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จากการริเริ่มศูนย์การค้าโครงการแรก สู่ความส�าเร็จกว่า 34 โครงการ 
มิกซ์ยูส ที่ครบวงจรจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

จากพนักงานเพียงไม่กี่คน สู่กองทัพบุคลากรที่มีศักยภาพกว่า 5,000 ชีวิต 

จากการริเริ่ม บุกเบิก เรียนรู้ และฝึกฝน สู่การปรับตัวฝ่าความท้าทาย รุกหา 
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จากการจับมอืพนัธมติรธุรกจิชว่ยกนัฝา่ฟนัเพือ่ความส�าเรจ็รว่มกนัในอดีต  
สู่การเดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ชีวิตลูกค้าในยุค New Normal 
ให้ดียิ่งขึ้น

จากภารกิจสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดส�าหรับทุกคน สู่การส่งมอบ
คุณค่าที่ตรงใจลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการดูแลใส่ใจช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

ทั้งหมดน้ีคือหน่ึงในบทพิสูจน์ของเซ็นทรัลพัฒนา ตลอด 40 ปี ที่เรามุ่งม่ัน 
สรา้งสิง่ด ีๆ เพือ่อนาคตทีด่สี�าหรับทุกคน ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงท่ีท้าทาย
ของโลกอนาคต ยงัมีโอกาสและความส�าเร็จอกีมากมายทีร่อเราอยูใ่นวนัขา้งหนา้  
ให้เราได้ร่วมมือกันบุกเบิก ต่อยอด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่ดี เพื่ออนาคต
ที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนกว่าส�าหรับทุกคน

นับจากวนัเริม่ตน้จนถงึปัจจุบนั

Years
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Positivity
แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบ 
ตอ่ทกุธรุกจิทัว่โลก แตเ่ราเปลีย่นมมุมองพลกิวิกฤต 
เป็นโอกาส ปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือก้าวข้าม
วิกฤต ประคับประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าและ
มีการฟื้นตัว โดยขยายธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ 
เซ็นทรัล อยุธยา เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล 

จันทบุรี เรายังผนึกก�าลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ
พัฒนาจุดแข็งให้แกร่งยิ่งกว่าเดิม รวมถึงการ
ปรับโฉมศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน และโรงแรม 
ตลอดจนพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยบนท�าเลที่ดี
ทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
อย่างต่อเน่ืองในทุกยุคทุกสมัย จากวันนี้และ 
ต่อไปในอนาคต

คิดสร้างสรรค์ ท�าสิ่งดี
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เรามุ่งขับเคล่ือนธุรกิจ เราปรับกลยุทธ์รับความ
ท้าทายยุค New Normal โดยใช้นวัตกรรม
มาเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกับ  
Grab เพื่อน�าเสนอการบริการส่งอาหารผ่าน 
Central Eats เชือ่มโยงธรุกจิผา่นชอ่งทางออนไลน์
และออฟไลน์ พร้อมกับสร้างโอกาสจากความ
ต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภคในตลาด หลังจากที ่
ผู้บริโภคเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เลอืกซือ้สนิค้า เราปรับกลยทุธ์ในการสร้างโครงการ

ที่พักอาศัยในโลเกชันที่ดี  ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัย 
มไีลฟส์ไตลใ์นการใชช้วีติท่ีบ้านใหเ้ป็นมากกวา่ทีอ่ยู่
อาศัย การสร้างพืน้ท่ีท�างานท่ีตอบโจทยก์ารท�างาน
ของคนรุน่ใหมอ่ยา่ง Common Ground รวมถงึ
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนา 
เพือ่การมอบประสบการณแ์ปลกใหม ่และใหบ้รกิาร
ท่ีเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากน้ียังเปิดกว้าง
มองหาโอกาสขยายการลงทุนในธรุกิจใหม่ ๆ อยา่ง
ตอ่เน่ือง เพือ่สร้างให้ธรุกิจเตบิโตตอ่ไปได้ในระยะยาว

Dynamism
พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง
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ในภาวะปกตใิหม่ทีมี่ความระมัดระวงัในการเดินทาง 
มาที่ศูนย์การค้าหรือโครงการต่าง ๆ ภายใต้
การบริหารของเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบกับ
สภาพการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน เราเล็งเห็น
ถึงการสรา้งคุณค่าท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของ 
ผู้บริโภคอย่างสะดวกสบายและไร้รอยต่อ เราริเริ่ม 
แผนแม่บทด้านมาตรการความสะอาด-ความ 
ปลอดภยั “เซน็ทรลั สะอาด มัน่ใจ” เพือ่ลดความเสีย่ง 
การแพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 อย่างเข้มข้นใน 
ทุกโครงการ เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า ร้านค้า ผู้เช่า  

ทีม่าใชบ้ริการไดร้บัความปลอดภยัไปด้วยกนั รวมถงึ 
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ อย่าง Chat & Shop 
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก และไลน์  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการท�า
แอปพลิเคชัน Virtual Showrooms ในโครงการ
ที่พักอาศัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปโครงการ
ตัวอย่างได้ โดยไม่สะดุด เราเชื่อมั่นว่าความ
ต้องการของลูกค้าคือแรงบันดาลใจส�าคัญที่สุด
ในการน�าไปสู่การพัฒนาท่ีไม่หยุดน่ิง และท�าให้ 
เราเป็นผู้น�าในวงการเสมอ

Customer
Champions
ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ
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เราเชื่อมั่นว่า “หัวใจหลักของการเติบโตอย่าง
ย่ังยืน คือการพัฒนาคุณภาพของสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกัน” ในปีที่ผ่านมา เรา
เป็นผู้น�าในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้า  
ผู้เช่า ทั้งรายเล็กและรายย่อย ตลอดจนการม ี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการมอบ
พื้นที่ขายของเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจับมือกับพาร์ทเนอร ์
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้เราให้ความร่วมมือกับ
ภาครฐัในการยบัยัง้การระบาดของโรค ดว้ยการให้
พนักงานที่ส�านักงานสามารถท�างานได้จากท่ีบ้าน 

จดัใหม้กีารเสรมิมาตรการดา้นสขุอนามยัเพือ่ดแูล
พนกังานท่ียงัตอ้งท�างานใหส้ามารถด�าเนนิงานได้
อยา่งปลอดภยั ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เราปลกูฝงัให้
พนกังานเข้าใจและสรา้งจติส�านกึการใชท้รพัยากร
อย่างคุ้มค่าในทุกมิติ เช่น การประหยัดไฟฟ้า  
ลดการใช้น�้า ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดการ 
ใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ท้ังหมดนี้คือส่วนหนึ่งท่ีเรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
พวกเราเติบโตไปด้วยกันและร่วมกันสร้างอนาคต
ที่ดีขึ้นต่อไป

Community
at Heart
ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน
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เป้าหมาย “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�าหรับทุกคน”

4 ความเชื่อที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน
1.  คิดสร้างสรรค์ ท�าสิ่งดี : เราก้าวไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่เป็นบวก ใช้ความรู้ความช�านาญที่เรามี สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใส่ใจในทุกความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีคุณค่า
2.  พฒันาสิง่ใหมอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ : เราใช้นวตักรรมเพ่ือพัฒนาสิง่รอบ ๆ  ตวัเราให้พร้อมรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต เราบกุเบกิ

และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างสรรค์ด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิต 
ท�างาน พบปะ เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขร่วมกัน

3.  ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ : ลูกค้าคือแรงบันดาลใจในทุก ๆ สิ่งที่เราท�า เราเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า  
เรายกให้ลกูค้าเป็นท่ีหน่ึงในใจ และผลกัดนัตวัเองเพ่ือส่งมอบประสบการณ์ทีเ่หนือความคาดหมายให้กับลกูค้าท้ังในวันน้ีและในอนาคต

4.  ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน : เราเชื่อในพลังแห่งการเรียนรู้ ทดลอง ร่วมมือร่วมใจไปกับผู้คนและชุมชน เราน�าพาผู้คนจากที่ต่าง ๆ 
มาร่วมกันสร้างสรรค์และร่วมกันตั้งค�าถาม อันน�ามาสู่การแสวงหาค�าตอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่าการท�าในสิ่งที่ดี ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน 
ตลอดจนชมุชนในวงกว้าง และความส�าเรจ็ในธุรกิจ คอืหวัใจส�าคญั
ในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน 04

บคุลากรของเราคอืก�าลงัท่ีส�าคญัทีส่ดุ และเราเชือ่มัน่ในการพัฒนา
ขดีความสามารถของคนในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสรมิ
ให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุด

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 05

ภารกิจของเราคอืการสร้างสรรค์พ้ืนทีท่ีเ่ป็นศนูย์กลางการใช้ชวิีตของ
ผู้คน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน 01

เรามุง่ปลกูฝังจติวิญญาณในความเป็นนกับกุเบกิ ซึง่เป็นหวัใจหลกั 
ที่อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานในองค์กร เพ่ือที่จะน�าสิ่งที่ดีท่ีสุด 
ของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการน�า 
สิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาสู่ประเทศไทยเช่นกัน

เติบโตในระดับภูมิภาค 02

เราส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าเสมอ ด้วยการจับมือร่วมกัน
คิดและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กับร้านค้า ผู้เช่า และพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกด้านของเรา

การร่วมคิดร่วมสร้าง 03

เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ส�าคัญ 
ที่มุ่งมั่นด�าเนินการใน 5 ประการพันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าแห่งภูมิภาค ด้วยเป้าหมาย 
ที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าส�าหรับทุกคน”

01 17วิสัยทัศน์และพันธกิจ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

81
ศูนย์การค้า

5
อาคารส�านักงาน

2
ศูนย์อาหาร

1
โรงแรม

8
โครงการที่พักอาศัย

3
รายได้อื่น ๆ

หมายเหต ุ: 1	 ไม่รวมดอกเบี้ย	เงินปันผลรับ	ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม	ผลกระทบจำกมำตรฐำนบัญชี	TFRS16	และรำยได้ที่มิได้เกิดขึ้นประจ�ำ
 2	 รวมพื้นที่อำคำรส�ำนักงำนของ	GLAND	จำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรในปี	2561

สัดส่วนรายได้ 1

แยกตามประเภทธุรกิจ  
(ร้อยละ)

29,234

9,244

34,659

13,567

35,342

11,216

38,403

11,738
32,062

9,557

53,995

11.59

63,880

13.77

74,176

14.64

80,462

16.07

77,123

15.33

ทรัพย์สินรวม

หนี้สินรวม 
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาทต่อหุ้น)

(ล้านบาท)

รายได้รวม

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น 
(บาท) (จ่ายในปีถัดไป)

(บาท)

104,527

51,523

120,574

56,694

161,708

87,532

169,933

89,471

221,774

144,650

2560 2561 2562 25632559

2560 2561 2562 25632559

2560 2561 2562 25632559

2560 2561 2562 25632559

2.06

0.83

3.02

1.40

2.50

1.10

2.62

0.80 3

2.13

0.70 4
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สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ป ี2563 นบัเปน็ปแีหง่ความท้าทายทีส่�าคัญทีส่ดุในช่วงเวลากวา่ 40 ปทีีเ่ซน็ทรัลพฒันาไดด้�าเนนิกจิการมา และ
นับว่าเป็นเหตุการณ์ส�าคัญส�าหรับมวลมนุษยชาติในการเผชิญหน้ากับวิกฤตคร้ังย่ิงใหญ่ คือการแพร่ระบาด 
โรคโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม ่2019 หรอื COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย เศรษฐกจิโลก อตุสาหกรรม 
หลายภาคสว่น และวถิชีวีติใหมห่รอื New Normal ท่ีปรับเปลีย่นไปอย่างท่ีไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น ไมว่า่จะเป็นการ
ท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) การสั่งซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน (Food Delivery) หรือการ
ท�ากิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่เป็นกระแสนิยมมากขึ้น แม้ปรากฏการณ์
เหล่านี้จะส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคน้ันเปล่ียนแปลงได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในการสร้างศูนย์กลาง
การใช้ชีวิต หรือ Center of Life ให้เป็นพื้นท่ีส�าหรับการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางและรูปแบบ
การบรกิารใหม้คีวามสะดวกสบายและตรงตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ย่ิงข้ึน รวมท้ังบริหารจัดการธุรกจิและ 
ผลการด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ และยงัคง 
เดนิหนา้พฒันาโครงการใหมอ่ย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตและผลตอบแทนท่ียั่งยืนในระยะยาว เพื่ออนาคต 
ที่ดีขึ้นส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

ในช่วงท่ีต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ COVID-19 และมาตรการ 
ล็อคดาวน์ของภาครัฐ ส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายภาคส่วน รวมถึง
ธุรกิจศูนย์การค้าในและต่างประเทศทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของเซ็นทรัลพัฒนาถูกปิดให้บริการชั่วคราว เป็นระยะเวลา
ประมาณ 45-56 วัน ในช่วงเดอืนมนีาคมถึงเดอืนพฤษภาคม 2563 น้ัน  
สิ่งแรกท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญคือการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายอย่างท่ัวถึง เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างทันที
และไม่ขาดตอน แม้ว่าสถานการณ์เริ่มฟื ้นตัวขึ้นเป็นอย่างด ี
ในช่วงครึ่งปีหลังก็ตาม โดยก�าหนดนโยบายช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

ลูกค้า 
ในฐานะผู้น�าในธุรกิจศูนย์การค้าของประเทศไทย เซ็นทรัลพัฒนา
ได้น�าร่องแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ซึ่งมีมาตรการดูแลรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าในศูนย์การค้ากว่า 75 
มาตรการ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม และการท�าความสะอาดในทุกจุดสัมผัส โดยที่แม่บท 
ดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าได้น�า
ไปใช้ต่อ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าให้มาใช้บรกิารในครัง้ต่อไป  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการบริการอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้ลูกค้าด�าเนินชีวิตได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ว ่าจะเป็น  
Chat & Shop, One-Call One-Click และ Pick-up Drive Thru รวมถึง 
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือส่งมอบประสบการณ์การบริการ 
รูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า อาทิ CentralLife LINE Official Account 
และ Central Eats ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการสั่งอาหารที่บริษัทฯ 

ร่วมพัฒนากับ Grab หรือแม้แต่บริการขายโครงการท่ีพักอาศัย 
ผ่านการทวัร์เสมอืนจรงิ (Virtual Tour) บนเว็บไซต์และแอปพลเิคชนั
บนมือถือ รวมถึงประสบการณ์บริการใหม่ท่ีศูนย์การค้า เพ่ือ 
ตอบโจทย์การใช้ชวีติแบบ New Normal อาทิ เพ่ิมช่องทางช�าระเงนิ 
ผ่านระบบ Cashless Payment และการบริการแบบไร้การสัมผัส 
(Touchless Experience) เป็นต้น เพ่ือรักษาความเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชีวิตเพ่ือมอบสิ่งดี ท่ีสุดให้ลูกค้า ท้ังในวันนี้และต่อไป 
ในอนาคต

ร้านค้า ผู้เช่า และชุมชน 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�าให้ผู้ประกอบการ
หลายรายประสบปัญหารายได้ลดลง และยังคงต้องแบกรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายจ�าเป็น 
ทางธุรกิจ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและก้าวเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความเดอืดร้อนของร้านค้าและผูเ้ช่าเหล่าน้ีกว่า 15,000 ราย 
โดยได้ก�าหนดนโยบายช่วยเหลือส่วนลดค่าเช่าหรือยกเว้นค่าเช่า 
เป็นรายกรณีในระดับท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
ช่วงเวลา จัดระบบขายสินค้าแบบ Take Away และ Delivery เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้ร้านค้า รวมถึงร่วมมอืกับร้านค้าจดักิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายให้ร้านค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายที่หลากหลายขึ้น โดยใช้พ้ืนที่ภายในศูนย์การค้าและ 
ช่องทางออนไลน์ของบรษิทัฯ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ยังได้จัดสรรพ้ืนท่ีในศูนย์การค้าส�าหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
รายย่อย และกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ให้มีช่องทางจ�าหน่าย
สนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง ช่วยสร้างรายได้ในช่วงวิกฤต COVID-19 
เพื่อรักษาและยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต
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พนักงาน 
พนักงานกว่า 5,000 ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน คือทรัพยากร
ที่ส�าคัญท่ีสุดของเซ็นทรัลพัฒนา โดยช่วงที่ เกิดวิกฤตการณ์ 
COVID-19 น้ัน บริษัทฯ ไม่มีการลดจ�านวนพนักงานประจ�าหรือ
ค่าตอบแทนพ้ืนฐานแต่อย่างใด และได้มีมาตรการดูแลช่วยเหลือ
พนักงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการความปลอดภัย 
ในสถานท่ีท�างาน ท�าประกันสุขภาพเพ่ิมเติม การติดตามข้อมูล
สุขภาพของพนักงานทุกคน และก�าหนดนโยบายการท�างาน 
ทียื่ดหยุ่นระหว่างการท�างานท่ีบ้านและในสถานทีท่�างานให้มคีวาม
ปลอดภัยและรักษาความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ และที่ส�าคัญ 
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ และหาแนวทางการท�างานวิธีใหม่ ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพการท�างานต่อไปในระยะยาว อาทิ การประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการท�างาน และ
การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิผลการท�างาน 
ย่ิงข้ึน โดยมคีวามคล่องตวัในกระบวนการท�างานและการตดัสนิใจ
ทางธุรกิจได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในทุกเวลา

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
แม้ว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ COVID-19 เช ่นเดียวกันกับบริษัทอื่นที่อยู ่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังรักษาความสามารถในการสร้าง 
ผลตอบแทนทีด่ทีัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยในปี 2563 บรษิทัฯ 
มรีายได้รวม 32,062 ล้านบาท และก�าไรสทุธิ 9,557 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 17 และ 19 จากปีก่อนตามล�าดับ แม้ว่าผลการด�าเนินงาน 
ดังกล ่าวจะมีผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหม่ ประกอบกับการบันทึกรายได้พิเศษจากการต่ออายุสิทธิ
การเช่าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 กับทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ซึ่งเป็น
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า แต่โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะรายได้ท่ีลดลง และบรหิารจดัการกระแสเงนิสด
และโครงสร้างเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารวิเคราะห์และจดัเตรยีมแผนรองรบัธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถเดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
ได้อย่างต่อเน่ืองในช่วงที่สถานการณ์ฟื้นตัวและกลับมาสู่สภาวะ
ปกติในที่สุด ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ 
ที่น่าสนใจ เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน อัตราการ
เติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2563 บทบาทความเป็นองค์กรที่ย่ังยืนระดับโลกของเซ็นทรัล
พัฒนาท่ามกลางวิกฤตการณ์โรค COVID-19 ได้ครอบคลุม 
ไปถึงการดูแลระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้วยแผน “Rebuild Thailand, Rebuild 
Economy” ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิให้คนไทยสนบัสนุนผูป้ระกอบการ
คนไทย อาทิ โครงการช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน และโครงการตลาด
รวมใจ คนไทยช่วยชาต ิเป็นต้น ทางด้านสงัคม บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุ
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการร่วมมือฝ่าฟัน
วิกฤตการณ์โรค COVID-19 ภายใต้โครงการ “We Care for All…
เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ คนไทยทุกคน” โดยท�าหน้ากากเฟซชิลด์ 
บริจาคเงิน จัดสรรอาหารกล่อง น�้าดื่ม และสิ่งของจ�าเป็นรวมกว่า 
100,000 รายการให้แก่ฮีโร่สาธารณสุขกว่า 5,000 ชีวิตทั่วประเทศ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการประหยัดการใช ้
ทรัพยากรตามแนวทางบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนือ่ง ภายใต้แนวคดิ “Journey to Zero” เพ่ือเพ่ิมการใช้พลงังาน
บริสุทธ์ิและลดการสร้างคาร์บอนเพ่ือรักษาและพัฒนาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีจิตส�านึก โดยในปี 2563 มีการติดต้ังระบบ 
โซลาร์เซลล์ในโครงการเพ่ิมอีก 8 แห่ง รวมท้ังหมดเป็น 16 แห่ง 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 12,566  
เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน

ความส�าเร็จในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมกันฝ่าฟัน
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ถูกสะท้อนในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
ที่ เซ็นทรัลพัฒนาได้รับในปี 2563 ไม่ว ่าจะเป็นความดีเด่น 
ด้านการบรหิารธรุกิจ การตลาด และการเงนิ จากรางวัล Thailand 
Corporate Excellence Awards 2020 ผู้บริหารดีเด่นจากรางวัล 
“บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ” และ 
“Best CFO กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” ความดีเด่น 
ด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล จากรางวัล Best 
Employer Brand Award และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจน
ได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทท่ีย่ังยืนระดับโลก โดยเซ็นทรัลพัฒนา  
เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีแห่งความย่ังยืน Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ประจ�าปี 2563 ในกลุ่มดัชนี DJSI 
World เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging 
Markets เป็นปีที ่7 ตดิต่อกัน และได้รบัเลอืกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยทุกรางวัล 
ที่ได้รับจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพ่ือรักษาเกียรติยศความเป็นองค์กร
แบบอย่าง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อเนื่องไป
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ในปี 2564 ความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู ้บริโภคยังคงเป็นปัจจัยหลักของบริษัทฯ ในการ 
จัดเตรียมแผนธุรกิจแบบเชิงรุกในสภาวะแวดล้อมท่ีผันผวน เพ่ือ
สามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีและเหมาะสม 
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมท้ังเดินหน้า
แผนการเติบโตในระยะยาว เพ่ือมอบสิ่งท่ีดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย โดยมียุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

•  บุกเบิกและร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีและหลากหลายให้แก่ลูกค้า เพื่อตอกย�้า
ความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน โดยสานต่อ
ความส�าเร็จของ Destination Concept ที่บริษัทฯ ได้ริเริ่ม
ท�าในศูนย์การค้าต่าง ๆ และเป็นจุดหมายท่ีได้รับความนิยม
จากลูกค้าเป็นอย่างมาก อาทิ Food Destination, Family 
Destination, Fashion Destination และ Sports Destination 
เป็นต้น และต่อไปจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพ่ือบุกเบิก Destination Concept ด้วยแนวคิดใหม่ สามารถ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่มีความหลากหลายและเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น สร้างความเป็นชุมชนเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่าง 
ไม่มีที่สิ้นสุด

•  การสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าในช่องทางดิจิทัล เพ่ือ
มอบประสบการณ์การบริการท่ีดีและสะดวกสบายอย่าง
ไร้ขีดจ�ากัด โดยปัจจุบัน CentralLife ดิจิทัลแพลตฟอร์มทาง 
LINE Official Account มีผู้ติดตามกว่า 3.3 ล้านคน สามารถ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของศูนย์การค้า โปรโมชัน 
ที่น่าสนใจ รวมถึงการบริการต่าง ๆ อาทิ การจองที่จอดรถ  
การน�าทางในศูนย์การค้า และการบริการอ�านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  และก�าลงัจะพัฒนา CentralLife และแพลตฟอร์มดจิทิลั
อืน่ ๆ  เพ่ือผกูโยงการบรกิารทัง้ Offline และ Online ยกระดับความ
ผูกพันของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับการบริการและประสบการณ ์
ท่ีน่าประทับใจตลอดเส้นทางการใช้บริการของลูกค้าใน
ศนูย์การค้าของบรษิทัฯ ผ่านทัง้ช่องทางดจิทิลัและบนพ้ืนทีจ่รงิ 

•  เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่และกระจายแหล่งรายได้ 
ไปยังธุรกิจและสินทรัพย์ประเภทอื่น ภายใต้แนวทางการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูส โดยบริษัทฯ ยังคง
เดนิหน้าพัฒนาและเตรยีมพร้อมเปิดให้บรกิารโครงการมกิซ์ยูส
แห่งใหม่ตามแผนท่ีเคยประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นเซน็ทรลั อยุธยา 
และเซ็นทรัล ศรีราชา ในปี 2564 เซ็นทรัล จันทบุรี ในปี 2565 
และดสุติ เซน็ทรลั พาร์ค ท่ีจะเป็นโครงการแลนด์มาร์คแห่งใหม่
บนใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2566-2567 รวมทั้งศึกษา
โอกาสการพัฒนาโครงการใหม่บนท�าเลศักยภาพสูง ท้ังใน 

และต่างประเทศ ปรับปรุงโครงการเดิมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน และพัฒนารูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ภายใต้ความเป็นมิกซ์ยูส อาทิ 
อาคารส�านักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย ในบริเวณเดียวกัน
กับศูนย์การค้า ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส�าคัญให้ธุรกิจของ 
บริษัทฯ เติบโตต่อไปในระยะยาว

•  ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Purpose- led 
Organization โดยการพัฒนาระบบการท�างานให้มคีวามทนัสมยั  
มีความคล่องตัวสูง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ 
และสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือระหว่างสายงานให้เป็นน�้า
หนึ่งใจเดียวกันท้ังองค์กร ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันในการ 
“Imagining Better Futures for All” หรือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค ์
สิง่ทีด่ ีเพ่ืออนาคตทีย่ัง่ยืนส�าหรบัทกุคน” ภายใต้ความเชือ่หลกั  
4 ประการ ได ้แก ่  1) Posit ivity คิดสร ้างสรรค์ ท�าแต่ 
สิง่ด ี2) Dynamism พัฒนาสิง่ใหม่อย่างไม่หยุดย้ัง 3) Customer 
Champions ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ และ 4) Community  
at Heart ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันย่ังยืน ซึ่งวัตถุประสงค์และ
ความเชือ่เหล่านีค้อืเบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของเซน็ทรลัพัฒนาใน 
ช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา และจะเป็นหวัใจในการสร้างสิง่ทีด่ขีึน้ต่อไป 
เพื่อชุมชน ประเทศชาติ และโลกของเรา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ร้านค้า ผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า 
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เก่ียวข้อง ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพนักงานทุกคนท่ีทุ่มเทอย่าง
เตม็ทีภ่ายใต้หลกับรรษทัภิบาลทีด่เีพ่ือให้ลกูค้า ผูเ้ช่า ได้รบัการดแูล
อย่างดี ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ COVID-19 และบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจได้เป็นผลส�าเร็จ รวมถึงการร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม 
ชุมชม สังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น
ด�าเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและส�านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่า
ทุกท่านจะให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนกับบริษัทฯ เพื่อเติบโต
ไปพร้อมกันสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินประจ�าปี นโยบายบัญชีที่ส�าคัญ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบตามท่ีระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และจาก
การพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเดน็ 
ที่ตรวจพบ และผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญาเช่า ทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2563 
โดยเฉพาะการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผูป้ระกอบการในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี  
รวมถึงการจดัประชมุเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ 
เข้าร่วม 2 ครัง้ เพ่ือหารอืเก่ียวกับความเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมท้ังการเลือกใช้นโยบายการบัญชี 
มีความสมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง  
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ให้มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม 
หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี(CG Code) ในปี 2563 มกีารสอบทาน 
การปฏิบัติงานด้านก�ากับดูแลกิจการ การก�าหนดนโยบายด้าน 
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 
โดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี
เก่ียวกับการประเมนิระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บรษิทัฯ มกีาร
บริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ซึง่เป็นความเสีย่งใหม่ทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 
และของทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�าเนินการรองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2563 มีการพัฒนาระบบ
การรบัเรือ่งร้องเรยีนเป็นระบบออนไลน์ท่ีเน้นการรกัษาความลบั การ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามสถานะการด�าเนินงานได้  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบ
การด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเก่ียวกับ 
การงดรับของขวัญและการให้ของขวัญ ตลอดจนการประเมิน 
ความเข้าใจเรือ่งบรรษทัภบิาลของพนักงาน นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้รบั 
การต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) การเข้าร่วมโครงการ 
การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 
เป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทาน และให้
ความเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี ท่ีจดัท�าโดยใช้ 
หลักเกณฑ์ตามฐานความเส่ียงและข้อมูลจากผู้บริหาร โดยการ
ตรวจสอบเป็นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยทุกท่าน 
มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด และมนีายไพฑูรย ์ทวผีล ซึง่เปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอ 
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณ 
กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการทุกท่าน 
ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ส�านักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเร่ือง 
ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทีก่�าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลอยา่งครบถว้น และไดแ้สดงความเหน็รวมท้ัง 
ใหข้้อเสนอแนะอยา่งอสิระตามท่ีพึงจะเปน็ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้ายงานผลการด�าเนนิงาน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังสิ้น 9 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของผลการด�าเนินงาน และการให้ความเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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เพ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ยงและการควบคุมอย่างครบถ้วน  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ส�านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ัง
ผลักดันให้ส�านักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร 
โดยมุง่เน้นการเพ่ิมศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสรมิ 
ให้พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบภายใน

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลมกีารประเมนิ
คุณภาพงานตรวจสอบภายในท่ีท�าเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
มคีวามเห็นว่าส�านักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตังิานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการ
อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนก�ากับดแูลในเรือ่งการทบทวนจรรยาบรรณ
และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่  
และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการ
ปฏิบตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัการ CG Code  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความส�าคัญ 
เป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายจัดการเข้ารายงาน 
เป็นประจ�าทุก 6 เดือน และเมื่อมีรายการที่เก่ียวโยงกันที่ส�าคัญ 
ทั้งนี้เน้นย�้าให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่ก�าหนด รวมทั้งให ้ผู ้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล ่าว 
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
มีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการ 
ที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุ
สมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา  
คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความ 
เป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานส�าหรับปี 2563 ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคีวามเป็นอสิระเพียงพอ  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อขอ 
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ปัญหาการท�างานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีส�าหรับ 
ปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการ
สอบบัญชีส�าหรับปี 2564 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ�ากัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดง 
ความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ�าปี 2564 
และอนมุตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�าปี 2564 วงเงนิไม่เกิน 8,590,000 บาท 
และค่าสอบบญัชสี�าหรบัผูส้อบบญัชรีองของบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้และ 
จดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 612,000 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ตนเองประจ�าปี 2563 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันท่ี  
6 มกราคม 2564 ซึง่แบบประเมนิฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนท่ี 1  
การท�าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล  
และส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส�าหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และ 
การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การ
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิของบรษิทัฯ 4) การพิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ 6) การ 
จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภบิาลทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน โดยใช้ความรูค้วามสามารถและความระมดัระวัง รอบคอบ 
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 	พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2563	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทตั้งแต่วันที่	27	กันยายน	2562	ถึง	15	มกราคม	2563	
แต่ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา 
แต่งตั้งเป็นกรรมการ	ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	จึงเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่ออกตาม
วาระประจ�าปี	2563	กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่	 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่าน
ตามที่เสนอ

2.	 	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	ส�าหรับคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ	ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจน 
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ	โดย
ในปี	2563	เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรค	COVID-19	 
ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	วงเงินไม่เกิน	18,000,000	บาท	 
ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	2,000,000	บาท	ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้
ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

3.	 	พิจารณาประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ประจ�าปี	2563	และก�าหนดเป้าหมายรวมทัง้วธิกีารประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�าปี	2564	โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.	 	พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและน�าเสนอ
ข้อมูล

5.	 	พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร ้างของ 
คณะกรรมการบริษัท	(Board	Diversity)	ประจ�าปี	2563	ซึ่ง
ประกอบด้วย	ข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนกรรมการอิสระ	เพศ	อายุ	 
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	และความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้าน 
ของคณะกรรมการบริษัท	 (Board	Skill	Matrix)	 เพ่ือเป็น 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม	มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย	และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมท้ังได้พิจารณา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ	เก่ียวกับ
มมุมองทีม่ต่ีอองค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั

6.	 	พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจ�าปี	
2563	และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจ�าปี	 2563	 
อย่างเหมาะสม

7.	 	พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8.	 	พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกับ
นโยบายและการด�าเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ
พัฒนาองค์กร	อาทิ	ผลการด�าเนินงานในปี	2563	แผนงาน
ประจ�าปี	2564	การสรรหาพนักงาน	อัตราการลาออก	และ
แผนการพัฒนาบุคลากร	เป็นต้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในป ี2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนมกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้  
โดยได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

0526 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



9.	 	พิจารณารบัทราบการปรบัโครงสร้างการบรหิารงานของบรษิทัฯ	
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน 
ของบริษัทฯ

10.		พิจารณารบัทราบเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการและความย่ังยืน
ที่เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดย
เปรยีบเทียบกับการประเมนิการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดูแล 
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	ซึ่งก�าหนดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เกณฑ์	ASEAN	
Corporate	Governance	Scorecard	และ	Dow	Jones	
Sustainability	Indices

11.		พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และกฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยในปี	2563	
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความ
ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

12.		พิจารณารับทราบการด�าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง	(Employee	Joint	Investment	Program	
“EJIP”)	ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบ	ซือ่สตัย์สจุรติ	ตามหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีก�าหนดไว้ 
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดย 
ยึดมัน่ในหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่อีย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบย่ังยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดการบริหาร
ความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้ระดบัองค์กรและระดบัปฏิบัติการ พร้อมท้ังผลกัดนัการบริหารความเสีย่ง
ใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร ซึง่ความเสีย่งสาํคญั (Key Risks) ขององคก์รจะถูกกาํหนด
กลยทุธก์ารจดัการทีเ่หมาะสมเพือ่กํากบัดแูลและควบคมุความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ  ให้อยู่ในระดบัความเสีย่ง
ที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยในปี 2563 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

