท�าความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ข้อมูล
ภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.  การค�านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลัก 
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการก�าหนดเป็นนโยบายและ
บทบาทต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการก�ากับดแูล
กิจการ” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  ผู้ถือหุ้น
•  สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนที่ ย่ังยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและ 
มีประสิทธิภาพ

•  เคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ในการได้รบัข้อมลูท่ีจ�าเป็นโดยเท่าเทยีม
กัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

•  ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่ง 
รายละเอียดต่าง ๆ  ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ  
“การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

  พนักงาน
•  ก�าหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น

ธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย 
การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน

•   ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีไม่มีการแบ่งแยก
หรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้
ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา

•  ส่งเสริมความรู้พนักงาน จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการท�างาน โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมในหัวข้อเก่ียวกับ
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การฝึกอบรมด้านการก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการ
ทจุรติแก่พนกังานและพนกังานใหม่อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ 
ยังพัฒนาและจัดหลักสูตรความรู้เฉพาะทางในงานของแต่ละ
สายงาน โดยก�าหนดเป็น Training Roadmap ซึ่งเป็นความรู ้
ด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และความรู้ท่ีจ�าเป็น 
ในการปฏิบัติงานของสายงานต่าง ๆ ด้วย เช่น ฝ่ายขาย 
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ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการลูกค ้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เป็นต้น

•  จดัให้มโีครงการพัฒนาทกัษะความเป็นผูน้�า (People Manager 
Program) เพ่ือพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณลักษณะความเป็น
ผูน้�าท่ีก�าหนด โดยโครงการประกอบด้วยการประเมนิ 360 องศา
ก่อนและหลงัการพัฒนา การพัฒนา Classroom Training และ 
Group Coaching รวมถึงการโค้ชโดยหัวหน้างาน เพ่ือให้เกิด
การเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ
นอกจากจะเป็นการสร้างและพัฒนาผู้น�าแล้ว ยังเป็นการสร้าง 
Engagement แก่พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย

•  จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานที่
มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งงาน
ในอนาคต อาทิ ต�าแหน่งผู้จัดการท่ัวไปศูนย์การค้า ต�าแหน่ง
งานแผนกงานระบบของศูนย์การค้า ผ่านโครงการบูรณาการ 
การเรียนกับการท�างานร ่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•  ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ทุกท่ีทุกเวลา
โดยไม่มีข้อจ�ากัด โดยพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Online Learning ให้มากข้ึน โดยปัจจุบันมีหลักสูตรส�าหรับ
พนักงานใหม่ 5 หลักสูตร หลักสูตรความรู้เฉพาะสายงาน 24 
หลกัสตูร หลกัสตูรเก่ียวกับกระบวนการปฏิบตังิาน 10 หลกัสตูร 
และหลักสูตรด้านภาวะผู ้น�าในลักษณะ Micro Learning 
50 หลักสูตร

•  ส่งเสรมิให้พนกังานได้พัฒนาศกัยภาพของตนเอง และยกระดบั
การท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก�าหนดให้มีโครงการ
ทุนปริญญาโทส�าหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดย
บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร 
จนส�าเร็จการศึกษา

•  จัดให้มีการประเมินศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพ่ือค้นหา
พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้บริหารของ
องค์กรในอนาคต รวมถึงเพ่ือให้ผู ้บังคับบัญชาได้วางแผน
พัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับระดบัศกัยภาพเพ่ือให้มคีวามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับระดับต�าแหน่งงาน และสร้าง
ความพร้อมส�าหรับการเติบโตในระดับต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อไป

• จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีเพ่ือใช ้
 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้น 
 เงินเดือน การให้โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับ 
 ลกัษณะงานและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของพนกังานแต่ละระดบั 
•  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เป ็นธรรม 

แก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยก�าหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในหัวข้อ “การบรหิารจดัการเพ่ือความย่ังยนื”

•  เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และ 
มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดย 
ไม่เลอืกปฏบิตั ินอกจากน้ี บรษิทัฯ สนับสนุนการหารอืและความ
ร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กับพนักงานหรอืตวัแทนพนกังานในการ 
น�าเสนอข้อมลูแก่ผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจของบรษิทัฯ เก่ียวกับ
การปรบัปรงุคณุภาพชวิีตการท�างานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

•  จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีตามความสมคัรใจของพนกังาน เพ่ือ
สนบัสนนุให้พนักงานมเีงินทุนส�ารองในยามเกษยีณหรอืลาออก

•  จัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมัครใจของ
พนกังาน เพ่ือช่วยเหลอืครอบครวัเพ่ือนพนักงานในพิธีฌาปนกิจ

  ร้านค้าและลูกค้า
•  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบัติ
ต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมสี�านักส่งเสรมิและ
ก�ากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผู้ควบคุมดูแลการให้บริการ
ร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดยีวกันทกุสาขา โดยปรบัปรงุนโยบาย
และกระบวนการท�างานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับร้านค้าอย่างสม�า่เสมอ

•  ให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการจัดท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ โดยจะไม่น�าภาพหรือเนื้อหา
ที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

•  พัฒนาบุคลากรที่ท�าหน้าท่ีให้บริการและประเมินผลการให้
บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ�า โดยเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสัมพันธ์
จะเดินเย่ียมร้านค้าเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย รับฟัง
ปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ละวัน รวมท้ัง 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เดินตามจุดต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามหรือแนะน�า 
ผู้ใช้บริการได้ทันที

•  ประชุมร่วมกับร้านค้าเพ่ือสื่อสารแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อบริษัทฯ จะเปิดศูนย์การค้าใหม่ 
หรือศูนย์การค้าที่ปรับปรุง จะประชุมร่วมกับร้านค้าเพ่ือ 
รับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ และวางแผนการตลาด 
ร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เช่าได้แสดงความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์การค้า
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับศูนย์การค้าที่เปิดด�าเนินการแล้ว
จะมีการจัดประชุมร้านค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง

•  ส�ารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลูกค้าอย่าง 
ต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือทราบความต้องการของร้านค้าและลกูค้าอย่าง
แท้จรงิ และน�ามาปรบัปรงุเพ่ือการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิของบรษิทัฯ

  คู่ค้า
•  ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค�านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกัน
•  พัฒนาและรกัษาสมัพันธภาพทีย่ั่งยืนกับคูค้่า และสร้างความเชือ่ถือ 

ซึง่กันและกัน โดยบรษิทัฯ ยึดถือปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซือ้ 
จัดจ้างซึ่งมีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

• สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
•  ก�าหนดขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการพัฒนาโครงการ
และบรหิารงานก่อสร้าง อาท ิการจดัซือ้จดัจ้างโดยการคัดเลอืก 
คูค้่าด้วยวิธีการสอบราคาหรอืการประกวดราคา หรอืการจดัซือ้ 
จดัจ้างด้วยวธีิการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบยีบการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานจัดซื้อกลาง (Pool Procurement) 
ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะด�าเนินการ
อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
โดยจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้า 
โดยการประเมิน Pre-Qualification

•  จัดงานประชุมคู่ค้า (Partner Engagement Meeting) เพ่ือ
พบปะและสื่อสารแผนกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ให้คู่ค้ารับทราบและด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องและ
เติบโตทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

•  จัดประชุมเฉพาะรายอย่างไม่เป็นทางการในการสร้างความ
สมัพันธ์กับคูค้่ารายใหม่ ในความร่วมมอืส�าหรบัโครงการขนาด
ใหญ่ และความร่วมมอืบนพ้ืนฐานการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 
บนหลักบรรษัทภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ตามที่ระบุในหลักการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า

  เจ้าหนี้
•  ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั บรหิารเงนิกู้ยืม

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ ไม่น�าเงนิไปใช้ในทาง
ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ควบคมุให้มกีารช�าระ
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่าง 
ครบถ้วนตามก�าหนดเวลา และปฏิบตัติามเงือ่นไขการกู้ยืมเงนิ

ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบรหิารงานเพ่ือให้เจ้าหนี ้
มั่นใจในฐานะการเงินและความสามารถในการช�าระหน้ีท่ีด ี
ของบริษัทฯ

•  บริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีระบุใน
สัญญาเงินกู้ และ/หรือข้อก�าหนดสิทธิ มีการรายงานผลการ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขให้กับเจ้าหน้ีรบัทราบอย่างต่อเนือ่งเป็นปกติ 
โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดช�าระหนี้และดอกเบี้ยต่อ 
เจ้าหน้ี ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ท�าให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความ
สามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น มิได้
ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

  คู่แข่งทางการค้า
•  ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ 
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน

•  การจัดตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึง่บรษิทัฯ เป็นสมาชกิและ
ร่วมเป็นกรรมการของสมาคม ตั้งแต่ปี 2541 โดยบริษัทฯ ช�าระ
ค่าสมาชิกให้แก่สมาคมศูนย์การค้าไทยจ�านวน 50,000 บาท
ต่อปี

•  เผยแพร่ข้อมูลของสมาคมฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 
เช่น การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน การจัด 
ท�าเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคมฯ 
เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกิจ
ศนูย์การค้าท่ีเป็นประโยชน์และทนัต่อเหตกุารณ์ต่อสาธารณชน

•  จดัตัง้คณะท�างานชดุย่อยเพ่ือตดิตามและให้ความเหน็เก่ียวกับ
กฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจศนูย์การค้าและ
ธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่ปี 2558

•  ด�าเนนิมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมอื 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ศูนย์การค้า เป็นต้น
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•  ผลกัดันมาตรการส่งเสรมิทางการค้าเพ่ือกระตุน้การใช้จ่ายของ
นักท่องเท่ียว และการสนบัสนนุการซือ้สนิค้าภายในประเทศของ
คนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ เช่น กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นต้น รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี ในปี 2562 สมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกับสมาคม 
ค้าปลกีไทย และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ผลกัดนั
มาตรการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย 

•  เข้าร่วมเป็นคณะท�างานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ ร่วมกับสมาคม
ศนูย์การค้าระหว่างประเทศ หรอื ICSC-International Council of 
Shopping Centers ในการผลักดันและส่งเสริมให้ศูนย์การค้า
ในประเทศไทยมีนวัตกรรมการออกแบบและการบริหารใน
มาตรฐานระดับโลก

  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
•  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ

พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย
ก�าหนด เช่น คิดค้นหรือน�านวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงาน
มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน ตลอดจนดูแล
ป้องกันมใิห้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ก่อให้เกิดความเสยีหาย 
ต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
และสร้างสรรค์สังคม ท้ังในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การส่งเสรมิด้านการศกึษา การประหยัดพลงังาน และการรกัษา 
สิ่งแวดล้อม

•  ให ้ความส�าคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู ้ด ้าน 
สิง่แวดล้อมไปสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครอืข่าย 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู ้รวมทั้ง
ประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม

  ภาครัฐ
•  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือประโยชน์

ของประเทศ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนมุ่งมั่นด�าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็น
โครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

•  ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
•  ยกระดับความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์กรอิสระ

และองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงก�าหนดเป็นนโยบายและ
แนวปฏิบัติไว้ โดยก�าหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณท่ี
เพียงพอและเหมาะสมภายในส�านักงานและสถานประกอบการ 
เพ่ือป้องกันและควบคุมความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี
และความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด�าเนิน
ธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือ
ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด โดยก�ากับให้มีการ
ปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ลีขิสทิธ์ิ
ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนดิจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริม
ให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรอืข้อมลูทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานว่าไม่
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่
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เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ
ให้สูงกว่าข้อก�าหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการจนกระท่ังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และติดตาม
การปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ อาทิ กฎหมายผังเมือง เพ่ือไม่ให้การด�าเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ ในบรเิวณดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุนเพ่ือให้การลงทุน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

บรษิทัฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนุษยชน ดูแลมใิห้ธุรกิจ
ของบรษิทัฯ เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธิมนุษยชน 
เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐาน 
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนดิ 
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย 
ผู ้ร่วมทุน คู ่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการ 
สทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษิทัฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสยีหายให้ไม่ต�า่กว่าอตัรา
ที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ CAC เป็นความร่วมมอืระหว่างองค์กร 
ภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบด้วยหอการค้าไทย หอการค้าร่วม 
ต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งท�าหน้าที่
เป็นเลขานุการ

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องดังนี้

  การอบรมและการสื่อสาร
•  การให้ความรูค้วามเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกับการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 -  การจัดอบรมในหัวข้อ “Ethics in Workplace” ในรูปแบบ

การบรรยายโดยวิทยากร การระดมความคดิผ่านกรณีศกึษา 
และกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีจดัอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจ�าทกุปี โดยในปี 2562 บรษิทัฯ จดัการอบรมทัง้หมด 
3 รุน่ รวมมพีนักงานท่ีผ่านการอบรมจ�านวน 123 คน

 -  การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเรียน E-Learning หลักสูตร 
“CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ พนักงานทุกคนสามารถเข้า
มาเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี

 -  การจัดอบรมปฐมนิ เทศเพ่ือให ้ความรู ้ความเข ้าใจ 
แก่พนักงานใหม่เป็นประจ�าทุกเดือน

•  การส่ือสารนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย 
งดรบัของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ อเีมล เว็บไซต์บรษิทัฯ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ วารสาร ADMIRED เป็นต้น 
เพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง 

•  การจดัท�าแบบประเมนิตนเองด้านการก�ากับดแูลกิจการส�าหรบั
ผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือประเมินความรู้
ความเข้าใจ และระดับการปฏิบตัติามของผูบ้รหิารและพนกังาน 
ดังนี้

 -  การประเมนิตนเองตามหลกับรรษทัภบิาล (CG Individual 
Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือน�าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการด�าเนินงานด้าน
การก�ากับดูแลกิจการ

 -  การประเมนิผลพฤตกิรรม (Behavior Assessment) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวัดระดบัการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยการยึดมัน่
ในหลกัจรรยาบรรณ ซึง่ถือเป็นส่วนหนึง่ของค่านิยมองค์กร

