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ณ สิน้ปี 2563 เซ็นทรัลพฒันามีทรัพย์สนิภายใต้การบริหารงาน ดงันี ้
 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ 

โครงการศนูย์การค้า 34 แหง่ (ประเทศไทย 33 โครงการ ประเทศมาเลเซีย 1 โครงการ)

โครงการอาคารส านกังาน 10 โครงการ

โรงแรม 2 โรงแรม

ที่พกัอาศยัเพื่อเช่า 1 โครงการ 
ที่พกัอาศยัเพื่อขาย 18 โครงการ
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์: + 66 (0) 2793 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341 

สิทธิการเชา่ (รวมสิ่งก่อสร้าง)  เซ็นทรัลพฒันาจะต้องจา่ยคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเชา่ชว่งและจา่ยคา่เชา่ส าหรับการเชา่ชว่ง
ทรัพย์สินรายปีและคา่เชา่ครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเชา่ 

2 เซ็นทรัล รามอินทรา 
109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2790 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513 

สิทธิการเชา่  เซ็นทรัลพฒันาได้จา่ยช าระคา่เชา่ลว่งหน้าให้กบั บจ. ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นิติบคุคลซึง่มีความ
เก่ียวข้อง เน่ืองจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคมุของเซ็นทรัลพฒันาและ บจ. ห้างเซ็นทรัลดี
พาร์ทเม้นท์สโตร์ คือ กลุม่จิราธิวฒัน์  
 

3 เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 
7/222  ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486 

สิทธิการเชา่ 
 

 เซ็นทรัลพฒันาให้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัล ป่ินเกล้า กบักองทนุ CPNREIT เป็น
ระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2567 

 ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเชา่ทีด่ินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 
เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 25668 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2570 

4 เซ็นทรัล มารีนา 
78/54  ม.9  ถ.พทัยาสาย 2  ต.หนองปรือ  
อ.บางละมงุ  จ.ชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-6 

สิทธิการเชา่ 
 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เชา่ชว่งที่ดินเป็นรายเดือน โดยช าระลว่งหน้าเป็นรายงวดให้กบั 
บจ. เซ็นทรัลพทัยา 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
5 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

2  ถ.มหดิล  252-252/1 ถ.ววัลาย ต.หายยา  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 9199  
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3 

กรรมสิทธ์ิ 
 

 เซ็นทรัลพฒันาให้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัล เชียงใหม ่แอร์พอร์ต กบักองทนุ
CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สดุวนัที่ 22 เม.ย. 2587 

6 เซ็นทรัล พระราม 3 
79  ถ.สาธุประดษิฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ  10120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2649 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2673 6009 

กรรมสิทธ์ิ  บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ท าสญัญาให้เชา่ที่ดิน อาคาร และพืน้ที่ภายในอาคารบางสว่น แก่
กองทนุ CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัที่ 15 สิงหาคม 2578 (โดยทาง CPNREIT มีสิทธิตอ่อายุ
สญัญาเชา่ได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

7 เซ็นทรัล บางนา 
587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
กรุงเทพฯ  10260  
โทรศพัท์: +66 (0) 2763 6000  
โทรสาร: +66 (0) 2399 5777 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

8 เซ็นทรัล พระราม 2 
160  ถ.พระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพฯ  10150   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2866 4300  
โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

สิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบักลุม่บคุคลภายนอกเป็นรายเดือน
ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาขยายระยะเวลาการเชา่ที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 
ตอ่อีก 30 ปี สิน้สดุปี 2598 และปี 2603 (บางสว่น) 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาแบง่ให้เชา่ชว่งที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 ตารางวา 
และสญัญาเชา่อาคารศนูย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุ CPNREIT เป็นระยะเวลา 20 ปี และในปี 
2563 ได้ตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารศนูย์การค้า และงานระบบแก่กองทนุ CPNREIT เป็นระยะเวลาอีก 30 ปี 
สิน้สดุวนัที่ 15 สิงหาคม 2598 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
9 เซ็นทรัลเวิลด์ 

4, 4/1-4/2, 4/4  ถ.ราชด าริห์  แขวงปทมุวนั   
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2640 7000  

โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

สิทธิการเชา่ (รวมสิ่งก่อสร้าง)  กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เชา่ที่ดินตอ่ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์เป็น
รายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เชา่ชว่งที่ดินแก่ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์  โดยจะได้รับคา่เชา่เป็น
รายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องจา่ยคา่เชา่พืน้ที่ลานอเนกประสงค์ตอ่ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์
เป็นรายปีจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

10 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์  
68/100, 68/919 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เชา่ที่ดิน (บางสว่น) ให้กบันิติบคุคลอ่ืนเป็นราย
เดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