1.	 	ก�ำกับให้มีกำรทบทวนควำมเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กรประจ�ำป	ี 
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยภำยนอก	 ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 
สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี	รวมทั้งสภำพกำรแข่งขันและ
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	ประกอบกับปัจจัย
ภำยในต่ำง	ๆ 	ขององค์กร	เพ่ือวิเครำะห์และก�ำหนดควำมเสีย่งท่ี 
มนียัส�ำคญัต่อกำรประกอบธุรกิจ	กำรด�ำเนนิงำน	ฐำนะกำรเงนิ 
และผลกำรด�ำเนินงำน	หรือควำมด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ	และ 
กลุ ่มบริษัท	 รวมท้ังควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับด้ำนสิ่งแวดล้อม	
สังคม	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด	ี 
โดยควำมเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กรประจ�ำปี	2563	ได้แสดง 
รำยละเอยีดของควำมเสีย่งแต่ละเรือ่งไว้ในหวัข้อกำรกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง

2.	 	ก�ำกับให้มกีำรทบทวนและตดิตำมควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้ใหม่	 
(Emerging	Risk)	ในอีก	3-5	ปีข้ำงหน้ำ	ที่มีนัยส�ำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 
โดยคณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยงได้ติดตำมและให  ้
ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ของ 
ปี	2563	ซึ่งประกอบไปด้วย	

 •	 	ควำมเสีย่งด้ำนกำรปรบัตวัเพ่ือรองรบักำรเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี	กำรท�ำธุรกิจในรปูแบบทีแ่ตกต่ำง	และกำรโจมตี
ทำงไซเบอร์

 •	 	ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล	(Personal	Data	Protection	Act	-	PDPA)

 •	 	ควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่	2019	(“โรค	COVID-19”)

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

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

5.	 	พิจำรณำเห็นชอบกำรทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน
เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรนโยบำยควำมเส่ียงได้มีกำรรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเส่ียงให้กับคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง	โดย 
ในปีท่ีผ่ำนมำ	กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำร
พิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนต่ำง	ๆ	อย่ำงครอบคลุม	มีกำรติดตำม 
ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ	มีกำรจัดกำร 
ควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัอย่ำงมปีระสทิธิภำพและอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้	 
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	สำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน ์
และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล 
ประธำนกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

02

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

01

ประธานกรรมการอิสระ
นายการุณ กิตติสถาพร

03

กรรมการอิสระ
นางโชติกา สวนานนท์

05

กรรมการอิสระ
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

06

กรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ ทวีผล
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กรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

07

กรรมการ
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

08

กรรมการ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

09

กรรมการ กรรมการ
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

10 11

กรรมการ
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

12

กรรมการ
นายปรีชา เอกคุณากูล

13

07 31คณะกรรมการบริษัท บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรีชา เอกคุณากูล

01

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

03

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

05

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

02

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

04

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์

06
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การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่ส�าคัญ

ผลกระทบและมาตรการ
ควบคุมสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ 
บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
•  ธุรกิจศูนย์การค้า 
  มีการปิดให้บริการท้ัง 33 แห่งในประเทศไทย ระหว่างวัน

ที่ 22 มีนาคม - 16 พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 45-56 วัน และ
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ไอ-ซติี ้ในประเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที่  
15 มนีาคม - 3 พฤษภาคม โดยยังเปิดให้บรกิารเฉพาะร้านค้า 
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเท่าน้ัน และต่อมาได้ทยอยเปิดให้
บริการศูนย์การค้าตามปกติ โดยมีจ�านวนผู้มาใช้บริการท่ี 
ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด 
มั่นใจ” แม่บทในการดูแลควบคุมความสะอาดและความ
ปลอดภัยของสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจแก่ลูกค้าท่ีมา 
ใช้บรกิาร รวมถึงการจดัท�าระบบ Chat and Shop, Call Center,  
Pick Up Counter และ Drive Through Pick Up เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกและปลอดภัยส�าหรับลูกค้ายิ่งขึ้น

•  ธุรกิจอาคารส�านักงาน 
  ยังคงเปิดด�าเนินการตามปกติ โดยมีมาตรการควบคุมการ 

เข้าออกของผูม้าใช้สถานท่ีอย่างเคร่งครดั แม้ว่าจะมพีนักงาน
บางส่วนท�างานจากบ้าน (Work from Home) ระหว่างท่ีมี
การล็อคดาวน์นั้น สัดส่วนของพนักงานที่กลับมาท�างานใน
อาคารส�านักงานปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามล�าดับภายหลังจากที่
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

•  ธรุกจิโรงแรม 
  ปิดให้บรกิารทัง้สองโรงแรมตัง้แต่เดอืนเมษายน โดยโรงแรม 

เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี กลับมาเปิดให้
บริการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ได้มีการปรับปรุงใหญ่และทยอยกลับมาเปิดให้บริการ 
ในช่วงปลายปี โดยทั้งสองโรงแรมมีอัตราการใช้ห้องพักท่ี 
ฟื้นตัวขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ

•  ธุรกิจขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์
  มีการเปิดรับจองโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยลูกค้าสามารถ 

เข ้ามาเย่ียมชมโครงการในสถานที่ตั้งจริง รวมถึงผ่าน
แพลตฟอร์มโชว์รูมออนไลน์ (Virtual Showroom) และบน
แอปพลิเคชันมือถือ โดยทุกโครงการยังคงได้รับความสนใจ
เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะโครงการแนวราบท่ีสามารถตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค New Normal ได้อย่างดี

การให้เช่าทรัพย์สินและ
ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่า
โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 
แก่กองทรัสต์ CPNREIT

บริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2 แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากเดิมสิ้นสุด
ปี 2568 เป็นเวลาอีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 เป็นที่เรียบร้อย  
โดยรายการดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ บันทึกรายได้พิเศษระหว่างปี 
ตามรายละเอียดในการวิเคราะห์และอธิบายผลการด�าเนินงาน 
ในส่วนของการให้เช่าสินทรัพย์เพ่ิมเติมอีก 2 แห่ง ที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ CPNREIT นั้นอยู่ระหว่างการ
ทบทวน โดยคาดว่าจะสามารถท�ารายการบางส่วนเสร็จสิ้นได้
ภายในต้นปี 2564
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สมาชิกของดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices 
หรือ DJSI)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ ประจ�าปี 2563 ในกลุ่มดัชนีย่ังยืนระดับโลก (DJSI 
World) เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน (ปี 2561-2563) โดยบริษัทฯ  
เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็น 
1 ใน 12 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม 
ระดบัโลกน้ี รวมถึงในกลุม่ดชันตีลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2557-2563)

เปิดตัวโครงการที่พักอาศัย
แห่งใหม่ จ�านวน 7 โครงการ

ประกอบด้วยโครงการแนวราบ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ 
เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ในรูปแบบทาวน์โฮม บนท�าเล 
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก 2) โครงการนินญา กัลปพฤกษ์ 
ในรูปแบบบ้านแฝด บนท�าเลติดถนนใหญ่กัลปพฤกษ์ ใกล ้
ถนนบางแค ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก 3) โครงการนิรติ เชียงราย ในรูปแบบบ้านเดี่ยว  
บนท�าเลใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เพียง 4 กม. และ 
4) โครงการนิรติ บางนา ในรูปแบบบ้านเดี่ยว บนท�าเลใกล้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ และ
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ทางด่วน สถานศึกษา และโรงพยาบาล  
บนถนนบางนา-ตราด
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นอกจากน้ีมกีารเปิดตวัโครงการแนวสงูอกี 3 แห่ง ได้แก่ 1) โครงการ 
เอสเซ็นท์ ระยอง 2 เป็นคอนโดมิเนียมแห่งที่  2 บนท�าเล 
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ภายหลังจากท่ีคอนโดมิเนียม 
แห่งแรกประสบความส�าเร็จในการขายหมดทั้งโครงการ  
2) โครงการเอสเซ็นท์ โคราช เป็นคอนโดมิเนียมแห่งที่ 2 บนท�าเล 
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ภายหลังจากที่คอนโดมิเนียม 
แห่งแรกสามารถปิดการขายทุกยูนิตได้อย่างรวดเร็ว และ  
3) โครงการเอสเซ็นท์ หาดใหญ่ เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรก 
บนท�าเลติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

�อส�ซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโ�ก

นิน�า กั��พฤกษ์ 
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ประกาศโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (DTC) ในการ
พัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพ่ือต่อยอดธุรกิจให้เติบโต 
ในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนทีด่ไีด้ในอนาคต โครงการตัง้อยู่ 
บนท�าเลที่มีศักยภาพสูงสุดแห่งหน่ึงในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  
บนท่ีดินกว่า 23 ไร่ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน 
MRT โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พาร์ค อาคารส�านักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโครงการที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อ 
“ดสุติ เรสซเิดนเซส” และ “ดสุติ พาร์คไซด์” โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
เสร็จและทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

เดินหน้าลงทุนและพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบผสม หรือ “มิกซ์ยูส” 
อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสบน 
ท�าเลที่มีศักยภาพสูง เพ่ือการเติบโตของธุรกิจต่อไปในระยะยาว  
เริ่มจากการเข้าซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท เบย์วอเตอร์ จ�ากัด  
(เบย์วอเตอร์) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนการถือหุ ้นร้อยละ 50 โดยการลงทุนครั้งน้ีจะช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ิมฐานรายได้ในการเติบโต  
เน่ืองจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินบริเวณถนนพหลโยธิน  
ซึ่งเป็นที่ดินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสมในอนาคต รวมถึงเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ
และลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น นอกจากนี้
ได้เปิดตัวโครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ คอนโดมิเนียม
แห่งที่ 3 ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ หลังจากท่ี
สองโครงการแรกประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถ 
ปิดการขายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
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การเปิดให้บริการ 
“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก”

ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมพาร์ครูปแบบสามมิติอินเตอร ์
แอก็ทีฟแห่งแรกของโลก เปิดให้บรกิารท่ีเซน็ทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสต้า  
ตอกย�้าความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของโลก  
เพ่ือมอบความสุขและประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับต�านาน 
ความเชื่อของไทยในรูปแบบสากลให้แก่กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเติมเต็มให้เซ็นทรัล ภูเก็ต  
เป็นศูนย์กลางระดับโลกท้ังด้านการช้อปปิ้งและการพักผ่อนท่ี 
ผสมผสานกันอย่างลงตัว

01

02การเปิดตัวศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

การเปิดให้บรกิารของศนูย์การค้าเซน็ทรลั ไอ-ซติี ้เป็นศนูย์การค้า
แห่งแรกในต่างประเทศ และเป็นศนูย์การค้าล�าดบัที ่33 ของบรษิทัฯ  
ตั้งอยู ่ในโครงการไอ-ซิตี้  อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม  
รัฐสลังงอร ์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป ็นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) โดย
บริษัทฯ ได้ร ่วมลงทุนกับกลุ ่มไอ-เบอร์ฮาด ผู ้น�าด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 
40 ตามล�าดับ
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การลงทุนในธุรกิจใหม่ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโต
ของธุรกิจหลักในอนาคต

เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และกระจายแหล่งรายได้ที่หลากหลายข้ึน บริษัทฯ ได้เข้า
ลงทุนในธุรกิจ Grab ประเทศไทย ผ่านการร่วมลงทุนกับบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยธุรกิจ Grab นั้น 
มศีกัยภาพการเติบโตสงู และสามารถสร้างความร่วมมอืทางธุรกิจ 
และสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ช่วย
เพ่ิมช่องทางในการขยายธุรกิจและเพ่ิมจ�านวนผู้มาใช้บริการ 
ในศูนย์การค้าและมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะ 
ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัว Common Ground โคเวิร์กกิ้ง 
สเปซ 2 แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง 
บริษัทฯ และกลุ ่มบริษัท Common Ground จากประเทศ
มาเลเซีย ที่อาคารส�านักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9  
ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และ 
ท่ีอาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ซึ่งอยู่ในบริเวณ 
เดยีวกับศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ เพ่ือสร้างความเป็น Destination 
แห่งใหม่ ใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ส�าหรับกลุ่ม 
คนท�างานรุ่นใหม่และผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีไลฟ์สไตล์ 
การท�างานนอกบ้านและนอกออฟฟิศ และผสมผสานการท�างาน
กับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า 
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05 การเปิดตัวศูนย์การค้า
เซ็นทรัล วิลเลจ และการร่วม
ลงทุนของพันธมิตรระดับโลก

ศูนย์การค้ารูปแบบลักชูรีเอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นศนูย์การค้าล�าดบัที ่34 ของบรษิทัฯ ออกแบบ 
โดยเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะสร้างความภาคภูมิใจ
ในฐานะเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งบนท�าเลท่ีใกล้สนามบิน
สวุรรณภมู ิรองรบัท้ังลกูค้าชาวไทยและนักท่องเทีย่วต่างประเทศ
โดยรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งในเฟสแรกนั้น
ได้เปิดพ้ืนท่ีให้เช่าประมาณ 20,000 ตร.ม. และต่อมาบริษัทฯ 
ได้ผนึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย 
(MEA) หนึง่ในกลุม่บรษิทั มติซบูชิ ิเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (MEC)  
ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรใน
ประเทศญ่ีปุน่ มาร่วมลงทนุในโครงการเซน็ทรลั วิลเลจ ในสดัส่วน
ร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ ถือครองอีกร้อยละ 70) หวังผลักดัน 
เซ็นทรัล วิลเลจเป ็นลักชูรี เอาท ์เล็ตที่ดี ที่สุดในอาเซียนสู  ่
ความส�าเร็จร่วมกัน ‘Two Nations, One Success’

การให้เช่าสินทรัพย์เพิ่มเติม
แก่กองทรัสต์ CPNREIT

บริษัทฯ มีมติตกลงให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยศนูย์การค้า 4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั 
มารีนา (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุด 
ปี 2578 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�าปาง (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่า 
เป็นระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดปี 2584 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
สุราษฎร์ธานี (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี  
สิน้สดุปี 2593 และศนูย์การค้าเซน็ทรลั อบุล (บางส่วน) มสีญัญา
ให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2593 และยังมีการขยาย 
ระยะเวลาสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน)  
ไปอีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 โดยคาดว่าจะด�าเนินการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าสินทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง และต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 แล้วเสร็จภายในปี 2563 
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2561
การเปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ 
ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต

อิเกีย บางใหญ่เป็นซูเปอร์สโตร์รูปแบบใหม่และใหญ่ที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่รวมกว่า 50,000 ตร.ม.  
มีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับเซ็นทรัล เวสต์เกตถึง 3 ชั้น การมี IKEA 
ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกเป็นพันธมิตรช่วยตอกย�้าให้
เซน็ทรลั เวสต์เกตเป็นสดุยอดศนูย์การค้าระดบัภูมภิาคเพ่ือรองรบั
ความเจริญฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกย่านบางใหญ่ 

ซื้อหุ้นสามัญของ
บรษิทั ดสุติธานี จ�ากดั (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ท่ี 4/2561 เมื่อวันที่  9 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท 
ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ�านวน 194,926,920 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 22.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด 
850,000,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนระยะยาว และไม่เข้าร่วมในการบรหิาร
ของ DTC แต่อย่างใด

การขยายระยะเวลา
การเช่าที่ดินของโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินของโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 และปี 2603  
(บางส่วน) ซ่ึงการท�ารายการดงักล่าวท�าให้บรษิทัฯ สามารถท�าการ
บรหิารและพัฒนาศนูย์การค้าได้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนับรษิทัฯ  
อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่อสัญญาเช่าช่วง 
ที่ดินและการเช ่าอาคาร เพ่ือเสนอสิทธิให ้แก ่ CPNREIT  
ได้พิจารณาเป็นล�าดับต่อไป

02

01 เปิดให้บริการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
(Central Phuket Floresta) 

เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2561 เชือ่มต่อ 
กับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ท�าให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์การค้า
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
ภูเก็ตบนพื้นที่ประมาณ 111 ไร่ ปักธงในการเป็นลักชูรีแฟล็กชิพ
แห่งแรกของบริษัทฯ ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและ
การพักผ่อนได้อย่างลงตัว ตอกย�้าความเป็น The Magnitude of 
Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับโลก 
อย่างสมบูรณ์ให้แก่กลุ ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ และกลุ่ม
ลูกค้าท้องถ่ิน อีกท้ังเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่มี Attraction ได้แก่  
1) ไตรภูมิ การผจญภัยเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซี
วอล์กทรูแห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควาเรียมที่มีสัตว์ต่าง ๆ  
รวมกว่า 25,000 ตัว และ 3) Tales of Thailand ศูนย์รวม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยทั่วทุกภาค
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2561
ซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ “GLAND”