  การขยายความรว่มมอืไปยงัคูค่า้ของบรษิทัฯ 
•  การสื่อสารจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้า และมาตรการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชนัไปยังคูค้่า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ
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•  การสือ่สารนโยบายงดรบัของขวญัไปยังคูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การเปิดเผย
บนเว็บไซต์ การส่งจดหมาย การโทรศัพท์ การส่งข้อความผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน เป็นต้น เพ่ือแจ้งไปยังลูกค้าและคู่ค้าของ 
บริษัทฯ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากน้ี โครงการ CAC 
ได้น�าสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยไว้บนเฟซบุ๊ก
ของ CAC อีกด้วย

•  บริษัทฯ ก�าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ที่จะเข้ามา
เป็นคู่ค้าจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโดยการประเมิน 
Pre-Qualification ซึง่ก�าหนดให้คูค้่ามกีารด�าเนินการด้านความ
ย่ังยืน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

ทัง้น้ี รายละเอยีดนโยบายทีเ่ก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีข้อสงสัยหรือ 
ข้อร้องเรียน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังนี้

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�า
ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั 
หรอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทจุรติต่อหน้าที ่อาท ิการกระท�า 
ผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท การฉ้อโกง ทุจริต 
คอร์รัปชัน การใช้อ�านาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
การบกพร่องต่อหน้าท่ี/การประพฤติตนไม่เหมาะสม การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อม
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลก�ากับดูแลให้มี
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส และส�านักตรวจสอบภายในร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ของบรษิทัฯ และมกีารรายงานสรปุประเดน็ส�าคญัให้คณะกรรมการ 
บริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อม
พิจารณาบทลงโทษในกรณีท่ีมีความผิดจริงโดยเป็นไปตาม 
กฎระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดไว้ ส�าหรับช่องทางในการติดต่อ
มีรายละเอียดดังนี้

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

กรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียน
เก่ียวกับประเด็นด้านการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือ 
ร้องเรียนมายังฝ่ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังนี้
 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
 ชั้น 33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 อีเมล : CEO@cpn.co.th

ส�าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือ
บุคคลที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดย
ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเทจ็จรงิต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึงถึง
ความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จ้งเบาะแสผูร้้องเรยีน หรอื
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ท้ังนี้ กระบวนการ
แจ้งเบาะแส กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน การคุ้มครอง
สิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ 
เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บรษิทัฯ ด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน
ให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ตลอดทกุขัน้ตอน อาทิ พัฒนาระบบรบัเรือ่ง
ร้องเรียนออนไลน์ https://www.cpn.co.th/th/whistle-blowing ให้
มีความเข้มงวดในการรักษาความลับ จ�ากัดบุคคล และเพ่ิมระบบ
รกัษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมลูการร้องเรยีน โดยผูร้้องเรยีน 
สามารถแนบไฟล์หลกัฐาน และตดิตามสถานะเรือ่งร้องเรยีนได้ทกุท่ี
ทกุเวลา นอกจากน้ี ได้ปรบัปรงุนโยบายการจดัการเรือ่งร้องเรยีน และ
ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของพนักงาน รวมทั้งก�าหนดแนวปฏิบัติคณะท�างานสืบข้อเท็จจริง 
และคณะกรรมการสอบสวนให้มคีวามสอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัิ
ในปัจจุบัน

193รายงานประจ�าปี 2562 ������������������� บทที่  22



4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ เพ่ือให้นักลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
อย่างสม�่าเสมอ ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาท่ียังไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมลูได้ บรษิทัฯ มแีนวทางในการดแูลรกัษาข้อมลูภายในให้จ�ากัด
เฉพาะบุคคลที่จ�าเป็น

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือให้การปฏิบตังิานของส่วนงานนกัลงทนุสมัพันธ์
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อก�าหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และได้
ก�าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือให้ผู ้บริหารและ
พนกังานที่เกีย่วข้องกบังานนกัลงทุนสมัพนัธ์ใชเ้ปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์เป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกับบรษิทัฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลู
ทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลทั่วไปและผู้มีส่วน 
ได้เสยี ทัง้ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้องครบถ้วน สม�า่เสมอ 
และทันเวลา และเป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนด นอกจากนี้ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของ 
ผูถื้อหุ้นสถาบนั ผูถื้อหุ้นบคุคลนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ 
ทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของส่วนงานนกัลงทนุสมัพันธ์เป็นประจ�าทกุปี 
เพ่ือน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงนโยบายการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงนิ และท�างานใกล้ชดิกับผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือก�าหนดนโยบาย
และแผนงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี รวมถึงวางแนวทางใน
การปฏิบัติงานและพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับ
บริษัทจดทะเบียนชั้นน�าระดับภูมิภาค โดยมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุต่อผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์ และข่าว
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ภายใต้ 
หวัข้อนกัลงทุนสมัพันธ์ (http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงิน 
การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion & Analysis) ผลการด�าเนินงานย้อนหลงั ข้อมลูเก่ียวกับ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น การก�ากับดูแลกิจการ ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปฏิทินทางการเงินส�าหรับนักลงทุน (IR’s Events and Calendar) 
เอกสารข่าวแจ้งสือ่มวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารน�าเสนอ 
(IR Presentation) ท่ีใช้ในการพบปะนกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ 
เป็นต้น ในปี 2562 มีผู้เข้าเว็บไซต์กว่า 108,367 ครั้ง และมีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนรบัข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์จากส่วนงานนักลงทนุสมัพันธ์ 
ณ สิ้นปี 2562 จ�านวน 4,168 คน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วันก่อนวัน
ประกาศผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลทีไ่ม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ 
นักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) งานประชุมร ่วมกับ 
นักลงทุน งานประกาศผลประกอบการประจ�าไตรมาส รวมถึงการ
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เดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซึ่งในปี 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เฉลี่ย 
20-30 คนต่อไตรมาส โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day Webcast Live) และเปิด
โอกาสให้ผูช้มทางเวบ็ไซต์สามารถส่งค�าถาม และผูบ้รหิารสามารถ
ตอบข้อซักถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ทั้งน้ี เอกสารและวีดิทัศน์ของ
งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสจะเผยแพร่ในเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือให้นักลงทุนสามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังได้อย่างทั่วถึง และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม SET Digital Roadshow จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง จ�านวนบริษัท จ�านวนราย

 1. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) 56 67 132

 2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 14 22 29

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

5 59 252

 4. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day/SET Digital Roadshow)
  เพื่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน

6 - 77

 5. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) 11 103 222

 6. การเดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Non-Deal Roadshow) 6 77 113

 7. การพานักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมศูนย์การค้า (Site Visit) 10 66 81

 8. การพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมศูนย์การค้าของบริษัทฯ 1 29 32

 รวม 109 423 938

ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู ้ท่ีสนใจสามารถติดต่อส่วนงาน 
นกัลงทนุสมัพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมลูของบรษิทัฯ โดยจดหมาย หรอื
ติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
 ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688
 อีเมล : ir@cpn.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี
กรรมการอสิระ 4 คน ซึง่เป็นผูห้ญิง 1 คน จากกรรมการท้ังหมด 11 คน 
คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจ�านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระ
ทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก�าหนด 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทจดทะเบียนของ
ไทยเข้าถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
จัดกิจกรรมพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนจ�านวน 
32 คนไปชมศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย 
รูปแบบเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในโอกาส
ต่าง ๆ ดังนี้
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ท้ังน้ี เพ่ือให้การก�ากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและ
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มี 
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการจดัการ 
ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ”

ความหลากหลายในโครงสร้างของ 
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน ์ของความหลากหลายของ 
คณะกรรมการบรษิทั จงึก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความหลากหลาย 
ในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในจรรยาบรรณและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
สามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์ โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ 
หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

ความช�านาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ประกอบด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ด้านบญัชี การเงนิ เศรษฐศาสตร์ หรอืบริหารธรุกจิ  
ด้านกฎหมายและภาษีอากร ด้านการบริหารความเส่ียง ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง 
IT Disruption และ IT Governance และด้านการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่ ีประวัติกรรมการปรากฏในหวัข้อ “รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

บริษัทฯ จะคงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้การพิจารณาและตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้น�าองค์กรที่ต้อง
ก�ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวัง 
(Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม 
(Ethic) โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการก�าหนด
วิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน ตามท่ีฝ่ายจัดการศึกษา
และน�าทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทชี้แนะมาจัดท�าแผนงาน โดย
มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมในการด�าเนนิธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ  
อาทิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นต้น 
โดยมีการติดตามและก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ากลยุทธ์และ
นโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนเสริม
สร้างความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ส่งเสริม
นวัตกรรมในด้านตา่ง ๆ  ทีก่่อให้เกดิมูลค่าแก่ธรุกจิ ควบคู่ไปกบัการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบธุรกิจ
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ก�ากับดูแลระบบการ
บรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในให้มปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง ก�ากับ
ดูแลระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้อง ตดิตามการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล (ACGC) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) 
ตามที่ได้รับมอบหมายในการก�ากับดูแลงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
คณะ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน

ท้ังนี้ กลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสาร
ไปยังผู ้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใน
ระดับผู้บริหารจะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management 
Committee และการประชุม Management Information Meeting 
เป็นประจ�าทุกปี เป็นต้น ส�าหรับในระดับพนักงานทั้งในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการบังคับบัญชาตาม
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ล�าดับ และผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal 
Communication) จัดท�าขึ้นอย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่ก�าหนดไว้ผ่านการพิจารณา 
รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่
ย่ังยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการในระยะยาว ท้ังในด้าน 
Financial, Non-Financial, Quality และการสร้าง Brand ดังนี้
-  พิจารณาผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงาน 

ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ
แข่งขนั ข้อมลูลกูค้า คูค้่าทีเ่ก่ียวข้อง เป็นประจ�าทกุไตรมาสโดย
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงาน

 -  พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทกุครึง่ปี โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

-  พิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืนและความเสี่ยงที่อาจ 
ส่งผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ

-  ในการก�าหนดกลยุทธ์ ฝ่ายจัดการน�าทิศทางกลยุทธ์ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทก�าหนดและให้ค�าแนะน�ามาพิจารณาร่วมกับ
ประเด็นท่ีมีความส�าคัญด้านความย่ังยืน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และน�าประเด็นความเสี่ยงและโอกาส
ท่ีมีนัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณา
ก�าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินงานในระยะยาว โดย
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บทบาทของประธานกรรมการและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น
บคุคลเดียวกัน เพ่ือให้มกีารแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีาร
ถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่กรรมการ
อสิระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่ง
เสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการ

เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ยึดมัน่ในจรรยาบรรณและหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นควบคุมดูแล
การประชุมดังกล่าวให้ด�าเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่าง
เต็มท่ีในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ”

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
และจัดการให้บริษัทฯ มีการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก�าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ภายใต้
กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียน

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้กรรมการควร
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ไม่เกิน 5 บริษัท

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาจไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษิทัอืน่ได้ 
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ ่
ของบริษัทฯ และกิจการน้ันต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทัก่อนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่

การจ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
ของกรรมการอิสระ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทก�าหนดว่ากรรมการอิสระสามารถ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถ
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ต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งทุกวาระแล้วต้อง 
ไม่เกิน 9 ปี เพ่ือความเป็นอสิระในการให้ความเห็นและปฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร และในปีท่ี
กรรมการอิสระดังกล่าวครบก�าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ
อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

•  ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้ชีแ้นะ
และก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดขึ้น 
อย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
ต่าง ๆ  ตลอดทัง้ปี ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาก�าหนด
นโยบายเก่ียวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งระบุไว้
ในจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการว่า กรรมการ
บริษัทมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ 
โดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 90.90

•  ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั
จะร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชมุก่อนการประชมุแต่ละ
คร้ังอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
เสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอสิระ โดยประธานกรรมการ
เป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

•  เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี
สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

•  ในระหว่างการประชมุ ประธานในทีป่ระชมุได้มกีารจดัสรรเวลา
อย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่ส�าคัญ อีกทั้งสนับสนุน
ให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ

เป็นอสิระ มกีารใช้ดลุยพินจิอย่างรอบคอบ ท้ังน้ี เลขานกุารบรษิทั 
และฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง

•  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการทีอ่าจมส่ีวนได้เสยี
จะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น

•  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะท่ี 
คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกคร้ัง 
ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการ 
อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

•  เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ ฝ่ายจัดการจะน�า 
รายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ยกตวัอย่างเช่น ความคบืหน้าโครงการ
ในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ 
เหตุการณ์ทีเ่ป็นกระแสสงัคมทีเ่กี่ยวข้องหรือมีโอกาสเกีย่วข้อง
กับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ รวมท้ังแนวทางการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี เป็นต้น

•  ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีสอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

 -  พิจารณารายการทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ส�าคัญ

 -   พิจารณาการลงทุนและการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า 
โครงการที่พักอาศัย โครงการ Mixed-use และการลงทุน
ในกิจการอื่น

 -  พิจารณาก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ อาท ิความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพย์สิน ความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ   

 -  พิจารณาเก่ียวกับการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 
การตรวจสอบภายใน IT Audit และ IT Governance

 -  พิจารณาปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
อาทิ ผลกระทบจากธุรกิจออนไลน์ ภาวะเศรษฐกิจ 
การเปล่ียนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน อุปสงค์-อุปทาน
ในแต่ละกลุ ่มธุรกิจของบริษัทฯ การด�าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร       
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•  เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลู
หรอืเอกสารท่ีเก่ียวข้องมกีารเก็บไว้อย่างครบถ้วนในทีป่ลอดภัย 
โดยมกีารจดัเก็บในรปูแบบไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ควบคูกั่บการจดั
เก็บเอกสารต้นฉบับ และจ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

•  ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
ขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็น
ผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี้แจงเพ่ิมเติมของฝ่าย
จัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด

•  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกัน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับแผน
กลยุทธ์ประจ�าปี 2563 และประเด็นที่ส�าคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจที่
อาจส่งผลกระทบกับกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพ่ือ
น�าไปพัฒนาการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

•  คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัท้ังคณะทุกครัง้ทีม่กีารประชมุ เพ่ือน�าผลที่
ได้จากการประเมนิมาปรบัปรงุพัฒนาการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
และการจัดประชุมให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งผลประเมินประสิทธิภาพการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเฉลีย่ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 98.23

•  คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ตลอดจน
ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติท่ีดีและ
เป็นปัจจุบัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
•  หลักเกณฑ์
  บรษิทัฯ จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

ตามแนวทางจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ผลการประเมนิจะ
เป็นส่วนส�าคญัในการพัฒนาการปฏบิติัหน้าทีแ่ละการด�าเนนิงาน 
เก่ียวกับคณะกรรมการให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้
ต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

 ส่วนที่ 1  คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือ 
   ระดับการด�าเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่

   1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
    คณะกรรมการ
   3) การประชุมและการท�าหน้าที่ของกรรมการ
   4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
   5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา 
    ผู้บริหาร
 
 ส่วนที่ 2   คณะกรรมการให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืสิง่ทีใ่ห้ 

ความสนใจเป็นกรณีพิเศษส�าหรับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหรือการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ

•  กระบวนการในการประเมิน
  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท 

ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล
• หลักเกณฑ์
 บรษิทัฯ จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล 
 เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ย่ิงขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีส�าคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร 
จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน 
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 2) การก�าหนดกลยุทธ์ การก�ากับดแูล และตดิตามการด�าเนนิงาน
 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•  กระบวนการในการประเมิน
  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท 

ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี 
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3.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง มกีารประเมนิตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าผลประเมนิมาพัฒนาการปฏิบตัหิน้าท่ี
ในการสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ” สรุปได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

• หลักเกณฑ์
 แบบประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบด้วย

การประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมิน (%)

 คณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) 99.57

 2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 98.97

 คณะกรรมการชุดย่อย

 3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 100.00

 4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 99.80

 5. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 97.35

 หมวดที่ 1  การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการ 
 ประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่

     1)  ความเป็นผู้น�า
   2)  การก�าหนดกลยุทธ์
   3)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์
   4)  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
   5)  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
   6)  ความสัมพันธ์กับภายนอก
   7)  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
   8)  การสืบทอดต�าแหน่ง
   9)  ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
   10) คุณลักษณะส่วนตัว

  หมวดที่ 2   การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย 
จดุแขง็และประเดน็ท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ควรได้
รับการพัฒนามากย่ิงข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

  

•   กระบวนการในการประเมิน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่มีการก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) ที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีร่วมกับคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบเก่ียวกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ประเมินเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองโดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเมื่อมีผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้น
จริงจะน�ามาเทียบกับ KPIs ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป 
ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปี 2562 คดิเป็น 
ร้อยละ 98.83 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินตนเองโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ประจ�าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.58 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ”
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รายชื่อกรรมการ รายละเอียด องค์กร วันที่

 นายการุณ กิตติสถาพร •  รับฟังความรู้ในหัวข้อ  
“Economic Outlook” 

 โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
 บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
 จัดโดยเซ็นทรัลพัฒนา

30 มกราคม 2562

•  หลักสูตร Risk Management Program 
for Corporate Leaders (RCL) 16/2019

 จัดโดยสถาบัน IOD 2 พฤษภาคม 2562

 นายไพฑูรย์ ทวีผล •  สัมมนา IOD Special Event (M-SE) 1/2019 
ในหัวข้อ “Board of the Year, Board of the 
Future”

 จัดโดยสถาบัน IOD 18 มกราคม 2562

•  สมัมนา ID Club Networking (G-ID) 1/2019 
ในหัวข้อ “Treasury Stock”

 จัดโดยสถาบัน IOD 3 เมษายน 2562

•  สัมมนา Annual General Meeting 
(M-AGM) 1/2019

 จัดโดยสถาบัน IOD 29 พฤษภาคม 2562

•  สัมมนา R-IDF - ID Forum 1/2019
 ในหัวข้อ “Tips and Tricks for
 Dealing with Questions in AGM” 

 จัดโดยสถาบัน IOD 24 มิถุนายน 2562

•  สัมมนา National Director Conference 
(NDC) 1/2019

 จัดโดยสถาบัน IOD 24 กรกฎาคม 2562

•  สัมมนา Chairman Forum (R-CF) 1/2019 
ในหัวข้อ “Successful Corporate Culture 
Change: from Policy to Practices”

 จัดโดยสถาบัน IOD 25 กันยายน 2562

•  สัมมนา CAC National Conference 
(C-Conference) 1/2019

 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight 
against Corruption”

 จัดโดยสถาบัน IOD 18 ตุลาคม 2562

•  สัมมนาในหัวข้อ 
“ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” 

  จัดโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย

2 ธันวาคม 2562

•  รับฟังความรู้ในหัวข้อ 
“การขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน”

  จัดโดยบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

19 กันยายน 2562

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการ
ทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการจากสถาบัน IOD แล้ว รวมท้ังบริษัทฯ สนับสนุนให้คณะ
กรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดย

มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตร
ต่าง ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ืองทกุปี สรปุ
รายละเอยีดเก่ียวกับการอบรมสมัมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 
2562 ดังนี้

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2562
บริษัทฯ จัดให้ความรู้แก่กรรมการทุกคนในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Protection Act: PDPA) ในวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นดังนี้  
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รายชื่อกรรมการ รายละเอียด องค์กร วันที่

 นางโชติกา สวนานนท์ •  รับฟังความรู้ในหัวข้อ 
“Economic Outlook”

 โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
 บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
 จัดโดยเซ็นทรัลพัฒนา

30 มกราคม 2562

 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ •  รับฟังความรู้ในหัวข้อ
 “ความรู้และความตระหนัก 

ในความส�าคัญของภัยไซเบอร์”

 จดัโดยธนาคารเกียรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2562

•   รับฟังความรู้ในหัวข้อ
 “Economic Update”

 จดัโดยธนาคารเกียรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน) 4 กรกฎาคม 2562

•  รับฟังความรู้ในหัวข้อ
 “National Digital ID, Libra & 5G” 

 จดัโดยธนาคารเกียรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน) 1 สิงหาคม 2562

•  รับฟังความรู้ในหัวข้อ 
“How the Changing Global and 
Thailand’s Trends Affecting Our 
Business Models”

 จดัโดยธนาคารเกียรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน) 14 พฤศจกิายน 2562

 คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ •  รับฟังความรู้ในหัวข้อ 
“Southeast Asia and Thailand’s 
Internet Economy”

 จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล 30 ตุลาคม 2562

 นายปรีชา เอกคุณากูล •  สัมมนาในหัวข้อ 
“ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” 

 จัดโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 
 แห่งประเทศไทย

2 ธันวาคม 2562
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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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) •

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CG I) • • •

 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 the Chairman Program (RCP) • • •

 Risk Management Committee Program (RMP) •

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) •

หลักสูตรการอบรม 

รายชื่อกรรมการ
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•  กลไกการก�ากับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม : บรษิทัฯ ก�าหนด 
ระบบการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยผ่านกฎระเบยีบ นโยบาย 
และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น อ�านาจด�าเนินการ แนวปฏิบัติ และ
กระบวนการท�างานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีระบบการรายงาน
เป็นล�าดับขั้นต่อผู ้บริหารที่เก่ียวข้องโดยมีการรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ
บริษัทเป็นระยะ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
บรษิทัฯ บรรลเุป้าหมายระยะยาวทีว่างไว้และเตบิโตอย่างย่ังยืน

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ี
ส�าคญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ได้แก่ ข้อมลูฐานะการเงนิและ 
ผลการด�าเนนิงาน การท�ารายการระหว่างบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม 
กับบุคคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
และการท�ารายการส�าคัญ โดยรายการดังกล่าวจะต้องมีการ 
เปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดเป็นนโยบายไว้ใน
จรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการว่าคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน
กับบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
ต้องให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการท่ีส�าคัญ อาทิ การ
ส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน การ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของตวัแทน 
ของบริษัทฯ การก�ากับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและ 
ผลการด�าเนนิงานอย่างถูกต้องครบถ้วนและการควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

•  การจัดท�าข ้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู ้ถือหุ ้นอื่น 
(Shareholders’ Agreement) : บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิ 
ของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบรษิทัฯ ร่วมกับผูร่้วมทนุจดัท�า Shareholders’ Agreement 
ก�าหนดรายละเอียดท่ีส�าคัญเก่ียวกับการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
และเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย 
อาทิ สัดส่วนการลงทุน อ�านาจการควบคุม ขอบเขตหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบในการบรหิารงาน การจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
ไปปรับใช้

คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลกัปฏบิตัติาม 
CG Code ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�า 
ทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมกีาร
ทบทวนและอนมุัตนิโยบายและหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี ดงันี้
•  พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทน
คณะกรรมการบรษิทัปฏิบตัหิน้าท่ีในการก�ากับดแูลกิจการของ 
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี

•  พิจารณาทบทวนและอนมุตักิฎบตัรประธานกรรมการอสิระ และ
แต่งตัง้ประธานกรรมการอสิระ (Lead Independent Director) 
เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัในการ
ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
ให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการ
ประสานและถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

•   พิจารณารับทราบการปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรือ่งร้องเรยีน
ของบริษทัฯ เพ่ือก�ากับดแูลให้บรษิทัฯ มกีลไกการรบัและด�าเนนิ
การเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ส�าหรับหลักปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิได้น�า
ไปปรับใช้ ได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ได้มกีารบนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบตัิ
ที่ดีอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการภายในประเทศ 
เช่น หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (CG Code) โครงการประเมนิการก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจด
ทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม 
ผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับ
สากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard และ DJSI Sustainability 
Assessment เป็นต้น โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจ�าปี 
ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้
• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
• ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• โครงสร้างการจัดการ 
• การก�ากับดูแลกิจการ 
• การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

•  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรายบุคคล รวมท้ัง 
กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งน้ี บริษัทฯ เปิดโอกาส 
ให ้ผู ้ ถือหุ ้นมีส ่วนร ่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  โดยแจ ้งผ ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ซึง่มรีายละเอยีดเก่ียวกับวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา 
ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่
มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว

•  ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความ 
รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะ
กรรมการบริษัท กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

•  พิจารณาผู ้ท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบุคคล
ต้องโทษหรือบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีด�า (Black List) จากองค์กร
ใด ๆ (รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ “ส�านักงาน ก.ล.ต.”) หรือเคยถูกตัดสิน
ในความผิดทางอาญา 

•  ส�าหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

•  พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ 
ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท 
(Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

•  พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
(Board Diversity) ทั้งในด้านเพศและอายุ

•  พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้�า วสิยัทัศน์ จรยิธรรม และความ
ซื่อสัตย์

•   พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม) 

จากน้ัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเสนอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

1.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึม ีให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบ
วาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจาก
ต�าแหน่ง ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2562 มีกรรมการที่ครบ
ก�าหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1.   นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2.   นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์
 กรรมการ / 
 ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
3.    นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์
  กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) /
 กรรมการนโยบายความเสี่ยง 
4.   นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์
  กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท) /
 กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามา 
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู ้บริหารของบริษัทฯ และมีการ 
จดัปฐมนเิทศแก่กรรมการใหม่เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ ด้วยการน�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6.  ผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ โครงการในปัจจบุนัและโครงการ

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้มีพ้ืนฐาน
ข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ส�านักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสาร
แก่กรรมการใหม่ดังนี้

1.  คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมของบรษิทัฯ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณ 
ของกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ 
หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู ่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. เอกสารแนะน�าบริษัทฯ
3.  ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศ

ภายในของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5.  นโยบายการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

และเอกสารเพื่อจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย
6.  รายงานประจ�าปี 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนิน

ธุรกิจและผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียด
เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี
8.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ย้อนหลัง 1 ปี
9.  รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
10.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ความเสี่ยงย้อนหลัง 1 ปี
11.     ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี

ทั้งน้ี ในปี 2562 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เน่ืองจากไม่มี 
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และน�าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพิ้จารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสมกับต�าแหน่งและหน้าท่ีความรบัผดิชอบ รวมถึง 
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการ
สรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 
คณะกรรมการบรษิทัก�ากับดแูลให้มกีารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง
และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต�าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�าแหน่งที่
ส�าคัญ โดยมีแนวทางด�าเนินการดังนี้

•  คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกัน
วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง
ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน

•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก�ากบัดแูลการอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของผูส้บืทอดต�าแหน่งงานด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะทีจ่�าเป็นและเตรยีมความพร้อมให้แก่ผูบ้รหิาร
ส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่งงาน 

•  กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีหน้าท่ีรายงานแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตามแผน
พัฒนารายบุคคลของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

•  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผล
การด�าเนนิงานเก่ียวกับแผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบั
สูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร

บทที่ 24



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม 
และเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส�าเร็จ 
ในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่น
ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรยีบเทยีบกับอตัราค่าตอบแทนของ
บรษิทัอืน่ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกันหรอืใกล้เคยีงกับบรษิทัฯ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการน�าผลส�ารวจ 
ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการ
พิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562 
มวีงเงนิไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอีตัราโครงสร้างค่าตอบแทน
ดังนี้

ค่าตอบแทนประจ�าไตรมาส ค่าเบี้ยประชุมในปี 2562 และเงินโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ 
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 18,966,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น  

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ประเภทค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

1.	 ค่าตอบแทนประจ�าไตรมาส	(บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

165,000
133,000
103,000

85,000

2.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)
-  ประธานกรรมการ
-  กรรมการ

60,000
42,000

3.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการตรวจสอบ

65,000
50,000

4.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และที่ปรึกษา	(บาท/ครั้ง)
-  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
-  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

35,000
30,000

5.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง	(บาท/ครั้ง)
-  ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- กรรมการนโยบายความเสี่ยง

35,000
30,000

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 20,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้ง 
กรรมการบางท่านของบริษัทฯ ให ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทย่อย เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ว่าคณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้เงินลงทุนของบริษัทฯ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

ค ่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่  
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทน 
ในรูปแบบอื่น 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 10 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเเละ
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน
ประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง

ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

ตรวจสอบเเละ
ธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

โบนัส 1

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 10/10 - -  - 660,000 600,000  - - - 812,500 2,072,500

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 11/11 4/4  - 412,000 378,000 550,000 140,000 - 747,500 2,227,500

3. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภบิาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง

10/10 11/11 - 4/4 532,000 420,000 715,000 - 140,000 715,000 2,522,000

4. นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

10/10 11/11 4/4  - 412,000 420,000 550,000 120,000 - 650,000 2,152,000

5. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล

10/10 11/11 -  - 412,000 420,000 550,000 - - 650,000 2,032,000

6. นายสทุธเิกยีรต ิ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/10 - -  - 340,000 294,000  - - - 650,000 1,284,000