11 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
99, 99/9 ม.2 ถ.แจ้งวฒันะ  ต.บางตลาด   
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ  11120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

12 เซ็นทรัล พัทยา  
333/99  ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมงุ   
จ.ชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3999  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ตอ่ 1225-6 

 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่  เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดิน (บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
 บจ. ซีพีเอ็น พทัยา ได้ให้เชา่ที่ดิน อาคาร และพืน้ที่ภายในอาคารบางสว่น แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 สิงหาคม 2580 

13 เซ็นทรัล อุดร 
277/1-3 , 271/5  ถ.ประจกัษ์ศลิปาคม                       
ต.หมากแห้ง  อ.เมืองอดุรธานี จ.อดุรธานี  41000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4224 9192   
โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

กรรมสิทธ์ิ 
 

 ไมมี่ 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
14 เซ็นทรัล ชลบุรี 

55/88-89, 55/91 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.ชลบรีุ 20000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา เรียลตี ้มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบับคุคลภายนอก จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

15 เซ็นทรัล ขอนแก่น 
99, 99/1 ถ.จนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น   
จ.ขอนแก่น 40000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4300 1000  
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
 

16 เซ็นทรัล เชียงราย 
99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 57000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5202 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

17 เซ็นทรัล พิษณุโลก 
9/99 ม.5 ต.พลายชมุพล อ.เมือง  จ.พษิณโุลก  65000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

กรรมสิทธ์ิ 
 

 ไมมี่ 

18 เซ็นทรัล พระราม 9 
9/9  ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง   
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

สิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบันิตบิคุคลอ่ืนเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ร่ิม
ระยะเวลาการเชา่ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

19 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 
88 ม.10 ต.วดัประดู ่ อ.เมือง  
จ.สรุาษฎร์ธานี  84000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796  3555  
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
20 เซ็นทรัล ล าปาง 

319  ถ.ไฮเวย์ล าปาง-งาว  ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง  จ.
ล าปาง 52100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5401 0555  
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599 

สิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

21 เซ็นทรัล อุบล 
311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมืองอบุลราชธานี  
จ.อบุลราชธานี 34000  
โทรศพัท์: + 66 (0) 4595 0699 
โทรสาร: + 66 (0) 4595 0600 

กรรมสิทธ์ิ   ไมมี่ 
 

22 เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
99, 99/1, 99/2 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 8999 
โทรสาร: + 66 (0) 5200 1700 

กรรมสิทธ์ิ   ไมมี่ 
 

23 เซ็นทรัล หาดใหญ่ 
1518, 1518/1, 1518/2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7480 1555 
โทรสาร: + 66 (0) 7480 1599 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
 

24 เซ็นทรัล สมุย 
209, 209/1-209/2 ม.2 ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ  
จ.สรุาษฎร์ธานี 84140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796 2777 
โทรสาร: + 66 (0) 7796 2799 

สิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลจนกวา่จะครบอายุ
สญัญา 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
25 เซ็นทรัล ศาลายา 

99/19 99/20 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร: + 66 (0) 3410 0899 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่  เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดิน (บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายุ
สญัญา 

26 เซ็นทรัล ระยอง 
99, 99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชงิเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร: + 66 (0) 3301 3300 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
 

27 เซ็นทรัล ภูเก็ต 
 
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
74, 75 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต  
จ.ภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร: + 66 (0) 7629 4000 
 
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
199 ม.4 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต  
จ.ภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 76603 333    
โทรสาร : +66 (0) 7629 4000 

 
 
สิทธิการเชา่ 
 
 
 
 
 
สิทธิการเชา่ 
 

 
 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินและอาคาร ให้แก่ บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล นิติบคุคลซึง่มี
ความเก่ียวข้อง เน่ืองจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคมุของเซ็นทรัลพฒันาและ บจ. 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล คือ กลุม่จิราธิวฒัน์  
 
 
 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่กลุม่บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล จนกวา่จะครบอายุ
สญัญา 

28 เซ็นทรัล เวสต์เกต 
199, 199/1, 199/2 ม.6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่  
จ.นนทบรีุ 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร: + 66 (0) 2102 7900 

สิทธิการเชา่ 
 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดิน ให้แก่ บจ. แวนเทจ กราวด์ นิตบิคุคลซึง่มีความเก่ียวข้อง 
เน่ืองจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคมุของเซ็นทรัลพฒันาและ บจ. แวนเทจ กราวด์ คือ กลุม่จิ
ราธิวฒัน์ 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
29 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 