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ�ากัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญ GLAND ในสัดส่วนท้ังหมดร้อยละ 
67.53 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการซื้อ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.43 และจากการท�าค�าเสนอซื้อ  
(Tender Offer) อีกร้อยละ 17.10 ท่ีราคา 3.10 บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 13,607 ล้านบาท โดยการเข้าท�ารายการ 
ดงักล่าว เนือ่งจาก GLAND เป็นผูพั้ฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ทั้งเพ่ือขายและเพ่ือให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย และพ้ืนที่ค้าปลีก และ GLAND 
ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและที่ดินเปล่า  
(Land Bank)  หลายแปลงที่ จะน�ามาพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

05 06เปิดตัวโครงการที่พักอาศัย
แห่งใหม่ จ�านวน 3 โครงการ

ประกอบด้วยโครงการแนวสูง 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
คอนโดมิเนียม ฟีล พหล 34 โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ 
โครงการแรก ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน 34 ท�าเลเดินทางสะดวก
ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเสนานิคม ใกล้ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ลาดพร้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
2) โครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี โครงการ
คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล รวมถึงเปิดตัว
โครงการนยิาม บรมราชชนนี โครงการบ้านเดีย่วระดบัลกัชรู ีตัง้อยู่ 
บนถนนบรมราชชนนี เดินทางสะดวกทั้งคู่ขนานลอยฟ้า และ
ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล ศาลายา

นิยาม บรมราชชนน�

�อส�ซ็นท์ อุบ�ราชธาน� ฟี� พห� 34
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลและความส�าเร็จด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

สุดยอดรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับเอเชียแปซิฟิกและเป็นท่ียอมรับในวงการค้าปลีก 
ระดับโลก โดยโครงการเซน็ทรลั วิลเลจ ได้รบัรางวัลในฐานะโครงการรเีทลทีม่คีวามโดดเด่น 
ในประเทศไทย จัดโดย International Property Media
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รางวัลความส�าเร็จดา้นการ
บรหิารธรุกจิ การตลาด และ
การบริหารการเงิน 

รางวัล Thailand Corporate 
Excellence Awards 2020

จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ  
2 รางวัล ได้แก่
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รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ 
ด้านการตลาด 
(Distinguished Award for Marketing  
Excellence)

รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ 
ด้านบริหารการเงิน 
(Distinguished Award for Financial 
Management Excellence)

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563” 
สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ 

มอบให้ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ในฐานะบุคคลตัวอย่างท่ีประสบ 
ความส�าเรจ็ในการบรหิารงาน และสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมและสาธารณชน จัดโดย
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัล IAA Awards 2020 
สาขา BEST CFO กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง

มอบให้ คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงนิ บญัช ีและบรหิารความเสีย่ง ในฐานะผูบ้รหิาร
ระดับสูงท่ีมีความโดดเด่นในด้านการบริหารการเงิน จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

03 04

รางวัล Asia Pacific Property Awards 2020-2021
รางวลัชนะเลิศ สาขา “Retail Development for Thailand”
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รางวัลความส�าเร็จ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมิน ASEAN Corporate Governance 
Scorecard อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class 
Publicly Listed Companies 2019 โดยได้รับคะแนน ASEAN  
CG Scorecard 97.50 คะแนนขึ้นไป

การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558 
ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุทุก 3 ปี โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรอง
การต่ออายุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รางวัล “องค์กรต้นแบบ” 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ” จากโครงการ STRONG -  
จติพอเพียงต้านทุจรติ ท่ีจดัโดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะที่ได้น�าหลักการของ 
โครงการฯ มาผสานเข้ากับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และได้มกีาร
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอสิระ เก่ียวกับการด�าเนนิงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2563 อยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

บริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552-2563
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รางวัล Thailand Sustainability Investment 
หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2558-2563) 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, 
and Governance: ESG) จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้นท่ีมีคุณภาพและ
มีผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว 

สมาชิก Dow Jones Sustainability  
Indices 2020 หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ 
กลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยรายแรกและรายเดียว
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส์  
โดยปีนี้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) 
เป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets)  
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่7 โดย DJSI เป็นดชันีตลาดหลกัทรพัย์ด้านความยัง่ยืน
ทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งอ้างอิงด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมมุมมอง 
ด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ดัชนีนี้เป็นความร่วมมือ 
ระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices 
โดยการคัดเลือกบริษัทชั้นน�าในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีผลการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจท่ีโดดเด่นทั้งในด้านของมูลค่าตลาด ด้านการ
บริหารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการค�านึงถึงสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

09

10

รางวัลและความส�าเร็จ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รางวัล Sustainable Business Awards 
Thailand 2020 (SBA)

•  รางวัลชนะเลิศ
  องค์กรท่ีค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม
•  รางวัล Special Recognition ใน 3 กลุ่ม 
  ได้แก่ สังคม ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้ที่ดิน ในฐานะองค์กร 

ที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม 
ชุมชน และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสเป็นธรรม โดย Global Initiatives องค์กรระดับโลกด้าน 
ความยั่งยืนจากประเทศสิงคโปร์

11
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัยได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  
ในการประกวด ASEAN Energy Awards 2020

12

ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการน�้าเสีย
ของแหล่งก�าเนิดมลพิษ “ระดับทอง” 
ผ่านการประเมนิโดย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล สมุย เซ็นทรัล เชียงใหม่  
แอร์พอร์ต เซน็ทรลั อบุล เซน็ทรลั ศาลายา และเซน็ทรลั สรุาษฎ์ธานี 

13

รางวลั “ASEAN Energy Awards 2020” 
รางวัลชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงาน  
ประเภท New and Existing Building 

10 41รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะมีการขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.5 จากภาคการบริโภคและ 
การลงทุนในประเทศ สงครามการค้าท่ีมแีนวโน้มดีขึน้ และปรมิาณ
นักท่องเท่ียวต่างชาติที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของไทย (GDP) ปี 2563 ลดลงเป็นอย่างมากท่ีร้อยละ -6.1  
และการลดลงมากท่ีสุดในช่วงไตรมาสท่ี 2 ที่ร้อยละ -12.2 ซึ่ง
เป็นการถดถอยมากท่ีสุดในรอบ 22 ปี เน่ืองจากมีมาตรการ 
ล็อคดาวน์เป็นเวลาเดือนครึ่งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรค COVID-19

หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง
สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดในประเทศได้แล้วนั้น 
เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการลงทุนของภาครัฐ
ที่มีการเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย การเร่งเบิกจ่ายจากภาครัฐ  
รวมท้ังการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีข้ึน โดยได้อานิสงส์จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการคนละครึ่ง มาตรการ 
ช้อปดีมีคืน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม  
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�าให้เกิด
แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การปิดกิจการของธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ท่ีอยู่ในธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวและบริการ 2) การว่างงานที่เพ่ิมข้ึนจากการลดก�าลัง
การผลิตและปิดกิจการของภาคธุรกิจ และปัญหาภัยแล้งใน 
ภาคเกษตรกรรม และ 3) การเพ่ิมขึน้ของภาระหน้ีครวัเรอืนและธุรกิจ 

จากการระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-19 ในหลายประเทศ  
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และ 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยรวม โดยลดลงร้อยละ -5.8  
จากปีก่อนหน้า รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงร้อยละ -82.6 จาก 
ปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมีจ�านวน 
ลดลงร้อยละ -83.2 แม้รฐับาลจะพยายามกระตุน้ให้เกิดการเดนิทาง 
ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มวันหยุด 
ต่อเน่ือง มาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่วผ่านโครงการเราเท่ียวด้วยกัน  
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้รับการตอบรับที่ดีในระดับหน่ึงเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพ่ึงพาภาคต่างประเทศ 

เป็นหลกัทัง้การส่งออกและการท่องเทีย่ว จงึส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและท�าให้ไม่สามารถด�าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณ์เก่ียวกับเสถียรภาพทางการเมือง เช่น 
การประท้วงแบบ “แฟลชม็อบ” ซึ่งเป็นการเคล่ือนไหวท่ีน�าโดย
นักศึกษาและเยาวชนตั้งแต่ช่วงต้นปี ขยายเป็นการชุมนุมใหญ่ 
และย่อยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนพัฒนาเป็นการ
ชุมนุมของ “คณะราษฎร 2563” ท่ีมีกิจกรรมหลายครั้งในช่วง 
ไตรมาส 4 ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ 
ที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ีล้วน 
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน 
รวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ก�าลังฟื้นตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวกจากฐานที่ต�่า 
ในปี 2563 โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 โดยปัจจัยสนับสนุน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 2) การใช้จ่าย
ทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งมาตรการเพ่ือ
กระตุ ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ 
ภาคเอกชนในประเทศ และ 4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัว 
ที่ค่าผิดปกติในปี 2563

อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2564 ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญ 
ประกอบด้วย 1) การควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกัน
การกลับมาระบาดรุนแรงภายในประเทศ 2) การรักษาบรรยากาศ
ทางการเมืองภายในประเทศ 3) การดูแลภาคเศรษฐกิจท่ียังมีข้อ
จ�ากัดในการฟื้นตัว 4) การรักษาแรงขับเคล่ือนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 5) การขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้าเพ่ือสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ 6) การ
ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน 7) การเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8) การเตรียมมาตรการรองรับ 
ความเส่ียงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการดูแลรายได้เกษตรกร 
และ 9) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
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อุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563
และแนวโน้มปี 2564

ในปี 2563 เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทั่วท้ังภูมิภาคใน
ประเทศไทยและทัว่โลก โดยอตุสาหกรรมท่องเท่ียวได้รบัผลกระทบ 
อย่างหนกั รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ การบรโิภค การลงทนุ และ
รายได้ครัวเรือนเช่นเดียวกัน

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทยได้
เติบโตอย่างสูงมาโดยตลอด โดยมีการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเรว็ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความมัง่คัง่ของกลุม่ประชากร
ระดับรายได้ปานกลางท่ีสูงขึ้น และจากจ�านวนนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด  
ในขณะเดียวกันอุปทานของพ้ืนที่ตลาดค้าปลีกได้ขยายตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันพ้ืนท่ีเช่าสุทธิ 

(Net Leasable Area หรือ NLA) ของตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มีทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านตร.ม. (ที่มาข้อมูล : Knight 
Frank) และมีพื้นที่ตลาดค้าปลีกทั่วประเทศมากกว่า 20 ล้านตร.ม.  
(ท่ีมาข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลของเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับบริษัท 
Jones Lang LaSalle หรือ JLL) อัตราการเติบโตของพ้ืนที่ตลาด
ค้าปลีกโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เกิดจากการพัฒนา
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ โดยมีข้อสังเขปดังนี้

1)  ปรากฏการณ์ของศนูย์การค้าชานเมอืงขนาดใหญ่ระดบัภูมภิาค 
(Super Regional Suburban Malls)

2)  ความนิยมของศูนย์การค้าขนาดเล็กหรือคอมมูนิตี้มอลล ์
ในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นหนา

3)  ความโดดเด่นของศูนย์การค้าซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมหรือมิกซ์ยูส 
ที่มีขนาดใหญ่

อุปทานพื้นที่ NLA ของตลาดค้าปลีกและอัตราการเช่าพื้นที่ในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ระหว่างปี 2553-2563

2563256125602559255825572556255525542553 2562

พ้ืนท่ี NLA ของตลาดค้าปลีก (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่ (%)
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ท่ีมา : บทวิเคราะห์ของ Knight Frank ปี 2564

อุปทานและความหนาแน่นพ้ืนที่ตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ มี
ขนาดเทียบเท่ากับเมืองหลวงในประเทศใกล้เคียง อาทิ กรุงมะนิลา  
กรงุกัวลาลมัเปอร์ กรงุจาการ์ตา หรอืแม้แต่กรงุปักก่ิง แม้ว่าสถานการณ์
พ้ืนท่ีตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ ยังไม่จัดว่าอยู่ในภาวะอุปทาน 

ล้นตลาดเมื่อเทียบกับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการช้อปปิ้ง
ระดบัโลกอย่างฮ่องกงและสงิคโปร์ แต่การเพ่ิมอปุทานยังคงเป็นไป
อย่างระมดัระวงัเน่ืองจากแนวโน้มการเตบิโตของการใช้จ่ายบรโิภค
และภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงในอนาคตระยะกลาง
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ฮ่องกง สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปักกิ่ง กรุงเทพฯ มะนิลา จาการ์ตา

พ้ืนท่ีค้าปลีกต่อประชากร (ตร.ม.)
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ความหนาแน่นของพื้นที่ค้าปลีกต่อประชากรของเมืองส�าคัญในเอเชีย

ในปี 2563 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมมีภาวะถดถอยอย่าง
มีนัยส�าคัญ จากแน้วโนมการเลิกจ้างงานที่สูงขึ้น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นของ 
ผู้บริโภคได้ปรับตัวลดลงจากประมาณ 70 ในช่วงต้นปี 2563 มา
อยูจ่ดุต�า่สดุในเดอืนเมษายนที ่47 ก่อนจะปรบัตวัสงูขึน้มาเลก็น้อย 
ที่ 52 ในเดือนธันวาคม ในขณะที่ดัชนียอดขายปลีกมีการปรับตัว 
ลดลงอย่างรุนแรงจาก 260 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 มาอยู ่
จุดต�่าสุดที่ 198 ในไตรมาส 2 ปี 2563 ก่อนจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ 240 
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563

จากสถานการณ์ดงักล่าวท�าให้อตัราเช่าพ้ืนทีต่ลาดค้าปลกีโดยรวม
อยู่ที่ร้อยละ 92-94 โดยในระยะสั้นอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ที่มีต่อกิจการหลายประเภทในปี 2563 และ 2564 ในขณะที่อัตรา 
ค่าเช่าพ้ืนที่ค้าปลีกอาจมีภาวะถดถอยในระยะสั้นจากอุปสงค์
ตลาดท่ีลดลง โดยคาดการณ์ว่าอัตราค่าเช่าจะปรับตัวลดลง
ประมาณร้อยละ 20-30 จากระดับปี 2562 เน่ืองจากอุปสงค์ท่ี 
ลดลงจากในประเทศและต่างประเทศ รายได้ครวัเรอืนทีล่ดลง และ
ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกที่ไม่แน่นอนจากผลกระทบของสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรม 
ผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ
มากขึ้น แม ้ว ่าขนาดตลาดอีคอมเมิร ์ซของประเทศไทยยัง 
ค่อนข้างเล็ก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3-4 ของตลาดค้าปลีกโดยรวม 
แต่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงต่อไปในอนาคตก่อนจะถึงจุดอิ่มตัว  
เช่นเดยีวกับทีเ่กิดขึน้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี สหราชอาณาจกัร 

และสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดส่วนตลาดอีคอมเมิร์ซมากกว่าร้อยละ 20 
ของตลาดค้าปลีกในประเทศน้ัน แสดงถึงความส�าคัญท่ีธุรกิจของ
เซน็ทรลัพัฒนาจะต้องปรบัตวัในสภาวะแวดล้อมทีม่คีวามก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและความโดดเด่นของตลาดค้าปลีกออนไลน์ท่ี 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เซ็นทรัลพัฒนาอยู ่ในต�าแหน่งท่ีแข็งแกร ่งในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลช่องทางดิจิทัลที่กระทบต่อธุรกิจท่ี 
ด�าเนินการแล้ว โดยเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนในเทคโนโลยีและการ 
ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือบุกเบิกสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ท่ี
ผสมผสานสดุยอดประสบการณ์ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 
ขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจด้วยรูปแบบออมนิแชนเนลโดยกลยุทธ์
ดจิทิลั ท้ังนีค้วามส�าเรจ็ของธุรกิจค้าปลกีในอนาคตจะขึน้อยู่กับการ
มอบประสบการณ์ทีด่ ีแปลกใหม่ และสะดวกสบายผ่านทกุช่องทาง
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ โดยสร้างศนูย์การค้าในการเป็นศนูย์กลาง
การใช้ชวีติของลกูค้าทกุคนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชวีติ ท�างาน พักผ่อน 
และเรียนรู้ก็ตาม

ในปี 2564 เซน็ทรลัพัฒนาเลง็เห็นโอกาสการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรม
ค้าปลีก แม้ว่าอุปทานในตลาดจะเพ่ิมขึ้นอีกมากกว่า 200,000 
ตร.ม. ภายในปีก็ตาม โดยท่ีการใช้จ่ายและบริโภคในประเทศจะ
เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญในการฟื้นตัวของยอดขายปลีกในปี 2564 
ประกอบกับมาตรการภาครัฐท่ีจะช่วยกระตุ ้นการบริโภค และ 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยสนับสนุนการบริโภคให้
ขยายตวัขึน้ อย่างไรก็ด ีในอนาคตระยะกลางยังคงมแีรงกดดนัจาก
อุปทานพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ท่ีมา : บทวิเคราะห์ของ Knight Frank ปี 2564
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อุตสาหกรรมอาคารส�านักงานปี 2563 
และแนวโน้มปี 2564

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมอาคารส�านักงาน มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1)  ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคทีม่ต่ีออปุสงค์และอปุทาน