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 - 4/4  - 340,000 378,000  - 120,000 - 650,000 1,488,000

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8/10 - 4/4  - 340,000 336,000  - 120,000 - 650,000 1,446,000

9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

7/10 - - 3/4 340,000 294,000  - - 90,000 650,000 1,374,000

10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 - 4/4 4/4 340,000 378,000  - 120,000 120,000 650,000 1,608,000

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

10/10 - -  - 340,000 420,000  - - - - 760,000

รวม 4,468,000 4,338,000 2,365,000 620,000 350,000 6,825,000 18,966,000
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 10 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเเละ
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน
ประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง

ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

ตรวจสอบเเละ
ธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

โบนัส 1

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 10/10 - -  - 660,000 600,000  - - - 812,500 2,072,500

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 11/11 4/4  - 412,000 378,000 550,000 140,000 - 747,500 2,227,500

3. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภบิาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง

10/10 11/11 - 4/4 532,000 420,000 715,000 - 140,000 715,000 2,522,000

4. นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

10/10 11/11 4/4  - 412,000 420,000 550,000 120,000 - 650,000 2,152,000

5. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล

10/10 11/11 -  - 412,000 420,000 550,000 - - 650,000 2,032,000

6. นายสทุธเิกยีรต ิ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/10 - -  - 340,000 294,000  - - - 650,000 1,284,000

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 - 4/4  - 340,000 378,000  - 120,000 - 650,000 1,488,000

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8/10 - 4/4  - 340,000 336,000  - 120,000 - 650,000 1,446,000

9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

7/10 - - 3/4 340,000 294,000  - - 90,000 650,000 1,374,000

10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

9/10 - 4/4 4/4 340,000 378,000  - 120,000 120,000 650,000 1,608,000

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสีย่ง

10/10 - -  - 340,000 420,000  - - - - 760,000

รวม 4,468,000 4,338,000 2,365,000 620,000 350,000 6,825,000 18,966,000

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัท่ี
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ในปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท)

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 822,000

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 582,000

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) (GLAND)

หมายเหตุ :  1 โบนัสประจ�าปี 2562 จ่ายให้แก่กรรมการในไตรมาส 1/2563 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

บรษิทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม 
และเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบ
เทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู ่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยังพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคนตาม
เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กร 
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
•	 	ค ่าตอบแทน	CEO:  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผล 
การปฏบิตังิานของ CEO เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าผลประเมนิดงักล่าว 
มาประกอบการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ CEO 
ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
ระยะสัน้ นอกจากนี ้ส�าหรบัผลการด�าเนินงานระยะยาว บรษิทัฯ 
ยังจดัให้มค่ีาตอบแทนทีส่อดคล้องกับผลการปฏบิติังานในระยะ
ยาวรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือจูงใจให้ CEO มีส่วน
ร่วมในการบริหารบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

•	 	ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง:	CEO พิจารณาประเมินผล 
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดับสงูเป็นรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี  
เพ่ือน�าผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของเงินเดือนและ
โบนัส 

ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2562 มีดังนี้
•			 	เงินเดือนและโบนัส: บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ 

ผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 
20 คน รวมทั้งสิ้น 236,625,886.75 บาท   

•	 	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ: บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้า
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัผูบ้รหิารจ�านวน 20 คน รวมท้ังสิน้ 
12,379,340.90 บาท

•	 	โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง	(Employee	
Joint	Investment	Program	“EJIP”): ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติ

โครงการ EJIP เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าของบริษัท และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
รักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลา
ของโครงการ 5 ปี (รวม Silent Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2567 ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
โครงการจะต้องเป็นพนักงานในระดับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ขึ้นไป ถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอายุงานในบริษัทฯ ไม่ต�า่กว่า 2 ปี และมีผลประเมิน
การปฏิบตังิานเป็นไปตามท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด โดยบรษิทัฯ จะหัก
เงินเดือนของผู้ท่ีมีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน (Base Salary) จนกว่าจะสิ้นสุดระยะ
เวลาสมทบเงินเข้าโครงการ และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงิน 
เท่ากับจ�านวนที่ผู้ร่วมโครงการถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน 
จนครบก�าหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ในปี 2562 มีผู้บริหาร
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 55 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบ 
ทั้งสิ้น 6,327,595.50 บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้ง 
ผู ้บริหารของบริษัทฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 
ในบริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ
ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ ได้แก่ 
เงินเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
ผู้บริหารในบริษัทย่อยในปี 2562 มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท จ�านวน (คน) ค่าตอบแทน 
(บาท)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จ�ากัด (มหาชน) (GLAND) 

3 13,680,000

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 2 385,000

212 รายงานประจ�าปี 2562212 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบทที่ 24



โครงสร้างเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายปันผล

บทที่ 25
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ

ชื่อหุ้นกู้ อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จ�านวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
ก�าหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

CPN21OA AA 300 12/10/2554 10 ทุก ๆ 3 เดือน เมื่อครบก�าหนด 12/10/2564 300

CPN221A AA 1,000 02/06/2558 6.6 ครั้งเดียว เมื่อครบก�าหนด 12/01/2565 1,000

CPN228A2 AA 800 06/08/2558 7 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบก�าหนด 5 ปี

06/08/2565 800

CPN20DA2 AA 800 16/12/2558 5 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบก�าหนด 3 ปี

16/12/2563 800

CPN21DA2 AA 800 16/12/2558 6 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบก�าหนด 4 ปี

16/12/2564 800

CPN22DA2 AA 600 16/12/2558 7 ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบก�าหนด 5 ปี

16/12/2565 600

CPN218A AA 1,900 08/08/2561 3 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 08/08/2564 1,900

CPN258A AA 1,000 08/08/2561 7 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 08/08/2568 1,000

CPN225A AA 1,500 02/05/2562 3 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 02/05/2565 1,500

CPN235A AA  2,000 02/05/2562 4 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 02/05/2566  2,000 

CPN227A N/A  2,000 18/07/2562 3 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 18/07/2565  2,000 

CPN297A N/A  500 18/07/2562 10 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 18/07/2572  500 

หมายเหตุ: 1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 2.82 ต่อปี
 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด ๆ นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบก�าหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

หมายเหตุ: 1 ไม่รวมส่วนของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธ1ิ

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาหุ้น 62.25 บาท

ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนเรียกช�าระแล้ว 2,244,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น

การด�ารงสถานะทางการเงินตามข้อก�าหนดสิทธิ การด�ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562

 1. จ�านวนรวมของหนี้สินต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เท่า 1.11 เท่า

 2. จ�านวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น1

       2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
       2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.41 เท่า
0.37 เท่า

 3. จ�านวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                          ไม่ต�่ากว่า 1.50 เท่า 4.41 เท่า
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ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ดังนี้*

หมายเหตุ : 
*  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
***  นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

 กลุม่ผู้ถือหุน้รายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณมี์อทิธพิลตอ่
การก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ 
บรษิทั เซน็ทรลัโฮลด้ิง จ�ากัด และบุคคลในตระกูลจริาธิวัฒน์ รวมถือหุน้ 
ประมาณร้อยละ 53 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์
มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจากมผีูแ้ทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบรษิทั
จ�านวน 6 ท่าน จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน

 ขอ้จ�ากดัการถอืครองหลักทรพัยข์องบคุคลตา่งดา้ว
บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 
(Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ร้อยละ 24.99 ของทุนช�าระแล้ว

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 4,488,000,000 100.00

ผู้ถือหุ้นในประเทศ
  - นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา

1,969,169,980
1,397,303,627

43.88
31.13

รวม 3,366,473,607 75.01

ผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศ
  - นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา

1,091,315,442
    30,210,951

24.32
 0.67

รวม 1,121,526,393 24.99

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด** 1,176,343,960 26.21

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 304,460,367 6.78

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED*** 113,388,977 2.53

4. STATE STREET EUROPE LIMITED*** 107,799,064 2.40

5. BBHISL NOMINEES LIMITED*** 93,802,300 2.09

6. ส�านักงานประกันสังคม 88,730,400 1.98

7. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH*** 73,506,560 1.64

8. UBS AG SINGAPORE BRANCH*** 65,893,600 1.47

9. THE BANK OF NEW YORK MELLON*** 61,288,423 1.37

10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC*** 57,968,648 1.29

รวม 2,143,182,230 47.75
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  3,312,800  22,293,200  25,606,000  -    -    -    3,312,800  22,293,200  25,606,000  0.57 

2. นายการุณ  กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

3. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

4. นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

5. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  22,645,900  -    22,645,900  -    -    -    22,645,900  -    22,645,900  0.50 

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  28,346,400  -    28,346,400  -    -    -    28,346,400  -    28,346,400  0.63 

8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  26,764,600  -    26,764,600  -    -    -    26,764,600  -    26,764,600  0.60 

9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  27,105,400  113,000  27,218,400  160,400  10,000  170,400  27,265,800  123,000  27,388,800  0.61 

10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  42,145,895  192,000  42,337,895  -    -    -    42,145,895  192,000  42,337,895  0.94 

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 -    3,000  3,000  12,529  -    12,529  12,529  3,000  15,529  0.00 

12. นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  17,199,200  -    17,199,200  169,700  -    169,700  17,368,900  -    17,368,900  0.39 

13. นายสุทธิภัค  จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  25,589,600  -    25,589,600  100,000  -    100,000  25,689,600  -    25,689,600  0.57 

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง

 54,000  24,000  78,000  18,317  -    18,317  72,317  24,000  96,317  0.00 

15. นายชนวัฒน์  เอือ้วฒันะสกลุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

 17,504,866  -    17,504,866  70,000  -    70,000  17,574,866  -    17,574,866  0.39 

16. นายเลิศวิทย์  ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

17. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารส�านักงาน  20,000  48,000  68,000  4,182  -    4,182  24,182  48,000  72,182  0.00 

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

หมายเหตุ: 1 ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  3,312,800  22,293,200  25,606,000  -    -    -    3,312,800  22,293,200  25,606,000  0.57 

2. นายการุณ  กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

3. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

4. นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

5. นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  22,645,900  -    22,645,900  -    -    -    22,645,900  -    22,645,900  0.50 

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  28,346,400  -    28,346,400  -    -    -    28,346,400  -    28,346,400  0.63 

8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  26,764,600  -    26,764,600  -    -    -    26,764,600  -    26,764,600  0.60 

9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  27,105,400  113,000  27,218,400  160,400  10,000  170,400  27,265,800  123,000  27,388,800  0.61 

10. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ  42,145,895  192,000  42,337,895  -    -    -    42,145,895  192,000  42,337,895  0.94 

11. นายปรีชา  เอกคุณากูล กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 -    3,000  3,000  12,529  -    12,529  12,529  3,000  15,529  0.00 

12. นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  17,199,200  -    17,199,200  169,700  -    169,700  17,368,900  -    17,368,900  0.39 

13. นายสุทธิภัค  จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  25,589,600  -    25,589,600  100,000  -    100,000  25,689,600  -    25,689,600  0.57 

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง

 54,000  24,000  78,000  18,317  -    18,317  72,317  24,000  96,317  0.00 

15. นายชนวัฒน์  เอือ้วฒันะสกลุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

 17,504,866  -    17,504,866  70,000  -    70,000  17,574,866  -    17,574,866  0.39 

16. นายเลิศวิทย์  ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

17. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารส�านักงาน  20,000  48,000  68,000  4,182  -    4,182  24,182  48,000  72,182  0.00 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าประมาณ
ร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงานของงบการเงินรวม หาก
ไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
ก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย ท้ังนี ้จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
ก�าไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย



ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครั้งที่ 1/2563 
วันที ่10 มกราคม 2563 มกีารรายงานผลการประเมนิความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�าป ี  2562 
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วันท่ี 16 มกราคม 2563 โดยมกีรรมการอสิระท้ัง 4 ท่าน 
(ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เข้าร่วมประชุมด้วย 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
และบริษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”) ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความเห็นไว้ (ดังปรากฏในหัวข้อ 
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล”) โดยบริษัทฯ 
ได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนนิการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญและติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ 
งบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี 2562 ได้ให้ความเหน็ในรายงาน
การสอบบญัชว่ีา งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) 
 
สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก�าหนดให้มีการ
ควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้มอบหมายให้ส�านกัตรวจสอบภายในท�าหน้าที่
ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการท�างานของบริษัทฯ 
ในทุกด้านมปีระสทิธิภาพประสทิธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
ในปี 2562 ส�านักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม 
การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการ 
ตดิตาม ตามแบบประเมนิท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ก�าหนด และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลท้ังหมด 11 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
วาระการประชุมเพ่ือสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของ
ส�านักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานการท�ารายการ
ระหว่างกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและ 
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและให้ข้อเสนอแนะทีจ่�าเป็นเพ่ือการพัฒนา 
และติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู ้บริหารตาม 
ข้อเสนอแนะในรายงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

218 รายงานประจ�าปี 2562218 การควบคุมภายในบทที่ 26



1.  การควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้
•  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมี
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกฎบัตร
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะ
กรรมการจัดการ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และ
สอดคล้องตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใต้การก�ากับดแูลของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

•  มีการก�าหนดจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณ
ส�าหรับคู่ค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการส่ือสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผ่านการจัดอบรมและสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารบุคคลภายนอกรับทราบอย่างชัดเจน 

•  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงานตามหลัก 
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่จดัให้ผูบ้รหิารและพนักงานท�าแบบ
ประเมินประจ�าปีผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) 
ซึ่งพัฒนาโดยฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ย่ังยืน
ร่วมกับส�านักเลขานุการบริษัท 2) การประเมินผลพฤติกรรม  
(Behavior Assessment) ภายใต้ค่านิยมองค์กร I•CARE ซึ่ง
จัดท�าโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

•  ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน วัดผลได้ มีการจัด
ฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  และก�าหนดแผนอบรมประจ�าปี เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ มกีารสร้างแรงจงูใจและจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือผ่อนคลาย 
ความกดดันในการท�างานให ้ กับพนักงาน นอกจากน้ี 
ได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ และสภาวการณ์