69, 69/1, 69/2 ถ.ประดษิฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 5000 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 5099 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่ 
 

 เซ็นทรัลพฒันามีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่กลุม่นิติบคุคลจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

30 เซ็นทรัล นครศรี 
8, 9/8 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท์: +66 (0) 7580 3333   
โทรสาร: +66 (0) 7580 3399   

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

31 เซ็นทรัล โคราช 
990, 998 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศพัท์: +66 (0) 4400 1555  
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

32 เซ็นทรัล มหาชัย 
98 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมทุรสาคร  
จ.สมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 3411 2777  
โทรสาร: +66 (0) 3411 2799 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

33 เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้
No1, Level B1, I-City, Persiaran Multimedia, Seksyen 
7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia 40000 
โทรศพัท์: +60 (0) 3 5525 0099 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

34 เซ็นทรัล วิลเลจ 
98, 98/1 หมู่5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 10540  
โทรศพัท์: +66 (0) 2550 6555 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 ลาดพร้าว 

1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์: + 66 (0) 2793 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341 

สิทธิการเชา่ (รวมสิ่งก่อสร้าง)  เซ็นทรัลพฒันาจะต้องจา่ยคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเชา่ชว่งและจา่ยคา่เชา่ส าหรับการเชา่ชว่ง
ทรัพย์สินรายปีและคา่เชา่ครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเชา่ 

2 ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ 
7/222 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8446 

สิทธิการเชา่  เซ็นทรัลพฒันาให้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัล ป่ินเกล้า กบักองทนุ CPNREIT เป็น
ระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2567 

 ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเชา่ทีด่ินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 25668 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2570 

3 ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี 
7/222 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8446 

สิทธิการเชา่  เซ็นทรัลพฒันาให้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัล ป่ินเกล้า กบักองทนุ CPNREIT เป็น
ระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2567 

 ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเชา่ทีด่ินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 25668 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2570 

4 บางนา 
587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260  
โทรศพัท์: +66 (0) 2763 6000  
โทรสาร: +66 (0) 2399 5777 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

5 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 
999/9 ถ.พระราม 1  แขวงปทมุวนั   
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

สิทธิการเชา่ (รวมสิ่งก่อสร้าง)  กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงอาคารส านักงานแก่เซ็นทรัลพฒันา โดยจะได้รับค่าเช่าเป็นราย
เดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583 

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เชา่ชว่งอาคารส านักงานและที่ดินแก่กองทนุ CPNCG  เป็นระยะเวลา 20 
ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธันวาคม 2575 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 

6 แจ้งวัฒนะ 
99, 99/9 ม.2 ถ.แจ้งวฒันะ  ต.บางตลาด   
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ  11120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

7 พระราม 9 
9/9  ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง   
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

สิทธิการเชา่  บจ. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบันิตบิคุคลอ่ืนเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ร่ิม
ระยะเวลาการเชา่ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

8 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 
33/4 ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2168 1288 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

9 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 
161 ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ  10310 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2246 2323  
โทรสาร: + 66 (0) 2247 1082 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

10 จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
9 ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ  10310 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2123 1111 

สิทธิการเชา่  บจ. พระราม 9 สแควร์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบันิติบคุคลอ่ืนเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ร่ิมระยะเวลาการ
เชา่ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา  
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

อุดรธานี 
277/1-3, 271/5 ถ.ประจกัษ์ศลิปาคม ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอดุรธานี จ.อดุรธานี  41000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 42 34 3555  
โทรสาร: + 66 (0) 42 34 3550 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

2 โรงแรมฮิลตัล พัทยา 
333/101 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ พทัยา  
จ.ชลบรีุ 20260 
โทรศพัท์: + 66 (0) 38 25 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 38 25 3001 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดิน (บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
 บจ. ซีพีเอ็น พทัยา ให้เชา่/เชา่ชว่งโรงแรมฮิลตลั พทัยา แก่กองทนุ CPNREIT เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุ

วนัที่ 31 สิงหาคม 2580 

 
 

 

ล าดับที่ โครงการ ที่อยู่ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 เซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ 587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม 10260  

โทรศพัท์: +66 (0) 2763 6000 โทรสาร: +66 (0) 2399 5777 
กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่   
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ล าดับที่ โครงการ ที่อยู่ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ 
98 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 52 08 8318 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

2 
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 

199 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 43 04 3600  

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

3 
เอสเซ็นท์ ระยอง 

89 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 33 10 0388 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

4 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 

97 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 52 00 1191 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

5 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย 

299 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 52 02 3588 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