ตลาดอาคารส�านักงาน
2)  การปรับปลี่ยนความต้องการในการใช้พ้ืนท่ีอาคารส�านักงาน

และการบริการในสถานที่

ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อ 
อุปสงค์และอุปทานตลาดอาคารส�านักงาน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์ของ 
ผู้เช่าอาคารส�านักงานปรับตัวลดลง โดยมีแรงกดดันจากการลงทุน
ภาคเอกชนและการค้าที่ชะลอตัวลงรวมถึงอัตราการว่างงานที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2563 อัตราการเช่าพื้นที่สุทธิอาคาร

ส�านักงานติดลบ (อัตราการย้ายออกสูงกว่าอัตราย้ายเข้า หรือ 
Negative Net Absorption) ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการลงทุนภาค
เอกชนจากในประเทศและต่างชาติทีห่ดตวัลง ในขณะทีก่ารบรโิภค
ภาคเอกชนยังคงทรงตัว โดยธุรกิจส่วนใหญ่มีการชะลอแผนขยาย
พ้ืนท่ีการท�างานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและป้องกันกระแสเงินสด โดย
เฉพาะในกลุม่ธุรกิจการท่องเท่ียวและบรกิารท่ีมอีตัราการว่างงานสงู 
ถึงร้อยละ 2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์ จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ว่าการจ้างงานของกลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศ (White Collar) จะไม่ได้รบัผลกระทบมาก แต่จากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�าให้หลายองค์กรมีการปรับลดพ้ืนที่
การใช้งานของอาคารส�านักงานเป็นไปตามล�าดับ 

ผลกระทบดงักล่าวท�าให้อตัราพ้ืนท่ีว่าง (Vacancy Rate) ของอาคาร
ส�านักงานเพ่ิมขึ้นสูงกว่าร้อยละ 11 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2564 จากการ
วิเคราะห์ของ JLL

ภาพรวมอุปทาน
ตลาดอาคารส�านักงาน

ในย่านธุรกิจส�าคัญของกรุงเทพฯ  
ปี 2563-2568

(หน่วย : sq.m. NLA)

709,219 

98,780

100,567

101,181

ลุมพินี

63,051
สยาม-ปทุมวัน

69,059
สีลม/สาทร

สุขุมวิท

บางนา-ตราด

84,738
พหลโยธิน

พระราม 9-รัชดาภิเษก

261,938
อื่น ๆ

อุปทานตลาดอาคารส�านักงานในอนาคตได ้รับผลกระทบ 
เช่นเดียวกัน โดยมีการชะลอการพัฒนาโครงการอาคารส�านักงาน
แห่งใหม่หรอืเลือ่นแผนการพัฒนาออกไปอย่างไม่มกี�าหนด จนกว่า
สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น ปัจจุบันพ้ืนที่เช่าอาคารส�านักงานใน
กรุงเทพฯ มีทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ

ร้อยละ 2 ในขณะที่อุปทานตลาดอาคารส�านักงานในอีก 5 ป ี
ข้างหน้าจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.1 ล้าน ตร.ม. (ที่มาข้อมูล : JLL)  
ส่งผลให้ผู ้พัฒนาโครงการอาคารส�านักงานมีความจ�าเป็นต้อง 
ผูกสัญญาเช่าล่วงหน้ากับผู้เช่าเป็นอย่างสูง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
สภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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การปรับเปลี่ยนความต้องการในการใช้พื้นที่ 
อาคารส�านักงานและการบริการในสถานที่
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทางอ้อมใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
พื้นที่ท�างานใน 2 แง่มุมหลัก ได้แก่
1)  การกระจายสถานทีท่�างานไปรอบ ๆ  สถานทีท่�างานหลกั หรอืใน

ลักษณะเครือข่าย Hub and Spoke ส�าหรับผู้เช่าที่เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่

2)  บทบาทของเทคโนโลยีในการท�างาน โดยพนักงานสามารถ
ท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือในสถานที่อื่นใด
ก็ได้ ส่งผลให้ความต้องการในการใช้พ้ืนท่ีอาคารส�านักงาน 
รูปแบบดั้งเดิมนั้นลดลง

ในปี 2564 ยังคงเห็นแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนท่ีอาคาร
ส�านักงานของหลายองค์กรให้สอดคล้องกับจ�านวนพนักงานและ
สภาวะการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป จากอุปทานที่จะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตและอุปสงค์ท่ีมีแนวโน้มลดลงอาจเป็นแรงกดดันให้อัตรา
การเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับต�่าต่อไปในระยะสั้น

ย่านชานเมือง

ย่านใจกลางเมือง
(Prime)

(Non-prime)

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

อุปทานสะสมตลาดอาคารส�านักงานในกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2559-2568

แหล่งท่ีมา : JLL Thailand
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สัดส่วนของอุปทานจากโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในปี 2563 อุปทานของโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ลดลงกว่า
ร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า (ทีม่าข้อมลู : CBRE) โดยแหล่งอปุทานใหม่ 
มาจากโครงการที่อยู่ในกลางเมือง (Midtown) และชานเมือน 
(Suburban) เป็นหลักเมื่อเทียบกับในใจกลางเมือง (Downtown) 
ในขณะที่อัตราการจองซื้อ (Take-up Rate) ยังคงอยู่ในระดับต�่า  
แม้ว่ามกิีจกรรมส่งเสรมิการขาย อาทิ การให้ส่วนลด การแจกของแถม 

ท่ีเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมอาศัย การลดค่าธรรมเนียมการโอนและ
การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะแรกของฝั ่ง 
ผู้พัฒนาโครงการมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ระดับหน้ี 
ครวัเรอืนของประเทศไทยท่ีสงูเป็นอนัดบัต้นในภูมภิาคอาเซยีนยังคง
เป็นปัจจยัเสีย่งท่ีส�าคญัในการทีล่กูค้าจะยกเลกิการจองซือ้โครงการ 
อสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ต่อไป

ในปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ โดยรวมมีอุปสงค์ท่ี
ลดลง ซ่ึงได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19  
โดยหลักมาจากก�าลังซื้อภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงและมีมาตรการ 
ช่วยเหลอืจากภาครฐัมาสนบัสนุนอตุสาหกรรมแล้วก็ตาม การลงทนุ

ภาคเอกชนยังคงติดลบในช่วงปี 2563 จากแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจทีไ่ม่ค่อยสดใส ส่งผลให้ราคาขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์
แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 10-50 จาก 
ปีก่อนหน้า

แหล่งท่ีมา : Knight Frank

แหล่งท่ีมา : CBRE
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล
พัฒนา”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จ�ากัด” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและ 
ได้เปิดศนูย์การค้าใหม่อกี 3 แห่ง อาท ิเซน็ทรลั รามอนิทรา เซน็ทรลั 
ป่ินเกล้า และพัทยา เซน็เตอร์ (ปัจจบุนัคอื เซน็ทรลั มารนีา) ก่อนเข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่วันท่ี 1 มนีาคม 
2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,244,000,000 
บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่าง 
ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลักและ
จงัหวัดใหญ่ทีเ่ป็นเมอืงท่องเท่ียวรวมถึงการซือ้โครงการศนูย์การค้า 
เช่น เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์  
(ปี 2545) เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัล อุดร (ปี 2552) 
และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (ปี 2558) เป็นต้น และยังขยายธุรกิจ 
ไปในต่างประเทศและในรูปแบบใหม่ โดยในปี 2562 ได้เปิดตัว
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัทฯ ในประเทศ
มาเลเซยี และเซน็ทรลั วิลเลจ ลกัชรูเีอาท์เลต็แห่งแรกในประเทศไทย

ด้วยความมุ ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทฯ ได้แสวงหา 
แหล่งเงินทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่ด�าเนินการ 
อยู ่โดยจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
รีเทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 
โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ
ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์
ดังกล่าวและล่าสุดเมื่อปลายปี 2560 ได้ด�าเนินการแปลงสภาพ 
CPNRF เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
และผู้บริหารสินทรัพย์ที่ทรัสต์และกองทุนรวมได้ลงทุนอยู่

เมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
(GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 โดยทรัพย์สินของ GLAND 
ประกอบด้วย 1) อาคารส�านักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 2) อาคาร
ส�านักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โดยท้ัง 2 โครงการอยู่ภายใต้การ
ลงทุนสิทธิการเช่าระยะยาวของ CPNREIT 3) อาคารส�านักงาน  
จี ทาวเวอร์ 4) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการขาย เบลล์ และ 5) ท่ีดิน 
ยังไม่ได้พัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส�าหรับการน�าไป
พัฒนาในโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) และ
อีก 2 แปลงส�าหรับการน�าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
อยู่ตลอดเวลา โดยการปรับศูนย์การค้าให้กลายเป็นศูนย์กลาง 
การใช้ชีวิต (Center of Life) ของคนทุกกลุ่มด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  ดังนี้
•  การบุกเบิกโครงการรูปแบบใหม่และการขยายไปในสถานท่ี

ใหม่ (Innovation and Expansion) ด้วยแนวทางการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยน�าร่องการพัฒนา
โครงการศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของทุกกลุ ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ไม่ว ่าจะเป็น 
กลุ่มลูกค้าและชุมชนในบริเวณโดยรอบศูนย์การค้าสามารถ
มาใช้ชีวิตได้เป็นประจ�า หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ 
ต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อนและแสวงหาประสบการณท์ท่ีดี
และน่าจดจ�าในศนูย์การค้า รวมถึงการปรบัรปูแบบศนูย์การค้า
ให้เป็นศนูย์กลางการใช้ชวิีตของชมุชนนัน้ ๆ  และชมุชนใกล้เคยีง 
(Center of Community) ผ่านแนวคดิความเป็นจดุหมายแห่งการ 
ใช้ชีวิต (Destination Concept) โดยบริษัทฯ มีการปรับเพ่ิม
รูปแบบศูนย์การค้าทั้งในศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าเดิม
ผ่านการปรับปรุงในแต่ละปี เพ่ือให้ศูนย์การค้าเป็นจุดหมาย
ปลายทางส�าหรับทุกกิจกรรมของลูกค้า อาทิ อาหารการกิน  
แฟชัน กิจกรรมครอบครัว กีฬาและสุขภาพ และการสังสรรค์
ส�าหรับคนที่มีความสนใจเหมือนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ขยายรปูแบบการลงทนุไปสูก่ารพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน 
และโรงแรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่ง
เป็นธรุกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นการ
ท�าธุรกิจที่ เ ก้ือหนุนกันในเชิงพ้ืนท่ีโดยเริ่มตั้งแต่ป ี 2559  
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ 
ที่เปิดด�าเนินการอยู่หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า
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•  การสร้างพันธมติรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) 
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ  
ได้ด�าเนนิธรุกจิในเชิงรกุด้วยการเข้าร่วมลงทนุกบัพนัธมติรเพือ่
พัฒนาโครงการศนูย์การค้าและธุรกิจอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ
ศูนย์การค้า อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพื่อพัฒนา
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในกรุงเทพฯ 2) การร่วมมือกับ 
IKEA เปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ ในรูปแบบ Flagship แห่งแรก 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 3) การร่วมทุน
กับบริษัท ไรท์แมน จ�ากัด เปิดตัว “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก”  
World-Class Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common 
Ground Group จากประเทศมาเลเซีย ลงทุนในธุรกิจ  
Co-working Space ในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ
ศูนย์การค้าเข้ากับอาคารส�านักงานในอนาคต 5) การลงทุน
ในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New 
Economy) และ 6) การจับมือกับ Mitsubishi Estate Asia  
(MEA) เข้าร่วมลงทุนในศนูย์การค้าเซน็ทรลั วิลเลจ ร้อยละ 30 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพโครงการให้เป็นผูน้�าเอาท์เลต็แห่งภมูภิาค 
อาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุร กิจพัฒนาโครงการศูนย ์การค ้าและ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองในรูปแบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน โรงแรม  
และที่พักอาศัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2563 
บรษิทัฯ มอีสงัหาริมทรพัย์ภายใต้การบรหิาร ประกอบด้วย ศนูย์การค้า 
34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง ในต่างจังหวัด  
18 แห่ง และในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง อาคารส�านักงาน 10 แห่ง 
ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โครงการที่พักอาศัย
เพ่ือเช่า 1 แห่ง และโครงการทีพั่กอาศยัเพ่ือขาย 18 แห่ง นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังมีการลงทุน และท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ใน CPNREIT และ CPNCG

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาท่ีดินในท�าเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
การออกแบบและบรหิารงานก่อสร้าง การบรหิารงานขาย ตลอดจน 
เป็นผู ้บริหารศูนย์การค้าและอาคารส�านักงานหลังจากที่เปิด 
ให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบ

รกัษาความปลอดภัย และการให้บรกิารด้านการรกัษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ แหล่งสันทนาการและบันเทิงภายในศูนย์การค้า 
ในบางโครงการ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บรกิาร
โดยการเปิดให้บรกิารน้ันจะพิจารณาจากความเหมาะสมของท�าเล
ทีต่ัง้และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเปน็ส�าคญั ส�าหรบั
การบริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีมีความช�านาญ
ด้านการบรหิารโรงแรมเป็นผูบ้รหิารโรงแรมเพ่ือให้การบรหิารจดัการ
เกิดประโยชน์สูงสุด

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งท่ีมาของรายได้ 
ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ศูนย์การค้า
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักท่ีสร้างรายได้กว่าร้อยละ 81 ของ 
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า
พ้ืนท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความ
สะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพ้ืนท่ี 
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ รายได้จากการให้บริการส่ือโฆษณา  
รายได้จากการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ท่ี
สนบัสนนุศนูย์การค้า จากการบรหิารศนูย์การค้า 34 โครงการ แบ่งเป็น 
โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ในต่างจังหวัด  
18 โครงการ และในประเทศมาเลเซยี 1 โครงการ ในจ�านวนนีม้โีครงการ 
ที่บริษัทฯ ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT จ�านวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ 
ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

บริษัทฯ มุ ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้าด้วยการเปิด
ศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุง
ศูนย์การค้าเดิมให้ทันสมัย และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนท่ี
ในศนูย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคดิการเป็น
ศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยน�าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการสร้างสรรค์ Destination Concepts บริษัทฯ จะน�า 
จุดเด่นและเอกลักษณ์ประจ�าท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นอย่างกลมกลืน รวมถึงการ
ตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพ่ือสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้า
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ 
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นผู้น�าในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป

บริษัทฯ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการในอนาคต ประกอบด้วย 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา  
ในปี 2564 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ในปี 2565 โดย 
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ส่วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)

พื้นที่ใช้สอยรวม
20.9 ล้าน ตร.ม.