ในปัจจุบัน อีกทั้งมีการด�าเนินงานด้านแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเป็น Key Position 
มีการก�าหนดแผนอาชีพและแผนพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้การ
ด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

•  บริษัทฯ ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยได้รับ 
การรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และจะต้อง
ด�าเนินการขอรับรองทุก ๆ  3 ปี บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุ 
ครัง้ล่าสดุในปี 2561 ตามทีบ่รษิทัฯ ได้จดัท�าการประเมนิความเสีย่ง 
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการด�าเนิน
งานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
สากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเส่ียงองค์กรตาม 
รายละเอยีดทีป่รากฏในหัวข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” ทัง้นี ้การด�าเนินการ 
ในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้
•  บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไป โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมัน่ใจได้ว่ารายการใน 
รายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิครบถ้วนในสาระส�าคญัแสดงถึง
สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม 
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

•  การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลโดยคณะ
กรรมการนโยบายความเส่ียง และมีคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีหน ้า ท่ีทบทวนและประเมินความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความ
เส่ียงด้านทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงท้ังระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน โดยฝ่าย
บริหารความเส่ียงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ทุกไตรมาส 

•  มกีารสือ่สารให้พนักงานมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งความเสีย่ง
ผ่านการจัดอบรม และให้ความส�าคัญต่อกฎหมายฉบับใหม ่
ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิงาน ได้แก่ พระราชบญัญตั ิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการเชิญที่ปรึกษา
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จากภายนอกมาให้ความรู้และฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้จัด
อบรมและให้ความรู ้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ตระหนักถึงความส�าคัญ และน�าไปสู ่
การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

•  ส�านักกลยุทธ์องค์กรประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบของธุรกิจ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือปรับกลยุทธ์และ 
เป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า 
และติดตามข้อมลูต่าง ๆ  เช่น ความเคลือ่นไหวของผูป้ระกอบการ 
รายอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน และเศรษฐกิจทั้งระดับ
มหภาคและจุลภาค เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อบรษิทัฯ ในปีน้ีการก�าหนดกลยุทธ์ของบรษิทัฯ จงึมุง่เน้นให้มี
รูปแบบธุรกิจท่ีเป็นมากกว่าศนูย์การค้า การร่วมทนุกับบรษิทัอืน่ 
การพจิารณาทางเลอืกใหมใ่นการจัดหาเงนิทนุ และการเน้นใช้
สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นยอดรายได้

•  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผู้น�าองค์กร โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่สรรหา
บุคคลท่ีความเหมาะสม และก�าหนดให้จัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต�าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง    

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(Control Activities)

 
บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีมาตรฐานการ
ควบคุมที่ส�าคัญดังนี้    
•  มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการ

ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการ 
ท่ีส�าคญัต่าง ๆ  เช่น ขัน้ตอนวธีิการท�าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอน 
การอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม 

•  ก�าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบายการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการ
ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 
ของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสื่อสารถึงคู่ค้า และผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบผ่านระบบ Intranet และ Website 
ของบริษัทฯ

•  ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001 ISO50001  
ISO20121 ISO45001 และการปฏิบตังิานผ่านระบบสารสนเทศ 
โดยบรษิทัฯ มกีารก�าหนดการควบคมุความปลอดภัยของระบบ
ผ่านนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศ โดยสื่อสารไว้ใน “จรรยาบรรณ 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการ” อีกทั้งมีการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานโดยฝ่าย IT Audit เพ่ือปรับปรุงการควบคุม
ภายในของระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication)

บรษิทัฯ มรีะบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูท่ีมปีระสทิธิภาพดงันี้
•  คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายและวิธีปฏบิตัใินการรกัษา

ความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชือ่ถือ (Integrity) 
และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ
ข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market Sensitive 
Information) ตลอดจนก�ากับดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
และพนักงาน รวมท้ังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

•  จดัการข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ  ท้ังข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูอืน่ ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทใช้
ประกอบการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารสือ่สาร
ข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ และในปีนี้มีเหตุการณ์
ส�าคัญ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด ์  และการปิดก้ันทางเข ้าออกศูนย ์การค ้า 
เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการในภาวะวิกฤต
และรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมี
การสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที ่
ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา 

•  มช่ีองทางการสือ่สารท้ังภายในและภายนอกผ่านระบบ Intranet 
และ Website ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู ้ท่ีสนใจรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือเรื่อง
ร้องเรยีนต่าง ๆ  เช่น การท�าทจุรติ การกระท�าผดิด้านจรรยาบรรณ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และในปีน้ีมีการ
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมุง่เน้นการรกัษาความลบั การคุม้ครองผูร้้องเรยีน 
และการตดิตามสถานะการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน

•  ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ มีการ
จัดเก็บเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและเป็น
หมวดหมู่ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพ่ือให้การสืบค้นเอกสารเป็น
ไปอย่างรวดเร็วท่ีสุด ป้องกันเอกสารสูญหาย และลดการเก็บ
เอกสารที่เป็นกระดาษ

5.  ระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities)

บรษิทัฯ มรีะบบตดิตามทีม่ปีระสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดงันี้
•  มีการติดตามผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ

ด�าเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 10 ครั้ง
ในปีท่ีผ่านมา กรณีที่ผลการด�าเนินงานมีความแตกต่างจาก
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้แก้ไขภายในระยะ
เวลาท่ีเหมาะสม โดยมผีูบ้งัคบับญัชาตามสายงานเป็นผูต้ดิตาม 
ความคืบหน้าและรายงานให้ผู ้บริหารรับทราบเป็นประจ�า 
ผ่านการประชุมของฝ่ายจัดการ 

•   มกีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้ 
อย่างสม�่าเสมอ โดยส�านักตรวจสอบภายในซึ่งมีสายรายงาน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ 
ผูต้รวจสอบภายในได้รบัการส่งเสรมิให้พัฒนาการปฏิบตังิานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ส�านักตรวจสอบ 
ภายในได้รับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดย 
ผู้ประเมินจากบริษัทชั้นน�าภายนอกทุก 5 ปี เพ่ือให้การปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี

•  มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร
สามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบรษิทัอย่างทนักาล ซึง่ได้สือ่สารไว้ใน “มาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่า
มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการ 
กระท�าที่ผิดปกติอื่น เป็นต้น 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ป ัจจุบัน  หัวหน ้างานผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ 
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบ 
ภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 
18 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
รวมท้ังประสบการณ์ ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” 
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รายการระหว่างกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการ
ให้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องและ 
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ ความส�าเรจ็ตลอดระยะเวลา 
การด�าเนนิธุรกิจทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที ่
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้น�าในธุรกิจ 
ค้าปลกีมายาวนาน โดยกลุม่เซน็ทรลัมธุีรกิจทีห่ลากหลาย ท้ังธุรกิจ 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก 
สนิค้าหลากหลายย่ีห้อและผลติภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักล่าวเป็น 
ผู้เช่าพ้ืนท่ีใหญ่และผู้เช่าพ้ืนที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของบริษัทฯ จึง 
อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ  ในกลุม่เซน็ทรลัเป็นพันธมติรทางการค้า 
กับบริษัทฯ ท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการเช่า และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า 
รายอ่ืน ๆ  ให้มาเช่าพ้ืนท่ีภายในศนูย์การค้าของบรษิทัฯ ซึง่มส่ีวนช่วย 
ยืนยันความส�าเร็จของโครงการต่าง ๆ  และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ 
กับผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ จากความสมัพันธ์ทางการค้าดงักล่าวข้างต้น 
ระหว่างบริษทัฯ และกลุม่เซ็นทรลัซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นครอบครวัจริาธิวฒัน์ คณะกรรมการบรษิทั และ 
คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภบิาลมคีวามเหน็ว่าความสมัพันธ์ 
ทางการค้าดงักล่าวข้างต้นเป็นจดุแขง็ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 
จึงมีความจ�าเป็นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เเละธรรมาภิบาลได้ก�ากับดูแลให้มีการท�ารายการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายละเอยีดการท�ารายการระหว่างกันกับกิจการ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ใน
งบการเงินประจ�าปี 2562 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท�ารายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มจิราธิวัฒน์  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.  รายได้จากกิจการและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช ่าพ้ืนที่และการให้บริการ
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าท่ีดนิ รายได้ 
ค่าบรหิารงาน และรายได้อืน่ ๆ  จากค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษโีรงเรอืน  
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และค่าบริการ

ต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกันในปี 2562 
รวมจ�านวน 5,191 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บรกิารพ้ืนทีค้่าปลกี
ภายในศนูย์การค้า อาคารส�านักงาน อาคารท่ีพักอาศยั ศนูย์อาหาร 
สวนน�้าและสวนพักผ่อน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า 
ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าของ 
บรษิทัฯ ในขณะเดยีวกันบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัมกีารประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์
ชัน้น�าต่าง ๆ  ซึง่เป็นกจิการทีเ่ก่ียวเน่ืองและส่งเสรมิธุรกิจของบรษิทัฯ  
ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรท่ีมี
ศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง นอกจากนี้ 
ห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์
ชั้นน�าในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนท่ีดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์การค้ามากข้ึน ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ  
และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยบรษิทัฯ มนีโยบายการก�าหนดอตัราค่าเช่า 
และค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลท่ี 
เก่ียวข้องกัน ดงันี้

•  อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จาก
การให้เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้าท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการท่ี 
เก่ียวข้องกันจะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับ
ร้านค้าอืน่ทีเ่ช่าอยูบ่รเิวณตดิกันหรอืใกล้เคยีงกัน และอยู่ในชัน้
เดยีวกันจะมอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใกล้เคยีงกัน ทัง้น้ี อตัรา
ค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับท�าเล ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลา
ที่เช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลักการของ
รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

•  รายได้อ่ืน ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย ค่า
ภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้า
ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีเช่าพ้ืนท่ี
ในศูนย์การค้านั้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังกับกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกันและลูกค้าทั่วไป โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงใน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะ
การเช่าพ้ืนท่ี และหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจท่ีมี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป
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•  รายได้จากการให้เช่าท่ีดนิ โครงการของบรษิทัฯ บางโครงการ
มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการ
ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความ 
ได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ 
พัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลงเดียวกันนั้น จะด�าเนินการ 
โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินท้ังแปลงจาก
เจ้าของท่ีดิน และน�าท่ีดินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่าหรือเช่าช่วงตาม
สัดส่วนพ้ืนที่ท่ีต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง 
หรือในราคาตลาดทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) 

ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และ/หรอื หน่วยงานอืน่ใดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รายได้ในการให้เช่าท่ีดนิ 
จะได้รบัการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เป็นประจ�าทุกปี

•  รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์ 
การค้า จะมกีารตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตัง้แต่ขัน้ตอน
การออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะค�านวณจากต้นทุน
ค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจริงและ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่า
พ้ืนท่ีใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

2.  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้า ค่าเช่าท่ีดิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ี
จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 1,442 ล้านบาท

รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ : 
1 CRC ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย 

- กลุ่มแฟชั่น เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านขายสินค้าเฉพาะทาง (เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา) เป็นต้น
- กลุ่มฟู้ด เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
- กลุ่มฮาร์ดไลน์ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น

2 COL ด�าเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทูเอส
3 CHR ด�าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
4 CRG ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, Yoshinoya, Ootoya, The 

Terrace และ Tenya เป็นต้น
5 กิจการอื่น ๆ เช่น ห้องอาหารซากุระ เดอะบาร์บีคิวพลาซา เดอะ บอดี้ ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น
6 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท�าสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด จ�านวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สัญญาสิ้นสุด

วันที่ 22 ธันวาคม 2575 เพื่อพัฒนาโรงแรม ที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลักการค�านวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่า
เป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าในปีที่ท�าสัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี

7 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล สมุย แก่บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ�ากัด เพ่ือพัฒนาธุรกิจโรงแรม จ�านวน 2 ไร่ 73 ตารางวา สัญญาสิ้นสุดวันที่  
27 กันยายน 2586 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี 2 เดือน โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงรวม 62 ล้านบาท 
ตลอดระยะเวลาการให้เช่าช่วง ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ลักษณะรายการ กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ  
ค่าบรกิารสาธารณูปโภค และรายได้ 
อื่น ๆ จากการให้เช่าพ้ืนท่ีในศูนย ์
การค้าและอาคารส�านักงาน ซึง่เป็น
รายการปกตธุิรกิจทีม่เีงือ่นไขการค้า 
ทั่วไป

2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างบรเิวณโครงการเซน็ทรลัเวิลด์6 

3. บริษัทฯ ให้เช ่าช ่วงท่ีดินบริเวณ
โครงการเซ็นทรัล สมุย7

1. Central Retail Group (CRC)1 กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

3,495

2. Central Online Group (COL)2 206

3. Centara Hotels and Resorts Group (CHR)3 106

4. Central Restaurants Group (CRG)4 481

5. กิจการอื่น ๆ5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุม

903
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

•  การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ 
บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกัน
กับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการ
ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ี 
เหมาะสม ซึง่การพัฒนาโครงการขึน้มาบนทีด่นิแปลงเดยีวกันน้ัน 
จะด�าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู ้ซื้อหรือเช่า
ท่ีดินท้ังแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน�าที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึง
เช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพ้ืนที่ท่ีต้องการในราคาทุนบวก 
ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดย 
ผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงาน 
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดนิจะได้รบั 
การสอบทานและตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี

•  การเช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการ
ร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสนิค้าในกลุม่เซน็ทรลั อาคารจะถูกแบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า  
ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่จาก
ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่ขาย โดย
พิจารณาจากผลตอบแทนท่ีจะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและ 
ค่าบริการ เทียบกับต้นทุนค่าเช่าพ้ืนท่ีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ 
ห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการ
ให้เช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่
แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพ้ืนที่ใหญ่จะ
ได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี

•  การว่าจ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความ
เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
เป็นส�าคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกันนั้นเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

•  การท�าประกันภัยกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งมีการก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก
การเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง
อย่างน้อย 2 ปี ท้ังนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ 
บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติท�ารายการในราคาเทียบเคียงกับปี
ทีผ่่านมา โดยข้ึนอยู่กับเงือ่นไขการท�าประกันและสภาวะตลาด
ด้านการประกันในขณะนั้น