6 
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 

988 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 44 00 7995  

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

7 
ฟีล พหล 34 

2098 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กทม 10900 
โทรศพัท์: + 66 (0) 25 50 6874 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

8 เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 339 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 45 95 3001  

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

9 เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ 98 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท์: +66 (0) 52 01 1669 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

13 เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 141/1 ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กทม  10310 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2248 4949 โทรสาร: + 66 (0) 2246 4638 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
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ล าดับที่ โครงการ ที่อยู่ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 นิยาม บรมราชชนนี 62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม 10170 

โทรศพัท์: + 66 (0) 21 19 4646 
กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

2 นินญา กัลปพฤกษ์ 87 ถ.กลัปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 
โทรศพัท์: +66 (0) 98 386 6582 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

3 เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก 999 หมู่ 5  ต.พลายชมุพล อ.เมืองพิษณโุลก จ.พษิณโุลก 65000 
โทรศพัท์: +66 (0) 92 907 2153 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

4 นิรติ เชียงราย 299 หมู่ 3  ถนนบายพาส-เวียงบรูพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
โทรศพัท์: +66 (0) 53 17 9889 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

5 นิรติ บางนา 333 ซ.สขุาภิบาล 6 ถ.บางนาตราด กม.12 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์: +66 (0) 20 04 6377 

กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
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ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 เซ็นทรัล อยุธยา กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
2 เซ็นทรัล ศรีราชา สิทธิการเชา่  บจ. ดาราฮาร์เบอร์ มีหน้าที่ต้องจา่ยคา่เชา่ที่ดินให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาเป็นรายปี เป็นระยะเวลา 30 ปี               

สิน้สดุวนัที่ 15 มกราคม 2593  
 บจ.ดาราฮาร์เบอร์ ได้ท าสญัญาให้เชา่/เชา่ชว่งที่ดินบางสว่นแก่เซ็นทรัลพฒันาโดยจะได้รับคา่เชา่เป็นรายปี

จนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2593 
3 เซ็นทรัล จันทบุรี กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

 

 

ล าดับที่ โครงการ กรรมสิทธ์ิที่ดนิ ภาระผูกพัน 
1 เอสเซ็นท์ ระยอง 2 กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

2 เอสเซ็นท์ โคราช กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 

3 เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ กรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ 
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โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ปีที่ครบก าหนด 
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ผู้ ให้เชา่ชว่ง: บจ. เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 

ผู้ เชา่ชว่ง: เซ็นทรัลพฒันา 
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 

เซ็นทรัล รามอินทรา ผู้ ให้เชา่: บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา 

บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (กลุม่เซ็นทรัล) 2566 

เซ็นทรัล ป่ินเกล้า ผู้ ให้เชา่: บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์                                     
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา 

บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (กลุม่เซ็นทรัล) 2570 

เซ็นทรัล มารีนา  
 

ผู้ ให้เชา่ชว่ง: บจ. เซ็นทรัลพทัยา 
ผู้ เชา่ชว่ง: เซ็นทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอ่ืน 2578 

เซ็นทรัล พระราม 2 ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุม่บคุคลธรรมดา 2598 - 2603           

เซ็นทรัลเวิลด์  ผู้ ให้เชา่: ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
ผู้ เชา่: กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และเซ็นทรัลพฒันา 

ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 2583 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์  (บางส่วน) ผู้ ให้เชา่: นิติบคุคลอ่ืน 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบคุคลอ่ืน 2577 - 2580 

เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน) ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  
ผู้ เชา่ชว่ง: บจ. ซีพีเอ็น พทัยา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2581 

เซ็นทรัล ชลบุรี (บางส่วน) ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ 

บคุคลธรรมดา 2570 

เซ็นทรัล พระราม 9  ผู้ ให้เชา่: นิติบคุคลอ่ืน 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบคุคลอ่ืน 2583 

เซ็นทรัล ล าปาง  ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2584 
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โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ปีที่ครบก าหนด 
เซ็นทรัล สมุย ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

ผู้ เชา่: บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  
กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลอ่ืน 2586 

เซ็นทรัล ศาลายา ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ผู้ ให้เชา่: บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั  
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา  

บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล (กลุม่เซ็นทรัล) 2599 

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ผู้ ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล 
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลอ่ืน 2599 

เซ็นทรัล เวสต์เกต ผู้ ให้เชา่: บจ. แวนเทจ กราวด์  
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา  

บจ. แวนเทจ กราวด์ (กลุม่เซ็นทรัล) 2586 

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ผู้ ให้เชา่: กลุม่นิติบคุคล 
ผู้ เชา่: เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่นิติบคุคลอ่ืน 2587 - 2588 

 