ท้ัง 3 โครงการจะเป็นการพัฒนาในรปูแบบผสม ซึง่มอีงค์ประกอบอืน่ 
อาทิ ศูนย์ประชุม โรงแรม อาคารส�านักงาน และที่พักอาศัย  
นอกจากนี ้บรษิทัฯ มแีผนการปรบัปรงุศูนย์การค้าเดมิ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 
การเติบโตในอนาคต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหญ่
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 2 ให้เป็น The Largest Regional Mall 
- Gateway of South Bangkok และจะผลักดันให้ย่านพระราม 2  
กลายเป็น New Urbanized District แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และ 
มีการเตรียมพร้อมปรับปรุงใหญ่ที่เซ็นทรัล รามอินทรา ภายใต้
แนวคิด Living Lab of Ramindra โดยคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 รวมถึงมแีผนการปรบัปรงุทัว่ไปอกีหลายศนูย์การค้า
ทั่วประเทศให้มีความทันสมัย พร้อมน�าเสนอร้านค้าใหม่ท่ีม ี
ความหลากหลาย รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการอย่างสะดวกสบาย 
ย่ิงข้ึน เพ่ือมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีดีและน่าจดจ�าให้แก่
ลูกค้าต่อเนื่องไป

จากการประมาณการของบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ 
มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยประมาณร้อยละ 20 โดยพิจารณา
จากขนาดพื้นที่ค้าปลีกรวม (Retail Gross Floor Area)

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกิจอืน่ ๆ  ทีส่นับสนนุศนูย์การค้า
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับ 
ธุรกิจหลัก ลูกค้า ชุมชน และผู้เก่ียวข้องส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย
ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิงที่ช่วยเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า 
เข้ามาใช้บรกิารศนูย์การค้าเพ่ิมข้ึน และธุรกิจอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวเน่ือง อาทิ
•  สวนน�้าบริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ภายใต้

ชือ่ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรงุเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซรีส์ี 
ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) 
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสันความสนุกให้กับลูกค้า
ทุกคนในครอบครัว

•  สวนพักผ่อนในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ภายใต้
ชือ่ “เซน็ทรลั พาร์ค” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ทีเ่ปิดให้บรกิาร
แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น  
ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นน�า

•  ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลกท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เปิด 
ให้บริการในปี 2562 เป็นธีมพาร์คผจญภัยรูปแบบ 3 มิติ 
อินเตอร์แอ็กทีฟ ท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่มีความช�านาญ

•  ธุร กิจโคเ วิร ์ก ก้ิงสเปซภายใต ้บริษัท คอมมอนกราวด ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่เปิดตัวสาขาแรกในประเทศเมื่อปี 2562 
ที่อาคารส�านักงาน จี ทาวเวอร์ และสาขาท่ี 2 ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ 
ออฟฟิศเศส ในปี 2563

•  บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกรบ็ ประเทศไทย โดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความร่วมมอืทางธุรกิจและสนับสนนุการเตบิโตให้แก่
ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ และช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) โดยเพ่ิม 
ช่องทางในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งจะ 
เก้ือกูลต่อการเตบิโตทางธุรกิจของบรษิทัฯ อาท ิการเพ่ิมจ�านวน 
ผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าผ่านบริการรับ-ส่ง (Ride Hailing) 
และการเพ่ิมยอดขายร้านค้าผ่านบริการส่งอาหาร (Food 
Delivery) เป็นต้น

2. อาคารส�านักงาน
ธุรกิจอาคารส�านักงานเป็นการพัฒนาอาคารส�านักงานให้เช่า
ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ท่ีส่งเสริมกัน 
กับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการ
จากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถหมายเหต ุ: พื้นที่ใช้สอยไม่รวมที่จอดรถ

 เซ็นทรัลพัฒนา - พื้นที่รวมทั้งโครงการ รวมพื้นที่ห้างสรรพสินค้า
 ไฮเปอร์มาร์เก็ต - นับเฉพาะสแตนอโลน ไม่รวมไฮเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า
ท่ีมา : เซ็นทรัลพัฒนา

20
เซ็นทรัลพัฒนา

5
กลุ่มเดอะมอลล์

4
โรบินสัน

3
สยามพิวรรธน์

3
กลุ่มแอลเอช

3
เอสเอฟ

2
ซีคอนสแควร์

22
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

37
อื่น ๆ

1
ฟิวเจอร์พาร์ค
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การตัดสนิใจพัฒนาอาคารส�านักงานในบรเิวณโครงการศนูย์การค้า
ใดนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท�าเลท่ีตั้ง 
อุปสงค์และอุปทานของพ้ืนท่ีอาคารส�านักงานในบริเวณนั้น ๆ  
เป็นส�าคัญซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารส�านักงาน ประกอบด้วย  
รายได้ค่าเช่าพ้ืนที่อาคารส�านักงาน รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีจากร้านค้า 
ปลีกภายในอาคารส�านักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค

ปัจจุบันบริษัทฯ มีอาคารส�านักงานภายใต้การบริหารในบริเวณ
โครงการศูนย์การค้ารวมท้ังสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ 1) ลาดพร้าว  
2) ปิ ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ปิ ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 4) บางนา  
5) เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 6) แจ้งวัฒนะ 7) พระราม 9  
8) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 9) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ 10) จี ทาวเวอร์ 
โดยแบ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 5 โครงการ โครงการ
ที่ให้เช่ากับ CPNREIT 4 โครงการ คือ อาคารส�านักงานปิ่นเกล้า 
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อาคาร
ส�านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารส�านักงานยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG จ�านวน 1 โครงการ คือ 
อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส โดยกลุ่มผู้เช่าพ้ืนที่
อาคารส�านกังานทีต่ัง้อยู่ภายในโครงการเซน็ทรลั ลาดพร้าว เซน็ทรลั  
ป่ินเกล้า เซ็นทรัล บางนา เซน็ทรลั แจ้งวฒันะ และเซน็ทรลั พระราม 9  
ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจ
ศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี 
สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ส�าหรับ
อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และจี ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารส�านักงาน เกรด A  
ตัง้อยู่ในแหล่งธุรกิจใจกลางกรงุเทพฯ นัน้ มผีูเ้ช่าพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็น
บริษัทชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

3. โรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอุปสงค์
ส ่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจท่ีเพ่ิมมูลค่า 
ให้กับโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ ้มค่า 
เพ่ือผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการพิจารณาลงทนุ 
ที่ส�าคัญประกอบด้วย ท�าเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน 
และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโต
ของโครงการ ทั้งน้ี ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร  
ห้องสมัมนา และศนูย์ประชมุ เพ่ือรองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive 
Convention and Exhibition (การจดัการประชมุเชงิธุรกิจ การค้าและ 
จดัแสดงสนิค้านานาชาต)ิ ซึง่รายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย 
รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
•  โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธาน ีซึง่มห้ีองพัก

จ�านวน 259 ห้อง เดิมคือโรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
กิจการในเดือนเมษายน 2552 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท
ท่ีมีความช�านาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรม 
เซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม

•  โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจ�านวน 302 ห้อง ต้ังอยู ่ 
ในบริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เริ่มเปิด
ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553 และเมื่อเดือนธันวาคม 
2560 บริษัทฯ ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี  
โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหาร
โรงแรม โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงห้องพักและสถานที ่
ให้บริการต่าง ๆ แล้วเสร็จ พร้อมต้อนรับลูกค้านักท่องเท่ียว 
ให้มาใช้บริการและมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ใหม่และ
ดีกว่าเดิม

4. อาคารที่พักอาศัย
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า 
ในลักษณะพื้นที่แบบผสม โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อช่วย
สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายงานซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารและบคุลากร
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการด�าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ด�าเนินการโดยบริษัท  
ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด (ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์) โดยเริ่มตั้งแต่การ 
คดัเลอืกท�าเลทีด่นิส�าหรบัพัฒนาโครงการ ศกึษาความเป็นไปได้ของ
ข้อมูลการตลาดและผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ 
เลือกประเภทท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับท�าเลที่ตั้งน้ัน ๆ จากน้ัน
บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู้ผลิตโดยตรง เพ่ือให้สามารถ 
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพและได้รับประโยชน์จากการ
ประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการก�าหนดราคาส่งมอบล่วงหน้า 
เพ่ือป้องกันความผันผวนของราคา บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา 
ที่มีความช�านาญ มีผลงานและชื่อเสียงในแต่ละประเภทงาน 
ตามข้ันตอนและมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ ้างของบริษัทฯ 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมรีะบบในการควบคมุการด�าเนินงานก่อสร้าง 
ให้เป ็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดรวมถึงมีระบบการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ส�าหรับการก่อสร้าง 
ที่อยู ่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 

1252 ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่ง 
ทุกโครงการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
โดยค�านงึถงึการรกัษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับ 
ผลกระทบน้อยที่สุด

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือการ
ขายจ�านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็น
•  โครงการที่ตั้งอยู่บนท�าเลติดกับศูนย์การค้า โดยส่วนใหญ่เป็น

รูปแบบคอนโดมิเนียม จ�านวน 12 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์  
เชียงใหม่ 2) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 3) เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ 
เชียงใหม่ ซ่ึงทั้ง 3 โครงการตั้งอยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่  
4) เอสเซน็ท์ ขอนแก่น อยู่บรเิวณเซน็ทรลั ขอนแก่น 5) เอสเซน็ท์  
ระยอง 6) เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ซึ่งทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บริเวณ
เซ็นทรัล ระยอง 7) เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 8) เอสเซ็นท์  
โคราช ซึ่งทั้ง 2 โครงการตั้งอยู ่บริ เวณเซ็นทรัล โคราช  
9) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงราย  
10) เอสเซ็นท ์  อุบลราชธานี  อยู ่บริ เวณเซ็นทรัล อุบล  
11) เอสเซ็นท์หาดใหญ่ อยู่บริเวณเซ็นทรัล หาดใหญ่ และ  
12) เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 อยู่บริเวณเซ็นทรัล พระราม 9 

•  โครงการแนวราบที่ตั้งอยู่บนท�าเลใกล้เคียงกับศูนย์การค้า 
จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซน็ท์ ทาวน์ พิษณุโลก รปูแบบ 
ทาวน์โฮม อยู่บริเวณเซ็นทรัล พิษณุโลก 2) นินญา กัลปพฤกษ์ 
รูปแบบบ้านแฝด อยู่ใกล้เคียงเซ็นทรัล พระราม 2 3) นิรติ 
เชยีงราย รปูแบบบ้านเดีย่ว อยู่ใกล้เคยีงเซน็ทรลั เชยีงราย และ 
4) นิรติ บางนา รูปแบบบ้านเดี่ยว อยู่ใกล้เคียงเซ็นทรัล บางนา 
และเซ็นทรัล วิลเลจ

•  โครงการที่พักอาศัยส�าหรับตลาดเฉพาะเจาะจง โดยเน้นท�าเล
ที่มีอุปสงค์รองรับสูง และน�าเสนอรูปแบบโครงการที่เป็น 
ที่ต้องการของตลาด จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) ฟีล พหล 34 
รูปแบบคอนโดมิเนียม อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า เสนานิคม 
และ 2) นิยาม บรมราชชนนี เป็นคฤหาสน์หรู ตั้งอยู ่บน 
ถนนบรมราชชนนี

ซึ่งในเดือนธันวาคม ปี 2563 ได้มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 3 
โครงการ ท่ีจงัหวัดนครราชสมีา จงัหวัดระยอง และอ�าเภอหาดใหญ่ 
นี่เป็นครั้งแรกที่ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์เปิดตัวโครงการในภาคใต้ ได้แก่ 
โครงการเอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี
ทัง้สามแห่ง ซพีีเอน็ เรซซเิด้นซ์ได้วางแผนพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยั 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือควบคู่กับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ใน
ท�าเลท่ีดีท่ัวประเทศและมีที่ดินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ  
โดยจะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial Community 
อาศัยความเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์
ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ

5. ศูนย์อาหาร
ธุรกิจศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าเป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ท่ีช่วย
เสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจน้ี 
คอื เพ่ือให้ลกูค้าท่ีมาใช้บรกิารภายในศนูย์การค้าได้รบัความสะดวก
ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยัด 
สะดวก และรวดเรว็ โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีจากร้านค้า
ที่เช่าพื้นที่เพื่อจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า 
ด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหารหลากหลาย
ประเภทหลากหลายสไตล์ตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน ดื่ม  
ชิลล์ ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี และร้านอาหาร 
แบบซื้อกลับ (Take Home)

6.  การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG 
ในสัดส่วนร้อยละ 26.7 และร้อยละ 25.0 ตามล�าดับ และ 
ท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียม 
การบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้าง 
ที่ท�าขึ้นและได้รับส่วนแบ่งก�าไรตามสัดส่วนการลงทุน โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้
1)  CPNREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
14 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการก�าหนดอายุโครงการ โดยมี
การลงทุนสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะยาว ได้แก่ เซน็ทรลั 
พระราม 2 (บางส่วน) เซ็นทรัล พระราม 3 (บางส่วน) เซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า (บางส่วน) อาคารส�านกังานป่ินเกล้า 2 อาคาร เซน็ทรลั 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)  
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

  การแปลงสภาพจาก CPNRF เป็น CPNREIT เป็นไปตาม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2560 เมื่อวันท่ี  
31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขส�าหรับ 
การแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพ่ือประโยชน์ต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุของ CPNRF โดยรวม เนือ่งจากสทิธิประโยชน์
ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน CPNRF ซึ่งจะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์รวมทั้งสิทธิประโยชน์เก่ียวกับ 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุน
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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  เมือ่วันท่ี 1 และ 2 มนีาคม 2563 CPNREIT ได้ลงทุนในทรพัย์สนิ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ 
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 ตามล�าดับ โดยวันท่ี  
2 มีนาคม 2563 ได้ด�าเนินการจดทะเบียนที่ส�านักงานที่ดินเพื่อ
โอนรับสทิธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ท้ังสองโครงการจากทรสัต์
เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ อาคารส�านักงาน  
จีแลนด์ ส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้มูลค่าทรัพย์สินท่ี 
กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 7,430 ล้านบาท 
โดย CPNREIT มีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2563 จ�านวน 68,270 ล้านบาท

  CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT 
Manager) และแต่งต้ังบริษัทฯ เป็นผู ้บริหารศูนย์การค้า 
(Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู ้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น บริหาร
โรงแรมต่อไป นอกจากน้ี ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นทรสัต ีและบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนายทะเบียน

2)  CPNCG จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่  13 กันยายน 2555  
โดยไม่มกีารก�าหนดอายุโครงการและเป็นกองทุนรวมท่ีจดัต้ังขึน้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน�าเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว CPNCG 
ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด ์
ออฟฟิศเศส (บางส่วน) โดยมีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช ่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2563 จ�านวน 
5,635 ล้านบาท

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นบริษัท
จัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมีบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

  ท้ังน้ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ 
ท�าหน้าท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวม โดยเรยีกเก็บ 
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ท�าขึ้น
ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีล�าดับขั้นการพัฒนาโครงการ 
ดังนี้

การจัดหาที่ดินส�าหรับพัฒนา 
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม
บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะพัฒนาโครงการใหม่/ซือ้โครงการศนูย์การค้า
หรือธุรกิจที่ เ ก่ียวเ น่ืองกันท่ีเป ิดด�าเนินการแล ้วในพ้ืนท่ี ท่ีม ี
แนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจัดหาท่ีดินโดยการซื้อหรือ 
เช่าบนท�าเลทีม่คีวามเป็นไปได้ในการเติบโตสงูและมคีวามเสีย่งน้อย 
องค์ประกอบที่ส�าคัญในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรือโครงการของ 
บริษัทฯ มีสาระส�าคัญ ดังนี้
•  ท�าเลที่ตั้งของท่ีดิน อาทิ สถานท่ีตั้ง การคมนาคม ลักษณะ 

การใช้ที่ดินข้างเคียง
• ขนาด รูปร่าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
•  สาธารณูปโภคที่จะอ�านวยความสะดวกในบริเวณที่ดินท่ีจะ 

น�ามาพัฒนา
•  การใช้สอยของที่ดินท่ีตั้งอยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตท่ีพัก 

อาศยั เป็นต้น
•  แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการ

เตบิโตของประชากร พฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภค 
จ�านวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
และการประเมินอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน

•  ข้อจ�ากัดการใช้ท่ีดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีก

•  ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทฯ  
แบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง ดังนี้

 1)  การซื้อขาด - ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสม 
ที่จะน�ามาพัฒนาศูนย์การค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 2)  การเช่าที่ดิน - ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพ 
แต่เจ้าของท่ีดนิไม่ยินดท่ีีจะขายขาด ราคาของทีด่นิสงูมาก
จนไม่คุ้มกับการลงทุนหากใช้วิธีซื้อขาด หรือเจ้าของท่ีดิน 
ไม่สนใจการร่วมทุน

 3)  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน - ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขจาก
เจ้าของที่ดิน และท�าเลที่ตั้งน้ันมีศักยภาพทางธุรกิจสูง 
อย่างไรก็ดี ทุก ๆ ท�าเลที่ตั้งที่บริษัทฯ จัดหาเพ่ือพัฒนา 
นับว่าเป็นท�าเลท่ีดีท่ีสุดในย่านน้ันเสมอและราคาท่ีได้มา
ต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
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ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด
เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและได้ผลก�าไรกลับคืนมาอย่าง
รวดเร็ว บริษัทฯ ค�านึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน 
ลักษณะกลุ่มลูกค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดในอนาคต เช่น 
ความต้องการของลกูค้า การจดัหาสนิค้า การก�าหนดประเภทสนิค้า
และร้านค้า การก�าหนดราคาขายที่เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนงานทางด้านการตลาด

การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง
เพ่ือก�าหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอันสวยงามดึงดูดสายตา 
ของนักลงทุนและลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และ 
เพ่ือก�าหนดองค์ประกอบของโครงการในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับลักษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในท�าเลที่ตั้งนั้น ๆ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
เพ่ือการศกึษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจดัหาแหล่งท่ีมาของ
เงินทุน โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุ้มค่า
และไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ก�าหนด

การคัดเลือกผู้รับเหมา
การพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานของงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติและ 
ผลงานของผูรั้บเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง 
ศักยภาพทางการเงิน ประวัติด้านการรับผิดชอบงาน และขั้นตอน

และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและร่นระยะเวลา
ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา 
บรษิทัฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มกีารเสนอราคาจากผูร้บัเหมา 
ก่อสร้างไม่ต�่ากว่า 3 ราย โดยการประมูลจะเป็นไปในลักษณะ 
Close Bid และท�าการพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ต้ังไว้และสอดคล้องกับราคากลางท่ีประเมินได้โดยผู ้ส�ารวจ 
ปรมิาณงานอสิระ และมรีะยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างชัดเจนและโปร่งใส 