•  การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทที่
เก่ียวข้องกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ในด้าน IT Infrastructure ท้ังในเชิงการลงทุน การบริหารงาน
ระบบ และการพัฒนาบคุลากร ก่อให้เกิดการประหยัดเนือ่งจาก
ขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมอี�านาจในการต่อรองท�า
ธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งนี้ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการ
บริการค�านวณตามต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาด และไม่สงูกว่าค่าบรกิารท่ีบรหิารโดยบรษิทัฯ โดยก�าหนด
ให้มกีารทบทวนอตัราค่าบรกิารเฉลีย่เพ่ือก�าหนดเป็น Baseline 
และจะมีการทบทวนทุก 2 ปี

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ 
จ�ากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ ่ม 
จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าใน
โครงการเซ็นทรัล รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

2.2 บริษัทฯ เช่าพ้ืนที่ในอาคารบางส่วนของบริษัท สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จ�ากัด (“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมี 
กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 3 เพื่อน�า
พ้ืนที่มาพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีขายเพ่ิมเติมจากส่วนที่บริษัทฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน 

2.3 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ากัด (“CID”) 
ซึง่เป็นบรษิทัท่ีมกีลุม่จริาธิวฒัน์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิที่ดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดยเช่าช่วง
เป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาส้ินสุดวันท่ี 18 ธันวาคม 2571 
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 16,178.32 ล้านบาท 
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วน 
ได้เสียในท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 
25 มีนาคม 2552
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2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที ่
มีกลุ ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ เป็นผู ้บริหารและ 
ทีป่รกึษาในการบรหิารงาน ตลอดจนการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  
รวมถึงการให้ข้อแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ 
ทัง้น้ี กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีและคณะกรรมการตรวจสอบ
เเละธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่าการให้บรกิาร
ของ HCDS เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เน่ืองจากประสบการณ์อนัยาวนาน และมคีวามรู ้ความเข้าใจ
ในธุรกิจค้าปลกีเป็นอย่างดขีอง HCDS ประกอบกับราคาและ
เงือ่นไขท่ี HCDS เสนอเรยีกเก็บค่าบรกิารมคีวามสมเหตสุมผล 
โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

2.5 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (เดิมชื่อ 
“โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการ 
มาพร้อมกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร (เดิมชื่อ 
“ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้มี
การว่าจ้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงานที่
เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาดที่มีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไปเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลอื่น

2.6 บริษัทฯ เช ่าท่ีดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์  จ�ากัด 
(“Vantage”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดวันท่ี  
17 กุมภาพันธ์ 2586 เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ต้อง
จ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงิน 
ทัง้สิน้ 5,099 ล้านบาท ซึง่รายการดงักล่าวได้รบัการอนมุตัจิาก 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ท้ังนี้ ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
4/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิก
สัญญาเช่าที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล เวสต์เกต กับ 
Vantage เพ่ือให้ Vantage ขายท่ีดินดังกล่าวให้กลุ่มบริษัท 
IKANO เพ่ือก่อสร้าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะ 
จ่ายคนืค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในส่วนทีบ่รษิทัฯ
ได้จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าท่ีดินให้กับบริษัทฯ 
จ�านวนประมาณ 120 ล้านบาท

2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล  
ภูเก็ต เฟสติวัล กับ CDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมี 

กลุม่จริาธิวัฒน์เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วง
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ระยะ
เวลา 41 ปี สญัญาสิน้สดุวันท่ี 6 มถุินายน 2599 การเช่าอาคาร
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ภเูก็ต เฟสตวัิล บางส่วน (ไม่รวมพ้ืนทีส่่วน
ทีเ่ป็นห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั) การรบัโอนกรรมสทิธ์ิงานระบบ 
และการรับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง 
โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารบัโอนกรรมสทิธิ์
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 9,166 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการ
อนุมติัจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มส่ีวนได้เสยีในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น  
ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

2.8 บริษัทฯ เช่าช่วงท่ีดินขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่า
พ้ืนท่ีอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายในโครงการเซ็นทรัล 
ภูเก็ต เฟสติวัล เป็นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 6 มิถุนายน 2599 และซื้อ/รับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สิน
ภายในอาคารท่ีเก่ียวข้องของโครงการจาก CDS เพ่ือพัฒนา
โครงการศูนย์การค้า ภายในวงเงิน 1,282 ล้านบาท ซึ่งเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด 12% โดยรายละเอียดของ
รายการเป็นไปตามสารสนเทศท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

2.9 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 
ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส�านักงานต่าง ๆ กลุ่ม 
CHR เช่น บรกิารห้องพัก อาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่ CRG เช่น 
อาหารและเครือ่งดืม่ และกจิการอืน่ ๆ  ท่ีมบีคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุม ซึ่งการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป
เพ่ือสนบัสนุนรายการปกตธุิรกิจของบรษิทัฯ ท่ีมเีงือ่นไขการค้า 
ทั่วไปเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลอื่น และมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีบริษัทฯ ก�าหนด โดย
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.10 บริษัทฯ ท�าประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน เพ่ือ
คุ้มครองความเส่ียงภัยอันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และภยัอืน่ ๆ  และมกีารใช้บรกิารบรษิทันายหน้าประกันภัยกับ
บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.11 บรษิทัฯ ว่าจ้าง บรษิทั อาร์ ไอ เอส จ�ากัด (“RIS”) ซึง่เป็นบรษิทั
ในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็น
ผู้ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจัดหาและ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จ�าเป็น ได้แก่ อุปกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ 
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การบ�ารุงรักษาและการควบคุมการใช้งานให้สามารถรองรับ
การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้
บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ 
Hardware แก่บริษัทฯ

3.  การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการ
กู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ  
ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

  บรษิทัฯ มนีโยบายให้บรษิทัย่อยกู้ยืมเงนิจากบรษิทัฯ ได้ในกรณี
ท่ีมีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถ
ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกิน 
จากเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการด�าเนินงานและบริษัทฯ ม ี
ความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญช ี
เดินสะพัดระหว่างกัน และจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน 
การกู้ยืมระหว่างกัน โดยคดิอตัราดอกเบีย้เท่ากับอตัราดอกเบีย้ 

ถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยผู้อนุมัติรายการ 
ระหว่างกัน ได้แก่ ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�าดับ 

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

  บรษิทัฯ มนีโยบายให้บรษิทัร่วมค้าหาแหล่งเงนิกู้ของตวัเอง เว้น
แต่กรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงนิ บรษิทัร่วมค้าจะกู้
จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการ
จากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ และมีการ
จดัท�าตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหน้ี
ที่ออกโดยบริษัทฯ

•  กรณกีารกู้ยมืและการให้กู้ยืมแก่บรษัิทร่วม (ซึง่บรษัิทฯ ถือ 
หุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 หรอืกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน)

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัส่วนท่ีต�า่กว่าร้อยละ 50 หรอืกิจการและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 
กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีการ 
ถือหุน้ในสดัส่วนท่ีต�า่กว่าร้อยละ 50 รวมถงึกิจการและบคุคลท่ี
เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดท�าตั๋ว
สัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของ
ธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ : 
1 เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ
2 เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
3 เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) หมายเหตุ

1. เงินกู้ยืม 
1)  เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย1

2)  เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน2

17,967
818

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม

2. เงินให้กู้ยืม3

1)  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
2)  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า

22,652
509

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
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ประเภทภาระการค�้าประกัน จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

1. ภาระการค�้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย 
-  โครงการลงทุนในประเทศมาเลเซีย -

2. ภาระการค�้าประกันวงเงินค�้าประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย 307

4.  การค�้าประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายค�้าประกันให้แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพ่ือค�้าประกันหน้ีสิน
ใด ๆ ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค�้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจากบริษัทนั้น ๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระการค�้าประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการอนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

การท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ นั้น จะ
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของ 
บรษิทัฯ เช่นเดยีวกับการท�าธุรกรรมปกต ิโดยผ่านการพิจารณาจาก 
ผู้มีอ�านาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องในเรื่องนั้น โดย
ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าที่
พิจารณาว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือน
เป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก และการท�าธุรกรรมเป็น
ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ก�าหนด
ให้รายการปกตธุิรกิจและรายการสนับสนนุธุรกิจปกตทิีม่กีารด�าเนนิ
การตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่คณะกรรมการก�าหนด อยู่ในอ�านาจ
ของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ขัน้ตอนการอนุมตัขิองบรษิทัฯ ส่วนรายการประเภทอืน่ ๆ  จะพิจารณา
จากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีส�านักเลขานุการบริษัท
ช่วยก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และมีการรวบรวมและสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลรับทราบเป็นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ได้มี
การออกประกาศว่าด้วยเรือ่ง “นโยบายการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน” 
และมกีารสือ่สารให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายน�าไปปฏบิตั ิท้ังน้ี กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุก ๆ สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มี 

การท�ารายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากม ี
ก็ได้ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรยีบร้อยแล้ว 
โดยการท�าธุรกรรมกับกจิการหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ จะถูก 
ตรวจสอบจากส�านักตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัชี  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต 

เน่ืองจากการท�าธุรกรรมกับกจิการหรอืบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ 
เป็นรายการค้าท่ีเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การท�าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการเก่ียวกับการพัฒนา
ศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีช่วยส่ง
เสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและเป็น
ผู้น�าในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้ม
การท�ารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
คอื ปฏบิตัติามเงือ่นไขการค้าท่ัวไปและยึดถือประโยชน์ของบรษิทัฯ  
และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1.  การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท 
ในกลุ่มเซ็นทรัล

*** เป็นหลกัการทีเ่ปิดเผยและถือปฏิบติัตัง้แต่บรษิทัเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จ�าเป็นต้องมีองค์
ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง
มากขึ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง
กับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ และ
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัล มีลักษณะดังนี้

1.1 การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน
  หลักการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซื้อหรือเช่าที่ดิน

จากบุคคลภายนอก เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้า
ร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัท
หนึ่งซื้อหรือเช่าที่ดินท้ังแปลงจากเจ้าของที่ดิน เม่ือออกแบบ
โครงการแล้วเสร็จ บริษัทท่ีเป็นผู้ซ้ือหรือเช่าท่ีดินจะขายหรือ
ให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสัดส่วนพื้นที่ที่แต่ละบริษัทใช้
พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าท่ีดินใน
ส่วนของตนเอง)

 การก�าหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงนิลงทุน 

1.2  การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสินค้า 
หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ

   หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทีด่นิส่วนทีอ่าคาร
ของตนตั้งอยู่ ดังน้ัน ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคาร
ในส่วนของตนเองด้วย

  การก�าหนดราคาและเงือ่นไข : ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยมวิีศวกร
ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างและงานระบบ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

1.3  การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบ
นอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)

 หลักการ : 
 - บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพื้นที่รอบนอก

อาคารศนูย์การค้า โดยบรษิทัฯ จะรบัผดิชอบต้นทนุพ้ืนท่ีส่วน
ร่วมท้ังหมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลูกค้าที่มาเช่าพ้ืนท่ี
ศูนย์การค้า 

 - ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้างตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1)  อาคารท่ีจอดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่
ของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้า และ BU ต่าง ๆ 
ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 

  2)  พ้ืนที่ร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด (Gross Area)

  
  การก�าหนดราคาและเงือ่นไข : ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จรงิ โดยมวิีศวกร

ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตาม
สัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

1.4  การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
  หลกัการ : บรษิทัฯ อาจเช่าหรอืให้เช่าพ้ืนท่ีใหญ่กับห้างสรรพสนิค้า  

หรอื BU ต่าง ๆ  ซึง่จะมกีารตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 
รวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

2.  การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม  
และค่าสาธารณูปโภค

หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีระยะสั้น หรือค่าเช่าพ้ืนที่ระยะ
ยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็น
ของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันท่ีมาเช่าพ้ืนท่ีศูนย์การค้า 
หรอืพ้ืนท่ีเช่าในการประกอบธุรกิจอืน่ ๆ  ของบรษิทัฯ จะก�าหนดราคา
โดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการก�าหนดราคาพ้ืนที่ส�าหรับลูกค้า 
ชั้นดี โดยพิจารณาถึงท�าเลที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ รูปแบบการเช่า ระยะ
เวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
นอกจากราคาค่าเช่า ค่าบรกิารร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศกัยภาพ
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความส�าเร็จใน 
การประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน
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การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ก�าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบ
เคียงกับการก�าหนดราคาพื้นที่ส�าหรับลูกค้าชั้นดี 

“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพ้ืนท่ี 
จ�านวนมาก หรือมีการเช่าพ้ืนที่ในหลายโครงการ และมีส่วน
สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประสบความส�าเร็จ 

 เน่ืองด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ 
หลากหลายประเภทและอาจมีการท�ารายการระหว่างกัน ซึ่งตลอด
ระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่ก่อต้ังบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็น
พันธมิตรทางการค้าท่ีมีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความส�าเร็จใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยัง
คงมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง โดยในการพิจารณา
เก่ียวกับเรือ่งราคาและเงือ่นไข บรษิทัฯ ยังคงค�านึงถึงประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นส�าคัญ

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี 
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และ 
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

หลักการ : ในการด�าเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานเกิดข้ึน ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีโดยค�านวณจากต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับประเภทของการเช่า และ
ลักษณะการเช่าพ้ืนที่ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ลูกค้าทั่วไป 

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

4. การท�าประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม
หลักการ : ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ�าเป็นต่อการเสนอราคาอย่าง
ครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกัน โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกบรษิทัประกัน ซึง่ในขัน้ตอนการพิจารณาคดั
เลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสีย
และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ
จากการเสนอราคาของประกันทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ มากท่ีสุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 
2 ปี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะต้อง
พิจารณาอนุมัติท�ารายการในราคาเทียบเคียงกับปีท่ีผ่านมา โดย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการท�าประกันและสภาวะตลาดด้านการประกัน
ในขณะนั้น

5. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า 
รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ

“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรือผู้จัด
ท�า ด�าเนินการผลิต จัดท�า จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง ตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จส้ินเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ การจ้าง
เหมาบริการและการขนส่ง

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ส�าหรับงานบริหาร
โครงการก่อสร้างด้วย