ขั้นตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง
แม้ว่าขั้นตอนและเทคโนโลยีการก่อสร้างจะเป็นส่วนของผู้รับเหมา
ก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาโครงสร้าง 
วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ ฯลฯ เพ่ือคอยดูแลและควบคุมขั้นตอน
การผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีร่วมกับ
ผูร้บัเหมาควบคูกั่นไปด้วย เพ่ือท่ีจะพัฒนาเทคนคิการก่อสร้างใหม่ ๆ   
ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการรวมท้ัง
ได้น�าวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอน 
การออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถน�ามาใช้ในการลดต้นทุนการก่อสร้างได้โดยท่ียังคง
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างไว้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเป็น
สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพ่ือที่จะได้รับ
ข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศูนย์การค้าของบริษัทฯ
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ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการพัฒนา3 สิทธิในที่ดิน4

(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน  
ณ สิ้นปี 25635  

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6  
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตรา 
การเช่าพื้นที่  

(ร้อยละ)

จ�านวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) ศูนย์อาหาร8

พื้นที่ใช้สอย 
(ตร.ม.)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

โครงการรูปแบบผสมอื่น

อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 4,794 310,000 43,446 97 204 3,000 4,500

2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) 682 86,000 17,163 92 74 1,000

3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า1 มีนาคม 2538 G L (2570) 4,697 370,000 62,987 100 269 3,500

4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) 1,456 70,000 17,173 91 82 400

5.
เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต1 มีนาคม 25392 A F 3,589 250,000 75,559 94 262 2,300 4,800

6. เซ็นทรัล พระราม 31 ตุลาคม 2540 G F 3,764 188,000 53,332 97 231 2,300

7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 25442 A F 5,807 500,000 64,163 85 254 3,250

8. เซ็นทรัล พระราม 21 ธันวาคม 2545 G L (2598) 9,486 273,000 92,199 95 295 3,200 4,100

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 25452 A L (2583) 15,555 830,000 195,869 91 408 7,000

10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 25462 A F&L (2577) 2,380 140,000 75,388 96 177 2,000

11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F 5,459 310,000 65,412 90 273 3,300 4,200

12. เซ็นทรัล พัทยา บีช1 มกราคม 2552 G F&L (2581) 4,764 210,000 56,869 86 182 2,000

13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 25522 A F 4,648 250,000 71,930 91 221 2,000 5,000

14. เซ็นทรัล ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) 3,647 156,000 42,003 94 191 2,040

15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F 3,999 200,000 46,593 93 241 2,100 4,100

16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 G F 2,272 110,000 26,518 95 120 1,000

17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F 1,557 100,000 26,586 97 140 1,440

18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 5,213 214,000 59,016 91 207 2,400

19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F 2,305 130,000 30,925 95 130 1,400 4,700

20. เซ็นทรัล ล�าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) 1,160 110,000 19,685 95 89 2,000

21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 G F 1,845 151,000 29,144 98 142 1,500

22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F 4,287 260,000 67,782 94 225 3,500

ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

โครงการศูนย์การค้า
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ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการพัฒนา3 สิทธิในที่ดิน4

(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน  
ณ สิ้นปี 25635  

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6  
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตรา 
การเช่าพื้นที่  

(ร้อยละ)

จ�านวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) ศูนย์อาหาร8

พื้นที่ใช้สอย 
(ตร.ม.)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

โครงการรูปแบบผสมอื่น

อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 4,794 310,000 43,446 97 204 3,000 4,500

2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) 682 86,000 17,163 92 74 1,000

3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า1 มีนาคม 2538 G L (2570) 4,697 370,000 62,987 100 269 3,500

4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) 1,456 70,000 17,173 91 82 400

5.
เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต1 มีนาคม 25392 A F 3,589 250,000 75,559 94 262 2,300 4,800

6. เซ็นทรัล พระราม 31 ตุลาคม 2540 G F 3,764 188,000 53,332 97 231 2,300

7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 25442 A F 5,807 500,000 64,163 85 254 3,250

8. เซ็นทรัล พระราม 21 ธันวาคม 2545 G L (2598) 9,486 273,000 92,199 95 295 3,200 4,100

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 25452 A L (2583) 15,555 830,000 195,869 91 408 7,000

10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 25462 A F&L (2577) 2,380 140,000 75,388 96 177 2,000

11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F 5,459 310,000 65,412 90 273 3,300 4,200

12. เซ็นทรัล พัทยา บีช1 มกราคม 2552 G F&L (2581) 4,764 210,000 56,869 86 182 2,000

13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 25522 A F 4,648 250,000 71,930 91 221 2,000 5,000

14. เซ็นทรัล ชลบุรี พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) 3,647 156,000 42,003 94 191 2,040

15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F 3,999 200,000 46,593 93 241 2,100 4,100

16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 G F 2,272 110,000 26,518 95 120 1,000

17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F 1,557 100,000 26,586 97 140 1,440

18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 5,213 214,000 59,016 91 207 2,400

19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F 2,305 130,000 30,925 95 130 1,400 4,700

20. เซ็นทรัล ล�าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) 1,160 110,000 19,685 95 89 2,000

21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 G F 1,845 151,000 29,144 98 142 1,500

22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F 4,287 260,000 67,782 94 225 3,500

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการพัฒนา3 สิทธิในที่ดิน4

(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน  
ณ สิ้นปี 25635  

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6  
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตรา 
การเช่าพื้นที่  

(ร้อยละ)

จ�านวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) ศูนย์อาหาร8

พื้นที่ใช้สอย 
(ตร.ม.)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

โครงการรูปแบบผสมอื่น

อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F 4,960 295,000 64,744 84 202 2,500 5,000

24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) 1,947 76,000 31,953 83 79 600

25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) 2,646 185,500 38,345 95 174 1,600

26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 G F 2,698 155,000 30,755 91 164 2,000 1,000

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต

-  เซ็นทรัล ภูเก็ต 
เฟสติวัล

มิถุนายน 25582 A L (2599) 8,297 137,000 49,678 90 147 1,100

-  เซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า

กันยายน 2561 G L (2599) 5,692 242,800 33,272 90 116 3,200

28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) 7,108 352,000 82,899 99 353 4,000 5,000

29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2587) 3,889 150,000 36,057 95 183 1,824

30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 G F 1,848 90,000 20,910 94 130 1,500

31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 G F 4,615 233,000 48,971 80 242 3,600 3,300

32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F 2,843 131,250 24,918 93 153 1,500

33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 G F 6,151 259,000 83,231 85 216 3,000

34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 G F 2,732 80,000 21,313 97 118 1,500

รวม 148,792 7,604,550 1,806,788 92 6,694 80,554 45,700
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ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ รูปแบบการพัฒนา3 สิทธิในที่ดิน4

(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน  
ณ สิ้นปี 25635  

(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6  
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า 
(ตร.ม.)

อัตรา 
การเช่าพื้นที่  

(ร้อยละ)

จ�านวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) ศูนย์อาหาร8

พื้นที่ใช้สอย 
(ตร.ม.)

ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

โครงการรูปแบบผสมอื่น

อาคาร
ส�านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F 4,960 295,000 64,744 84 202 2,500 5,000

24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) 1,947 76,000 31,953 83 79 600

25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) 2,646 185,500 38,345 95 174 1,600

26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 G F 2,698 155,000 30,755 91 164 2,000 1,000

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต

-  เซ็นทรัล ภูเก็ต 
เฟสติวัล

มิถุนายน 25582 A L (2599) 8,297 137,000 49,678 90 147 1,100

-  เซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า

กันยายน 2561 G L (2599) 5,692 242,800 33,272 90 116 3,200

28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) 7,108 352,000 82,899 99 353 4,000 5,000

29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2587) 3,889 150,000 36,057 95 183 1,824

30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 G F 1,848 90,000 20,910 94 130 1,500

31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 G F 4,615 233,000 48,971 80 242 3,600 3,300

32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F 2,843 131,250 24,918 93 153 1,500

33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 G F 6,151 259,000 83,231 85 216 3,000

34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 G F 2,732 80,000 21,313 97 118 1,500

รวม 148,792 7,604,550 1,806,788 92 6,694 80,554 45,700

หมายเหต ุ: 1  ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ มีสัดส่วนพื้นที่ดังนี้
  - ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
  - ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)
  - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2598
  - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
  - ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
 2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
 3 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
 4 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่าและปีที่สัญญาฉบับแรกหมดอายุสัญญา)
 5 รวมเงินลงทุนในอาคารส�านักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ช�าระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
 6 GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารส�านักงาน และโรงแรม
 7 ไม่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่น Kiosk
 8 เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ
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อาคารส�านักงาน เริ่มด�าเนินการ รูปแบบ 
การพัฒนา4

สิทธิในที่ดิน5

(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า  

(ตร.ม.)
อัตราการเช่า

พื้นที่ (ร้อยละ) จ�านวนร้านค้า

1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571)  16,171  91  71 

2. ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ1 มีนาคม 2538 G L (2570)  22,762  83  52 

3. บางนา ธันวาคม 25443 A F  10,007  91  26 

4.
เซ็นทรัลเวิลด์ 
ออฟฟิศเศส2 พฤศจิกายน 25473 A L (2583)  84,356  75  69 

5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี1 มีนาคม 2549 G L (2570)  11,627  95  53 

6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F  19,942  92  36 

7. พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583)  7,378  93  31 

8.
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
แกรนด์ พระราม 96 กันยายน 25613 A F  64,862  77  73 

9.
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์  
แกรนด์ พระราม 96 กันยายน 25613 A F  21,922  93  1 

10.
จี ทาวเวอร์ แกรนด์ 
พระราม 9

กันยายน 25613 A L (2593)  73,554  98  31 

รวม 332,581  90  443 

โครงการอาคารส�านักงาน

หมายเหตุ : 1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เต็มพื้นที่ และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
 2  ร้อยละ 97 ของพ้ืนที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555  

สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2) 
 3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
 4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
 5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)
 6  GLANDRT โอนทรัพย์สินให้ CPNREIT และ GLANRT ได้เลิกประกอบกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ร้อยละ 87 ของพื้นที่ของเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2590
  - ร้อยละ 85 ของพื้นที่ของยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2577

โรงแรม เริ่มด�าเนินการ จ�านวนห้องพัก อัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปี
(ร้อยละ)

1. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี1 เมษายน 25523 259 42

2. โรงแรมฮลิตนั พัทยา2 พฤศจิกายน 2553 302 184

โครงการโรงแรม

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
 2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
 3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
 4  มีการปิดปรับปรุงโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งภายหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จมีการเร่ิมทยอยเปิดให้บริการห้องพัก อัตราการเข้าพัก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 60.5 ของจ�านวนห้องพัก 

ที่เปิดให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ที่พักอาศัยเพื่อเช่า เริ่มด�าเนินการ พื้นที่ (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปี 
(ร้อยละ)

1. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ 1 ธันวาคม 25442 1,567 27

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจ�านวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
 2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คอนโดมิเนียม เปิดตัว พร้อมโอน จ�านวนหน่วย
ทั้งหมด

อัตราการขาย 
(ร้อยละ)

จ�านวนหน่วย
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 451  100  100 

5. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ปี 2560 ปี 2562 313  100  100 

6. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ปี 2560 ปี 2562 380  100  100 

7. ฟีล พหล 34 ปี 2561 ปี 2562 358  40  35 

8. เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี ปี 2561 ปี 2563 395  95  82 

9. เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ ปี 2562 ปี 2563 450  60  43 

10. เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ปี 2563 ปี 2566 420  20  N/A 

11. เอสเซ็นท์ โคราช ปี 2563 ปี 2566 395  30  N/A 

12. เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ปี 2563 ปี 2566 665  50  N/A 

13. เบ็ล แกรนด์ พระราม 9  ปี 25611 ปี 2561 1991  99  99 

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : 1 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ

ที่พักแนวราบ เปิดตัว พร้อมโอน จ�านวนหน่วย
ทั้งหมด

จ�านวนหน่อย
พร้อมขาย 
และโอน

จ�านวนหน่วย
ที่โอนแล้ว

1. นิยาม บรมราชชนนี ปี 2561 ปี 2562 71  10  9 

2. นินญา กัลปพฤกษ์ ปี 2563 ปี 2563 144  30  28 

3. เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ปี 2563 ปี 2563 358  37  35 

4. นิรติ เชียงราย ปี 2563 ปี 2563 183  17  9 

5. นิรติ บางนา ปี 2563 ปี 2563 156  9  4 
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ที่ตั้ง : 
อยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา  
(อย.2053) ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
(ใกล้ศนูย์ราชการจงัหวัด) ถอืเป็นประตสููท่างเหนือส�าหรบัผูเ้ดนิทาง
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดในภาคกลางตอนบนและ 
ภาคเหนือ ด้วยจ�านวนรถที่วิ่งบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 
กว่า 100,000 คัน/วัน

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

เซ็นทรัล อยุธยา The Prosperity of the Capital01

โครงการในอนาคต

ศูนย์การค้าในประเทศ

ศักยภาพของโครงการ : 
เมอืงอยุธยาถือเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ เป็น ‘Hub ของภาคกลางตอนบน’  
ครอบคลุมจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ประชากร
เกือบ 2,500,000 คน และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมส�าคัญท่ี 
ต่อขยายจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลก
โดยยูเนสโก เปรียบเสมือนย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองและสร้าง
ชวีติชวีาให้อยุธยากลบัมาเรอืงรองอกีครัง้ โดยการน�า Kyoto Model  
มาเป็นต้นแบบเพ่ือผลกัดนัอยุธยาเป็นอกีหน่ึง Top Destination เมอืง
ท่องเท่ียวของโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวกว่า 8.2 ล้านคนต่อปี  
โครงการมิกซ์ยูสน้ีประกอบด้วย ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม Tourist 
Attraction พ้ืนที่สาธารณะส�าหรับทุกคนในชุมชน โครงการท่ีพัก
อาศัย และโรงแรม

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้
ในปี 2564

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 6,200 ล้านบาท
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ที่ตั้ง : 
อยู่บน ถ.สุขุมวิท เป็นพ้ืนที่ที่มีก�าลังซื้อหนาแน่นท่ีสุดในศรีราชา 
บริเวณโดยรอบมหีมูบ้่านจดัสรร คอนโดเกรด A+ โรงเรยีนนานาชาติ 
และโรงพยาบาลระดับนานาชาติ รวมกว่า 1,300 โครงการ

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

เซ็นทรัล ศรีราชา Living Green in Smart City of EEC Center02

ศักยภาพของโครงการ : 
โครงการมิกซ์ยูสท่ีครบครันที่สุดแห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา  
ท่ีจะเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แบบ Urbanization 
และส่งเสริมการเป็น MICE HUB ของ EEC ในอนาคต โครงการ 
มิกซ์ยูสนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าแบบ Semi-Outdoor 
Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street ศนูย์การประชมุ 
มาตรฐานระดับสากล โรงแรม เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ อาคาร
ส�านักงาน และศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้ 
ในปี 2564

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 4,200 ล้านบาท
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ที่ตั้ง : 
อยู ่บน ถ.ตรีรัต ท่ีเชื่อมต่อกับ ถ.สุขุมวิท ขนาบข้างด้วยถนน
เลียบคลองภักดีร�าไพ อยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็น CBD ของ จ.จันทบุรี 
รายล้อมด้วยแหล่งท่ีพักอาศัย โรงเรยีน และโรงพยาบาลทีม่ชีือ่เสยีง
เป็นพื้นที่ที่มีก�าลังซื้อหนาแน่นของ อ.เมืองจันทบุรี

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

เซ็นทรัล จันทบุรี The Shining Gem of EEC Plus 203

ศักยภาพของโครงการ : 
เป็นการลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ครั้งแรกของ จ.จันทบุรี 
ด ้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดในฐานะมหานคร 
แห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก ศูนย์กลางเพชรพลอย และศูนย์กลาง
การซื้อ-ขายอัญมณีท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป ็น 
แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ความคืบหน้าของโครงการ : 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้
ในปี 2565

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 3,500 ล้านบาท

1264 ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ศูนย์การค้าในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน
โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศักยภาพ
และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาด
สภาวะการแข่งขันและความเสี่ยงของการท�าธุรกิจในต่างประเทศ  
จึงจัดตั้งคณะท�างานพิเศษเพ่ือศึกษาประเทศเป ้าหมายใน 
หลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
และการแข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเส่ียงอื่น ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ สนใจ เพ่ือคัดกรองตลาด
ที่มีท้ังศักยภาพโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมต่อธุรกิจของ 
บริษัทฯ โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ถูกน�ามาประเมินความ

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขายที่เปิดตัวในปี 2563

เป็นไปได้อย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปอย่างระมัดระวัง และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการ
ลงทนุทัง้การปรบัปรงุศนูย์การค้าทีม่อียู่แล้วและการพัฒนาโครงการ
ใหม่ ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเองหรือการ 
ร่วมทนุกับพันธมติรในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถบกุเบกิตลาดใหม่ 
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งใน
การแข่งขันในประเทศนั้น ๆ ได้อย่างดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังได้รบัการสนับสนนุข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์จากประสบการณ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของกลุม่เซน็ทรลัในต่างประเทศมาช่วยในการวเิคราะห์
และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อโครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 เอสเซ็นท์ โคราช เอสเซ็นท์ หาดใหญ่

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปลายปี 2563)

ที่ตั้ง บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 69.5 ตร.ว. 1 ไร่ 3 งาน 41.2 ตร.ว. 3 ไร่ 0 งาน 34 ตร.ว.