หลกัการ : ปฏิบตัติามระเบยีบและวธีิการจดัซือ้-จดัจ้างของบรษิทัฯ 
ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา จะด�าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่ก�าหนดไว้ โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะ
ต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ
จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
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คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท 

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
อายุ 79 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 28 มีนาคม 2543

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.4967)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน ์
 และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
• ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการก�ากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 78 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

ประธานกรรมการ
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2. นายการุณ กิตติสถาพร
อายุ 72 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 10 เมษายน 2552

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
•  หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา 
 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2560 - 2562 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
• ปี 2560 - 2562 กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
• ปี 2556 - 2560 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2553 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2560 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2557 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปี 2551 - 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
• ปี 2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ปี 2550 - 2557 กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ปี 2549 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 
• ปี 2544 - 2550 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2543 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
• ปี 2539 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจบุนัคอืกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

ประธานกรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 3 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
• ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
• ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
    - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
• ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
    - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
• ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
    - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
• ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
• ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
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นายไพฑูรย์ ทวีผล
อายุ 69  ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2561 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด
• ปี 2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด
• ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด
• ปี 2541 - 2543 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
• ปี 2540 - 2543 กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จ�ากัด
• ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
• ปี 2534 - 2546 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ส�านักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จ�ากัด 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
    บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 1 แห่ง

3.
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 10 กรกฎาคม 2545

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
• ปี 2553 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 9/2010
    - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
    - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
    - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
• ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
• ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
• ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
    - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
• ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -
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4. นางโชติกา สวนานนท์
อายุ 59 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด
• ปี 2560 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
• ปี 2557 - 2561 กรรมการ  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
    การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
• ปี 2539 - 2552 ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
     บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 5 แห่ง

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทนวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 25 กันยายน 2558
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กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
• ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
    - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
• ปี 2549  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20
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5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
อายุ 59 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2552  คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม 
• ปี 2548 - 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 
• ปี 2546 - 2552  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ (Take Over Panel) 
    ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด
• ปี 2541 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด
• ปี 2538 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 
• ปี 2537 - 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
    ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 2 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2559  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
• ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 21 เมษายน 2559
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6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
อายุ 77 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 10 กรกฎาคม 2545

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปี 2557 - 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหล�า
• ปี 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
• ปี 2549 - 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ปี 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
• ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ปี 2527 - 2531 นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 69 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2551  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1 

กรรมการ
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7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
อายุ 74 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6316) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จ�านวน 29 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2550  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
    - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
- ไม่มี -

กรรมการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
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8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
อายุ 72 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
• เป็นพี่ของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
• ปี 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - 2551 สมาชิก วุฒิสภา
• ปี 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
• ปี 2533 - 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 62 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 มีนาคม 2538
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9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
อายุ 64 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 มีนาคม 2538

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 27,265,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6075) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0027)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 27 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• 2544   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)  
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
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10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
อายุ 57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 มีนาคม 2538

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9391) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)  
กรรมการนโยบายความเสี่ยง  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย
• ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
    การก�ากับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 129 แห่ง
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กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
• ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
    - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
• ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
    - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR) รุน่ที ่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 ฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 
• หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22
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11. นายปรีชา เอกคุณากูล
อายุ 61 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 25 เมษายน 2557

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 12,529 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จ�ากัด
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ�ากัด
• ปี 2538 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 36 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (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 
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)  
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะผู้บริหาร

12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
อายุ 58 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท
• ของตนเอง 17,368,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3870) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    
 และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ากัด
• ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จ�านวน 40 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
อายุ 58 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 25,689,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5724) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
 และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
• เป็นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
• เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2544 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2543 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/องค์กรในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 22 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2554  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.19) โดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
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14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
อายุ 47 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 72,317 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0016)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ากัด
• ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จ�านวน 14 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2562  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019
• ปี 2545  - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรอบรมพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนบัญชีในปี 2562
• หลักสูตร TFRS Update and Application Briefing โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 7 ชั่วโมง
• หลักสูตร การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 จ�านวน 6 ชั่วโมง
• หลักสูตร TFRS ปี 63 โดยบริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด จ�านวน 7 ชั่วโมง 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง
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15. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
อายุ 47 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 17,574,866 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3916) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน ์
 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์  
• เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์  และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern 
 California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2559 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ�านวน 27 แห่ง
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
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16. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์
อายุ 47 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
• ปี 2548 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
• ปี 2538 - 2548 ผู้อ�านวยการ ฝ่าย Property Acquisition บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Executive Development Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program, Berkeley Executive Coaching Institute
• หลักสูตร Executive Leadership Program - Wharton, NIDA
• หลักสูตร Shopping Center Management, International Council of Shopping Centers
• หลักสูตร Professional Development, Design & Construction, International Council of Shopping Centers

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 17. นางสุวดี สิงห์งาม
อายุ 55 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 24,182 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารส�านักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรม/สัมมนำอื่น
• หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจ�าประเทศไทย
• หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Employee’s Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรอบรมพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนบัญชีในปี 2562
• หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ ปี 2562 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
 จ�านวน 7 ชั่วโมง
• หลักสูตร Using Excel for Financial Modeling รุ่นที่ 2 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 จ�านวน 14 ชั่วโมง

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญช ี
และบริหารส�านักงาน
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18. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
อายุ 42 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท 1 พฤษภาคม 2559

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 2,293 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2562 - Company Secretary Forum 1/2019 : “Role of the Company Secretary in 
     Board Engagement” รุ่นที่ 1/2019
• ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบรษิทัในการส่งเสรมิด้านการก�ากับดแูล
                กิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOH) รุ่นที่ 1/2017
     - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017
     - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
                    (R-CGW) รุ่นที่ 2/2017
     - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017
• ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 5/2013
• ปี 2553  - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
• ปี 2550     - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
• ปี 2549   - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006
หลักสูตรอบรม/สัมมนำอื่น
• หลักสูตรพื้นฐานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนเลขำนุกำรบริษัทในปี 2562
• การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของ 
 บริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” 
 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ASEAN CG Scorecard Coaching โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้อ�านวยการ ส�านักเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัท
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19. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
อายุ 45 ปี

กำรถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 364 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี -
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบกำรณ์ท�ำงำน และ/หรือ ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ  
• ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - 2562 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำร/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -
กำรผ่ำนกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
หลักสูตรอบรม/สัมมนำอื่น
• หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลกัสตูร ธรรมาภบิาลเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน : บนความท้าทายท่ีรออยูข้่างหน้า โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลกัสตูร IA Core Competencies โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
• 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 PricewaterhouseCoopers
• หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ในปี 2562
• หลักสูตร Crafting the Cybersecurity Excellences โดย ISACA
• หลักสูตร IT Future for Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบภายใน
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หมายเหตุ : 1 บริษัทอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
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1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ • •
2. นายการุณ กิตติสถาพร •
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล •
4. นางโชติกา สวนานนท์ •
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ •
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ •
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ •
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. นายปรีชา เอกคุณากูล • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ • • • • • • • • • •
15. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ • •
17. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย • • • •

รายชือ่

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
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1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ • •
2. นายการุณ กิตติสถาพร •
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล •
4. นางโชติกา สวนานนท์ •
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ •
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ •
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ •
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. นายปรีชา เอกคุณากูล • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ • • • • • • • • • •
15. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ • •
17. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย • • • •
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

1.
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

5,000,000

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
(บางส่วน)
เซ็นทรัล บางนา

  

2.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,003,658,000 เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล ชลบุรี
ศูนย์การค้าและบริการ
สาธารณูปโภค : เซ็นทรัล
ลาดพร้าว (บางส่วน)

3.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร +66 (0) 2866 4300

1,500,000,000 เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 2

4.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร +66 (0) 5399 9199

1,000,000,000 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต

5.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร +66 (0) 2834 6000

800,000,000 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

6.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร +66 (0) 2649 6000

324,738,000 เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
(บางส่วน)
เซ็นทรัล พระราม 3

7.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,000,000,000 เซ็นทรัล ขอนแก่น เซ็นทรัล ขอนแก่น

8.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จํากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2103 5999

3,200,000,000 เซ็นทรัล พระราม 9 เซ็นทรัล พระราม 9

9.
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร +66 (0) 2763 6000

1,160,563,400 เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล บางนา เซน็ทรลั ซต้ีิ เรสซเิดนซ์ สวนนํ้า:
เซ็นทรัล บางนา

10.
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล พัทยา ถือหุ้นใน GLAND 
สัดส่วนร้อยละ 67.53 โรงแรมฮิลตัน พัทยา

11.
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2640 7000

2,511,938,100

เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี

12.
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

500,000,000 •

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป 
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

1.
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

5,000,000

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
(บางส่วน)
เซ็นทรัล บางนา

  

2.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,003,658,000 เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล ชลบุรี
ศูนย์การค้าและบริการ
สาธารณูปโภค : เซ็นทรัล
ลาดพร้าว (บางส่วน)

3.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร +66 (0) 2866 4300

1,500,000,000 เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 2

4.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร +66 (0) 5399 9199

1,000,000,000 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต

5.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร +66 (0) 2834 6000

800,000,000 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

6.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร +66 (0) 2649 6000

324,738,000 เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
(บางส่วน)
เซ็นทรัล พระราม 3

7.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,000,000,000 เซ็นทรัล ขอนแก่น เซ็นทรัล ขอนแก่น

8.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จํากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2103 5999

3,200,000,000 เซ็นทรัล พระราม 9 เซ็นทรัล พระราม 9

9.
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร +66 (0) 2763 6000

1,160,563,400 เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล บางนา เซน็ทรลั ซต้ีิ เรสซเิดนซ์ สวนนํ้า:
เซ็นทรัล บางนา

10.
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล พัทยา ถือหุ้นใน GLAND 
สัดส่วนร้อยละ 67.53 โรงแรมฮิลตัน พัทยา

11.
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2640 7000

2,511,938,100

เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี

12.
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

500,000,000 •
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

13.
บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด
587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

125,000,000 •

14.
บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด
3/10 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร +66 (0) 2399 4510

400,000,000 •

15.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริหารงานโดย บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

29,653,382,715

ลงทุนสิทธิการเช่าใน :
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล พัทยา
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

16.

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,394,381,700
ลงทุนสิทธิการเช่าใน : 
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

17.

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
บริหารงานโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทร +66 (0) 2686 6100

5,443,793,158 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

18.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,600,000 โครงการที่พักอาศัย
เพื่อขาย

19.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

700,000,000
เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

20.
บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 • ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อประกอบ
ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

21.
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,863,485,000 •

22.
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,341,600,000 •

23.
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล ระยอง เซ็นทรัล ระยอง

24.
บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล โคราช
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

13.
บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด
587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

125,000,000 •

14.
บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด
3/10 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร +66 (0) 2399 4510

400,000,000 •

15.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริหารงานโดย บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

29,653,382,715

ลงทุนสิทธิการเช่าใน :
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล พัทยา
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

16.

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,394,381,700
ลงทุนสิทธิการเช่าใน : 
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

17.

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
บริหารงานโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทร +66 (0) 2686 6100

5,443,793,158 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

18.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,600,000 โครงการที่พักอาศัย
เพื่อขาย

19.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

700,000,000
เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

20.
บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 • ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อประกอบ
ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

21.
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,863,485,000 •

22.
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,341,600,000 •

23.
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล ระยอง เซ็นทรัล ระยอง

24.
บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล โคราช
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

25.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000 •

26.
บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

500,000,000 •

27.
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 •

28.
บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000
พัฒนาโครงการธีมปาร์ค
ภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ภูเก็ต

29.
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

10,000,000
ให้บริการจัดการ 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์

30.

บริษัท วิมานสุริยา จํากัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2200 9999

1,100,000,000 •

31.
บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

172,000,000 •

32.
บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000 •

33.
บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 •

34.
บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000 •

35.
บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

465,000,000 •

36.
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000
ผู้เช่าช่วงและประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮลิตนั พัทยา 
ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

25.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000 •

26.
บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

500,000,000 •

27.
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 •

28.
บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000
พัฒนาโครงการธีมปาร์ค
ภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ภูเก็ต

29.
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

10,000,000
ให้บริการจัดการ 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์

30.

บริษัท วิมานสุริยา จํากัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2200 9999

1,100,000,000 •

31.
บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

172,000,000 •

32.
บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000 •

33.
บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 •

34.
บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000 •

35.
บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

465,000,000 •

36.
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000
ผู้เช่าช่วงและประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮลิตนั พัทยา 
ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

37. Global Retail Development & Investment Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong HKD 10,000 •

38. Global Commercial Property Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong HKD 10,000 •

39.
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

MYR 10,000,000
ให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

40.
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

MYR 458,000,000 •

41.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000
บริหารงานนิติบุคคล 
อาคารชุดและ 
บ้านจัดสรร

42.
บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

70,000,000 •

43.
บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 1033
โทร +66 (0) 2667 5555 0

1,000,000 เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัล วิลเลจ

44.

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2200 9999

850,000,000 ประกอบธุรกิจโรงแรม 
รับจ้างบริหารงานโรงแรม

45.
บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,535,484,202 เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์

46.
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

2,064,261,300 Belle Grand Rama 9

47.
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

11,000,000 •

48.
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,800,000,000 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
แกรนด์ พระราม 9 
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

37. Global Retail Development & Investment Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong HKD 10,000 •

38. Global Commercial Property Limited
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong HKD 10,000 •

39.
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

MYR 10,000,000
ให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

40.
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

MYR 458,000,000 •

41.
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000
บริหารงานนิติบุคคล 
อาคารชุดและ 
บ้านจัดสรร

42.
บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

70,000,000 •

43.
บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 1033
โทร +66 (0) 2667 5555 0

1,000,000 เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัล วิลเลจ

44.

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2200 9999

850,000,000 ประกอบธุรกิจโรงแรม 
รับจ้างบริหารงานโรงแรม

45.
บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,535,484,202 เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์

46.
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

2,064,261,300 Belle Grand Rama 9

47.
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

11,000,000 •

48.
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,800,000,000 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
แกรนด์ พระราม 9 
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หมายเหตุ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด และ บริษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

49.
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,300,000,000 •

50.
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,900,000,000 จี ทาวเวอร์ 
แกรนด์ พระราม 9

51.
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

16,000,000 •

52.
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

10,000,000
ให้บริการจัดการ 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์

53.
บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,000,000 ลงทุนใน บจ. เบย์วอเตอร์
สัดส่วนร้อยละ 50

54.
บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

10,000,000 •

55.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสํานักงานจีแลนด์
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,558,489,354

ลงทุนสิทธิการเช่าใน :
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร ์
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
และพื้นที่จอดรถ

56.
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

150,000,000 ธุรกิจ
Co-working Space

57.
Chipper Global Limited
Commence Chambers P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

 USD 65,780,000 • ลงทุนใน Porto Worldwide 
Limited สัดส่วนร้อยละ 33

58. Porto Worldwide Limited
2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong USD 199,301,000 ลงทุนในธุรกิจ เเกร็บ 

ประเทศไทย (Grab)

59.
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด
53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

4,000,000 •
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

49.
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,300,000,000 •

50.
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,900,000,000 จี ทาวเวอร์ 
แกรนด์ พระราม 9

51.
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

16,000,000 •

52.
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

10,000,000
ให้บริการจัดการ 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์

53.
บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,000,000 ลงทุนใน บจ. เบย์วอเตอร์
สัดส่วนร้อยละ 50

54.
บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

10,000,000 •

55.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสํานักงานจีแลนด์
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,558,489,354

ลงทุนสิทธิการเช่าใน :
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร ์
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
และพื้นที่จอดรถ

56.
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

150,000,000 ธุรกิจ
Co-working Space

57.
Chipper Global Limited
Commence Chambers P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

 USD 65,780,000 • ลงทุนใน Porto Worldwide 
Limited สัดส่วนร้อยละ 33

58. Porto Worldwide Limited
2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong USD 199,301,000 ลงทุนในธุรกิจ เเกร็บ 

ประเทศไทย (Grab)

59.
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด
53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

4,000,000 •

265รายงานประจ�าปี 2562 สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป บทที่  31



โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
โครงการศูนย์การค้า

01. เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ที่อยู่ : 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2793 6000 โทรสาร : +66 (0) 2541 1341

02. เซ็นทรัล รามอินทรา
ที่อยู่ : 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2790 30000 โทรสาร : +66 (0) 2552 5513

03. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2877 5000 โทรสาร : +66 (0) 2884 8446

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

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

06. เซ็นทรัล พระราม 3
ที่อยู่ : 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2649 6000  โทรสาร : +66 (0) 2673 6009

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

08. เซ็นทรัล พระราม 2
ที่อยู่ : 160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2866 4300 โทรสาร : +66 (0) 2872 4560

09. เซ็นทรัลเวิลด์
ที่อยู่ : 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2640 7000 โทรสาร : +66 (0) 2255 9767
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10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ที่อยู่ : 68/100, 68/919 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5777 โทรสาร : +66 (0) 2526 6092

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

12. เซ็นทรัล พัทยา
ที่อยู่ : 333/99 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 
โทรศัพท์ : +66 (0) 3300 3999 โทรสาร : +66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6

13. เซ็นทรัล อุดร
ที่อยู่ : 277/1-3, 271/5 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 4224 9192  โทรสาร : +66 (0) 4224 4639

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

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

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

17. เซ็นทรัล พิษณุโลก
ที่อยู่ : 9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 5500 0999  โทรสาร : +66 (0) 5500 0990

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

19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : 88 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 7796 3555 โทรสาร : +66 (0) 7796 3599
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20. เซ็นทรัล ลําปาง
ที่อยู่ : 319 ถ.ไฮเวย์ลําปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 
โทรศัพท์ : +66 (0) 5401 0555 โทรสาร : +66 (0) 5401 0599

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

22. เซ็นทรัล เชียงใหม่
ที่อยู่ : 99, 99/1, 99/2 หมู่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 5399 8999  โทรสาร : +66 (0) 5200 1700

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่
ที่อยู่ : 1518, 1518/1, 1518/2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : +66 (0) 7480 1555  โทรสาร : +66 (0) 7480 1599

24. เซ็นทรัล สมุย
ที่อยู่ : 209, 209/1-209/2 หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 
โทรศัพท์ :  +66 (0) 7796 2777  โทรสาร : +66 (0) 7796 2799

25. เซ็นทรัล ศาลายา
ที่อยู่ : 99/19, 99/20 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
โทรศัพท์ : +66 (0) 3410 0888 โทรสาร : +66 (0) 3410 0899

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

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต 

•  เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
ที่อยู่ : 74, 75 หมู่ 5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 7629 1111 โทรสาร : +66 (0) 7629 4000

•  เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
ที่อยู่ : 199 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ : +66 (0) 7660 3333
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28. เซ็นทรัล เวสต์เกต
ที่อยู่ : 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2102 7999 โทรสาร : +66 (0) 2102 7900

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

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

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

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

33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
ทีอ่ยู่ : No. 1, Level B1, I-City, Persiaran Multimedia, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Malaysia 40000
โทรศัพท์ : +60 (0) 3 5525 0099

34. เซ็นทรัล วิลเลจ
ที่อยู่ : 98, 98/1 หมู่ 5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2550 6555

01. อาคารสํานักงานลาดพร้าว 
ที่อยู่ : 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :  +66 (0) 2793 6000 โทรสาร : +66 (0) 2541 1341

02. อาคารสํานักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี
ที่อยู่ : 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2877 5000 โทรสาร : +66 (0) 2884 8446

โครงการอาคารสํานักงาน
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03. อาคารสํานักงานบางนา
ที่อยู่ : 587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2673 6000 โทรสาร : +66 (0) 2399 5777

04. อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ที่อยู่ : 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2640 7000 โทรสาร : +66 (0) 2255 9767

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

06. อาคารสํานักงาน พระราม 9
ที่อยู่ : 9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2103 5999 โทรสาร : +66 (0) 2103 5990

โครงการโรงแรม

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า

01. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ที่อยู่ : 212-214 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์ : +66 (0) 4234 3555 โทรสาร : +66 (0) 4234 3550

02. โรงแรมฮิลตัล พัทยา
ที่อยู่ : 333/101 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3825 3000 โทรสาร : +66 (0) 3825 3001

01. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : 587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260 
โทรศัพท์ :  +66 (0) 2763 6000  โทรสาร :  +66 (0) 2399 5777
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โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

01. เอสเซ็นท์ เชียงใหม่
ที่อยู่ : 98 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 5208 8318

02. เอสเซ็นท์ ขอนแก่น
ที่อยู่ : 199 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 4304 3600 

03. เอสเซ็นท์ ระยอง
ที่อยู่ : 89 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 3310 0388

04. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่
ที่อยู่ : 97 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 5200 1191

05. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย
ที่อยู่ : 299 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 5202 3588

06. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา
ที่อยู่ : 988 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : + 66 (0) 4400 7995 

07. ฟีล พหล 34
ที่อยู่ : 2098 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2550 6874

08. นิยาม บรมราชชนนี
ที่อยู่ : 62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2119 4646
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ข้อมูลสําหรับนักลงทุน
และบุคคลอ้างอิง

บทที่ 33



ปี ราคา ราคาตํ่าสุด เงินปันจ่าย

2558 49.25  39.75 0.70 

2559 61.75 43.00 0.83 

2560 87.00 53.75 1.40 

2561 87.25 68.25 1.10 

2562 81.25 58.50  1.301

หน่วย : บาทต่อหุ้นหมายเหตุ : 1 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
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ดัชนีราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ (CPN) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน  2,244,000,000  บาท 
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  2,244,000,000  บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  4,488,000,000  หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.5  บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

หุน้สามญัของ บรษิทั เซน็ทรลัพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบยีน 
และท�าการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ งประเทศไทย 
โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CPN”

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้จดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม 
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632 และ 1688 
 อีเมล : ir@cpn.co.th เว็บไชต์ : www.cpn.co.th

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 
40 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานประจ�าปี (กรณีไม่มีเหตุผล 
จ�าเป็นอื่นใด)

ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์(CPN) และการจา่ยเงนิปันผล 
ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2562)

เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ (CPN) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และดัชนีราคาหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีย้อนหลัง (ราคาปี 2560 เป็นปีฐาน)

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ 
(CPN) เปรียบเทียบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและดัชนีราคา หมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ 
(���ย��)

3 ปี
ย�������

1 ปี
ย�������

ดัชนีราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ (CPN) -27 -17

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ -10 1

ดชันีราคาหมวดธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ -24 -24



วันที่ กิจกรรม

14-15 มกราคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงจัดโดย บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)

18 มกราคม 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

25 มกราคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)

28 กุมภาพันธ์ 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

1 มีนาคม 2562 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4-5 มีนาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Daiwa Investment Conference Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. ไดวา

7 มีนาคม 2562
พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศในงาน MBKET Real Estate Day ณ กรุงเทพฯ 
จัดโดย บล. เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย)

18 มีนาคม 2562 ร่วมงาน SET Digital Roadshow ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21-22 มีนาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

3 เมษายน 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Investment Conference 2019 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ภัทร

26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

29 เมษายน 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

17 พฤษภาคม 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

22 พฤษภาคม 2562 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30-31 พฤษภาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ไต้หวัน จัดโดย บล. ยูโอบี (ประเทศไทย)

31 พฤษภาคม 2562
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO Thailand Property Sector Corporate Day ณ กรุงเทพฯ 
จัดโดย บล. ทิสโก้ จ�ากัด

13 มิถุนายน 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล. บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์

3 กรกฎาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

14 สิงหาคม 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

16 สิงหาคม 2562 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19-23 สิงหาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

30 สิงหาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Focus 2019 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 กันยายน 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน One ASEAN Conference 2019 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)

26-27 กันยายน 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ภัทร

27 กันยายน 2562
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน CGS-CIMB Consumer Corporate Day ณ กรุงเทพฯ 
จัดโดย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

15 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

26 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2562
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ปฏิทินทางการเงิน เดือน (คาดการณ์)

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 (Opportunity Day) 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์

ปิดสมุดทะเบียนส�าหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีนาคม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมษายน

จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงหาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน

ปฏิทินทางการเงินที่สําคัญปี 2563
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น 
  
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
 10400 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2009 9999 
 โทรสาร : + 66 (0) 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้
 
 หุ้นกู้ CPN225A, CPN235A, CPN227A 
 และ CPN297A
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2626 7503 
 โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542

 หุ้นกู้ CPN21OA 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2256 2323-8 
 โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406

 หุ้นกู้ CPN221A, CPN228A, CPN20DA,   
 CPN21DA, CPN22DA, CPN218A 
 และ CPN258A 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (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 จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2296 3582
 โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298

ผู้สอบบัญชี 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
 โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 
 ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ 
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2677 2000 
 โทรสาร : + 66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร 
และตราสารหนี้
 
 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 
 ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม 
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
 โทรศัพท์ : + 66 (0) 2098 3000 
 โทรสาร : + 66 (0) 2231 3012
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หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cpn.co.th)
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to Central Pattana Public Company Limited’s Annual 
Report (Sustainability part)  for the calendar year 2019 
This Assurance Statement has been prepared for Central Pattana Public Company Limited’s Annual Report (Sustainability part) 
(CPN) in accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  

Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LR) was commissioned by Central Pattana Public Company Limited’s Annual Report 
(Sustainability part) (CPN) to provide independent assurance on its Annual Report (Sustainability part) 2019 “the report” 
against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LR’s verification approach.  LR’s verification procedure is based on current best practice, is in accordance with 
ISAE 30001 and AA1000 AS and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of 
performance data. 

Our assurance engagement covered CPN’s subsidiaries in Thailand under its direct operational control only, and specifically 
the following requirements: 
• Confirming that the report is in accordance with:

- GRI Standards (2016) and core option 
• Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1

- Environmental: (GRI 302-1) Energy consumption, (GRI 302-3) Energy intensity, (GRI 303-1) Water withdrawal by
sources (GRI 303-3) Water recycled and reused, (GRI 305-1) Direct (Scope 1), (GRI 305-2) Energy indirect (Scope 2), (GRI
305-3) Other indirect (Scope 3) GHG emissions, (GRI 305-4) GHG emissions intensity and (GRI 306-2) Waste by type and 
disposal methods 

- Social: (GRI 403-2) Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities for all employees, and (GRI 403-1) workers representation in formal joint 
management-worker health and safety committee. 

Our assurance engagement excluded the data and information of CPN’s subsidiaries where it has no operational control and 
all its operations and activities outside of Thailand. Our assurance engagement also excluded the data and information of its 
suppliers and any third-parties mentioned in the report. 

LR’s responsibility is only to CPN.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. CPN’s 
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for 
maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of CPN. 

LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPN has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited assurance engagements 
focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement 
is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.  

LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing CPN’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured
correctly. We did this by interviewing CPN’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as
reviewing documents and associated records. 

1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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• Reviewing CPN’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report.   We did this by benchmarking reports written by CPN and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether CPN makes informed business decisions that may create opportunities which contribute towards 
sustainable development. 

• Auditing CPN’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the 
data and drafting the report. 

• Sampling of evidences presented at Central Pattaya, Central  Udon and Central Westgate to confirm the reliability of
the selected topic specific standards.

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder Inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPN’s stakeholder engagement 
process.  However, we believe that CPN’s engagement process should move further to full dialogue with 
stakeholders. 

• Materiality: 
We are not aware of any material aspects concerning CPN’s sustainability performance that have been excluded from 
the Report.  CPN has processes for determining which issue/aspect is material and that these criteria are not biased 
to the CPN’s management. Hence, CPN also expands to properties development business, therefore the issues 
regarding construction and real estate sectors should be considered in the future. 

• Responsiveness:
CPN have processes for responding to various stakeholder groups. However, we believe that future Reports should 
provide more information regarding management of changes which will be provide meaningful information to 
stakeholders, typically for shoppers and employees. 

• Reliability: 
CPN has a well-defined data management system to consolidate data and information associated with the selected
specific topic standards. Maintaining internal verification processes will continually improve the reliability of its
reported data and information. 

LR’s standards, competence and independence 
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 

Opart Charuratana Dated: 28 February 2020 
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
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other languages.  
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สิ่งพิมพ์นี้ พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเชี่ยน 
ใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง และกระบวนการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2 
เทียบเท่ากับการปิดไฟ 466 ดวงใน 1 วัน