ลักษณะโครงการ จ�านวน 23 ชั้น 1 อาคาร 33 ชั้น จ�านวน 36 ชั้น 1 อาคาร

จ�านวนห้อง 420 ยูนิต 395 ยูนิต 665 ยูนิต

ขนาดห้อง 28-68 ตร.ม. 28-95 ตร.ม. 27-56 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนปี 2566

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คนท้องถิ่นและคนท�างานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,400 ล้านบาท

ยอดจอง ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50

ยอดโอน N/A N/A N/A

1. โครงการคอนโดมิเนียม
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ชื่อโครงการ นินญา กัลปพฤกษ์ เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2563)

ที่ตั้ง ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

พื้นที่ 26 ไร่ 0 งาน 52.4 ตร.ว. 42 ไร่ 0 งาน 62.4 ตร.ว.

ลักษณะโครงการ บ้านแฝด ทาวน์โฮม

จ�านวนบ้าน 144 ยูนิต 358 ยูนิต

ที่ดิน 35.90-44.30 ตร.ว. เริ่มต้น 21.7 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 159-230 ตร.ม. ขนาด 141 และ 165 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนตั้งแต่ปี 2563

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ ประมาณ 1,500 ล้านบาท ประมาณ 1,000 ล้านบาท

โอนแล้ว 28 ยูนิต 35 ยูนิต

2. โครงการแนวราบ

นินญา กัลปพฤกษ์ เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก
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ชื่อโครงการ นิรติ เชียงราย นิรติ บางนา

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2563)

ที่ตั้ง
ถ.บายพาส-เวียงบูรพา ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ถ.บางนาตราด กม. 12 ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

พื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 99.7 ตร.ว. 39 ไร่ 2 งาน 31.4 ตร.ว.

ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว

จ�านวนบ้าน 183 ยูนิต 156 ยูนิต

ที่ดิน เริ่มต้น 50 ตร.ว. 50.6-75.3 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 162-329 ตร.ม. 162-252 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนตั้งแต่ปี 2563

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ประมาณ 1,200 ล้านบาท

โอนแล้ว 9 ยูนิต 4 ยูนิต

นิรติ เชียงราย

นิรติ บางนา
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โครงสร้างการถือหุ้น (1/2)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 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.

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.

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 (2/2)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

67.5% 

บจ. เบย์วอเตอร์
50.0% 50.0% 

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
99.9% 

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
100.0%   

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
100.0%

บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
78.0% 

บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
90.0%

บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ 
แมนเนจเม้นท์

100.0%

บจ. จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ 1

บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

บจ. สเตอร์ลิง อีควิตี้

บจ. เบ็ล แอสเซทส์

100.0% 

79.6% 

100.0% 

100.0% 

บจ. จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์

บจ. พระราม 9 สแควร์

100.0%

93.1% 

บจ. รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง
100.0%

ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

อาคารสาํนักงานจีแลนด์  
(GLANDRT) 2

15.0%

บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
(GLAND)

หมายเหต ุ: 1	บริษัทอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
 2	บริษัทเลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี

ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

26.7%

บมจ. ดุสิตธานี (DTC)
17.6%

บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)
51.0% 

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN

คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

25.0%

บจ. ซนิเนอร์จิสตกิ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์

50.0% 

บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ 
เอชเคแอล จํากัด

51.0% 

บจ. วิมานสุริยา
35.0% 
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โครงสร้างรายได้
กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย ร้อยละ

การถือหุ้น
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ศูนย์การค้า 24,537  81.5 25,340  79.3 27,934  77.5 29,918  75.6 22,005 76.7
	•	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 667  2.2 690  2.2 699  1.9 717  1.8 561 2.0
	•	บมจ.	เซ็นทรัลพัฒนา
	•	บจ.	บางนา	เซ็นทรัล	พร็อพเพอร์ตี้ 	100.0	
	•	บจ.	เซ็นทรัลพัฒนา	ไนน์สแควร์ 	97.7
โรงแรม 998  3.3 1,097  3.4 1,208  3.4 1,121  2.8 306 1.1
	•	บจ.	เซ็นทรัลเวิลด์ 	100.0	
	•	บจ.	ซีพีเอ็น	พัทยา 	100.0	
อาคารที่พักอาศัย 1  0.0 1  0.0 2,680  7.4 2,576  6.5 2,040 7.1
	•	บจ.	บางนา	เซ็นทรัล	พร็อพเพอร์ตี้ 	100.0	
	•	บจ.	ซีพีเอ็น	เรซซิเด้นซ์ 	100.0	
ศูนย์อาหาร 1,389  4.6 1,631  5.1 727  2.0 847  2.1 443 1.5
	•	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	 1,460 5.1

รายได้จากการลงทุน 27 	0.1	 23 	0.1	 26 	0.1	 54 	0.1	 91 0.3
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 853 	2.8	 839 	2.6	 1,055 	2.9	 1,232 	3.1	 785 2.7
รายได้อื่น 1,600 	5.3	 2,309 	7.2	 1,203 	3.3	 1,134 	2.9	 1,015 3.5
รวมรายได1้ 30,114  100.0 31,956  100.0 36,051  100.0 39,583  100.0 28,705 100.0

หมายเหต ุ: 1	 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า	และผลกระทบจากมาตรฐาน	TFRS16

หน่วย	:	ล้านบาท
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บทที่

15



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 ลาดพร้าว  
(บางส่วน)

เซ็นทรัล ชลบุรี
บริการสาธารณูปโภค 
ในเซ็นทรัล 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 พระราม 3  
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
(บางส่วน)

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 เซน็ทรลั 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 67.5 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 •

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

1572 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10บทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



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 ลาดพร้าว  
(บางส่วน)

เซ็นทรัล ชลบุรี
บริการสาธารณูปโภค 
ในเซ็นทรัล 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 พระราม 3  
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
(บางส่วน)

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 เซน็ทรลั 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 67.5 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 •

15 73นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



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
ศูนย์การค้า :
  เซ็นทรัล พระราม 2
  เซ็นทรัล พระราม 3
  เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
  เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  เซ็นทรัล พัทยา บีช
โรงแรม :  
  ฮิลตัน พัทยา
อาคารสํานักงาน :
  ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี 
  เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
  ยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ และพ้ืนท่ีจอดรถ

16.

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,394,381,700
ลงทุนสิทธิการเช่าใน
อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส

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 • ลงทุนในบริษัทย่อย 
เพื่อประกอบธุรกิจ 
ในประเทศมาเลเซีย

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 •

1574 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10บทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



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
ศูนย์การค้า :
  เซ็นทรัล พระราม 2
  เซ็นทรัล พระราม 3
  เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
  เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  เซ็นทรัล พัทยา บีช
โรงแรม :  
  ฮิลตัน พัทยา
อาคารสํานักงาน :
  ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี 
  เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
  ยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ และพ้ืนท่ีจอดรถ

16.

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 
18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500

4,394,381,700
ลงทุนสิทธิการเช่าใน
อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส

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 • ลงทุนในบริษัทย่อย 
เพื่อประกอบธุรกิจ 
ในประเทศมาเลเซีย

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 •
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

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

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
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กทม. 10500
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

ผูเ้ช่าช่วงและ 
ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ฮลิตนั พัทยาท่ีอยู่ 
ภายใต้ CPNREIT
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

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

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
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กทม. 10500
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

ผูเ้ช่าช่วงและ 
ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ฮลิตนั พัทยาที่อยู่ 
ภายใต้ 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. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัล วิลเลจ

44.

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กทม. 10500
โทร +66 (0) 2200 9999

850,000,000
ประกอบธุรกิจโรงแรม 
รับจ้างบริหารงาน
โรงแรม

45.
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,535,484,202 เดอะไนน์  
ทาวเวอร์ส

46.
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

2,064,261,300 เบ็ล แกรนด์  
พระราม 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

49.
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

500,000,000 •
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
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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. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัล วิลเลจ

44.

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กทม. 10500
โทร +66 (0) 2200 9999

850,000,000
ประกอบธุรกิจโรงแรม 
รับจ้างบริหารงาน
โรงแรม

45.
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,535,484,202 เดอะไนน์  
ทาวเวอร์ส

46.
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

2,064,261,300 เบ็ล แกรนด์  
พระราม 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

49.
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

500,000,000 •
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
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

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 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

53.
บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2273 8838

10,000,000 •
54.

บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 ธุรกิจ
Co-working Space

55.
Chipper Global Limited
Commence Chambers P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

USD 65,780,000 • ลงทนุใน Porto Worldwide 
Limited สัดส่วนร้อยละ 33

56. Porto Worldwide Limited
2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong USD 199,301,000 ลงทุนในธุรกิจ เเกร็บ 

ประเทศไทย (Grab)

57.
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด
53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

4,000,000 •
หมายเหต ุ: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด และบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงานจีแลนด์ เลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างชําระบัญชี
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บริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น อื่น ๆ

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 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

53.
บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2273 8838

10,000,000 •
54.

บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000 ธุรกิจ
Co-working Space

55.
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

56. Porto Worldwide Limited
2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong USD 199,301,000 ลงทุนในธุรกิจ เเกร็บ 

ประเทศไทย (Grab)

57.
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด
53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

4,000,000 •

15 81นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่
และข้อมูลผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เซ็นทรัลพัฒนามีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่มีการท�าธุรกรรมกับ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

เซ็นทรัลพัฒนาประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เชิงพาณิชย์ มีการให้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าและประกอบธุรกิจอ่ืน 
ทีเ่ก่ียวเนือ่งและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส�าเร็จ
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมาของเซ็นทรัลพัฒนา 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล
ซึ่งเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานและมีความหลากหลาย
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์สินค้าท่ีมีการ
ด�าเนินงานในส่วนของห้างสรรพสินค้า ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ร้านค้า 
กลุ ่มสินค้าเก่ียวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา  
ร้านหนังสอืและเครือ่งเขียน อปุกรณ์ส�านักงาน แบรนด์สนิค้าแฟชนั
และไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งกลุ่ม
ธุรกิจเหล่าน้ีถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้เช่าพ้ืนที่ใหญ่และ

ท่ีมา : https://www.centralgroup.com/th/our-business/retail-brands

ผู้เช่าพ้ืนท่ีร้านค้าในแต่ละศูนย์ของเซ็นทรัลพัฒนา และช่วยสร้าง
ความมั่นใจแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ให้มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์การค้า 
ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความส�าเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง 
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพัฒนา โดย
ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ ่มเซ็นทรัลมีการบริหารจัดการแต่ละบริษัท 
ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารท�าธุรกรรมทางการค้ากับบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั 
จะมีการพิจารณาราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นไปตามราคาตลาด 
ที่ เซ็นทรัลพัฒนาพิจารณาท�าธุรกรรมกับลูกค้ารายอื่น ๆ ท่ี 
เทียบเคียงกัน (Arm’s Length Basis) โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

ธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ธุรกิจค้าปลีก 
และแบรนด์สินค้า

ศูนย์รวมข้อมูล 
ลูกค้า The 1ธุรกิจโรงแรมและอาหาร ธุรกิจยุคใหม่

และบริการด้านการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด  
ถือหุ้นร้อยละ 26
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้*

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด** 1,176,343,960 26.21

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 334,034,221 7.44

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED*** 97,437,603 2.17

4. ส�านักงานประกันสังคม 94,281,500 2.10

5. BBHISL NOMINEES LIMITED*** 83,172,700 1.85

6. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 77,050,300 1.72

7. STATE STREET EUROPE LIMITED*** 75,504,570 1.68

8. THE BANK OF NEW YORK MELLON*** 64,266,112 1.43

9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC*** 57,968,648 1.29

10. UBS AG SINGAPORE BRANCH*** 56,016,000 1.25

รวม 2,116,075,614 47.14

หมายเหต ุ: * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
 ***  นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและการจัดการ 

ของบริษัทฯ
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2563

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้น (%)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,293,200 25,606,000 - 30,000 30,000 3,312,800 22,323,200 25,636,000 0.57

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ - - - 6,1682 - 6,168 6,168 - 6,168 0.00

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - - 5,9682 - 5,968 5,968 - 5,968 0.00

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - - 11,3532 - 11,353 11,353 - 11,353 0.00

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 20,000 28,366,400 - 28,366,400 - 28,366,400 0.63

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 - - - 26,764,600 - 26,764,600 0.60

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์3 กรรมการ 12,746,182 - 12,746,182 - - - 12,746,182 - 12,746,182 0.28

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,265,800 123,000 27,388,800 85,000 - 85,000 27,350,800 123,000 27,473,800 0.61

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895 192,000 42,337,895 221,000 - 221,000 42,366,895 192,000 42,558,895 0.95

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12,529 3,000 15,529 30,8594 - 30,859 43,388 3,000 46,3885 0.00

13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,368,900 - 17,368,900 300,000 - 300,000 17,668,900 - 17,668,9006 0.39

14. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

25,689,600 - 25,689,600 (100,000) - (100,000) 25,589,600 - 25,589,6006 0.57

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง

72,317 24,000 96,317 21,2794 10,000 31,279 93,596 34,000 127,5966 0.00

16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

17,574,866 - 17,574,866 - - - 17,574,866 - 17,574,8666 0.39

17. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

- - - - - - - - - -

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563

หมายเหต ุ: 1 ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
 2  ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
 3 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 4 ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 5  สัดส่วนการถอืครองหลักทรพัย์โดย CEO คิดเปน็ 0.23 เท่าของคา่ตอบแทนรายปขีอง CEO โดยคา่ตอบแทนคดิจากคา่เฉลีย่เงินเดอืนและโบนสัตอ่คนของผู้บริหาร (ตามหน้า 213 หวัข้อ

เงินเดือนและโบนัส)
 6  สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหารระดับสูงคิดเป็น 61.31 เท่าของค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารโดยค่าตอบแทนคิดจากค่าเฉลี่ยเงินเดือนและโบนัสต่อคนของผู้บริหาร  

(ตามหน้า 213 หัวข้อเงินเดือนและโบนัส) 

1684 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้นบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2563

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้น (%)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม ทางตรง ทางอ้อม1 รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,293,200 25,606,000 - 30,000 30,000 3,312,800 22,323,200 25,636,000 0.57

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ - - - 6,1682 - 6,168 6,168 - 6,168 0.00

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - - 5,9682 - 5,968 5,968 - 5,968 0.00

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - - 11,3532 - 11,353 11,353 - 11,353 0.00

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 20,000 28,366,400 - 28,366,400 - 28,366,400 0.63

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 - - - 26,764,600 - 26,764,600 0.60

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์3 กรรมการ 12,746,182 - 12,746,182 - - - 12,746,182 - 12,746,182 0.28

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,265,800 123,000 27,388,800 85,000 - 85,000 27,350,800 123,000 27,473,800 0.61

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895 192,000 42,337,895 221,000 - 221,000 42,366,895 192,000 42,558,895 0.95

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12,529 3,000 15,529 30,8594 - 30,859 43,388 3,000 46,3885 0.00

13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,368,900 - 17,368,900 300,000 - 300,000 17,668,900 - 17,668,9006 0.39

14. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

25,689,600 - 25,689,600 (100,000) - (100,000) 25,589,600 - 25,589,6006 0.57

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง

72,317 24,000 96,317 21,2794 10,000 31,279 93,596 34,000 127,5966 0.00

16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

17,574,866 - 17,574,866 - - - 17,574,866 - 17,574,8666 0.39

17. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

- - - - - - - - - -

16 85ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้น บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



โครงสร้างเงินทุน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

ชื่อหุ้นกู้ อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จ�านวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
ก�าหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2563

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

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 

CPN242A AA 3,000 04/11/2563 3.25 ไม่มี เมื่อครบก�าหนด 02/02/2567 3,000

โครงสร้างเงินทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ราคาหุ้น

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 1

หมายเหต ุ: 1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 2.56 ต่อปี
 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด ๆ นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบก�าหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

2,244,000,000
2,244,000,000
4,488,000,000

0.50
47.75

บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท

1786 โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผลบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)
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หมายเหต ุ: 1 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

การด�ารงสถานะทางการเงินตามข้อก�าหนดสิทธิ การด�ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2563

1. จ�านวนรวมของหนี้สินต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เท่า 1.88 เท่า

2. จ�านวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
 2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
 2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.60 เท่า
0.48 เท่า

3. จ�านวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ไม่ต�่ากว่า 1.50 เท่า 4.25 เท่า

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
(ปี 2559-2563)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าประมาณ
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานของงบการเงินรวม  
หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกิน
กว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย ทัง้นี ้จ�านวนเงนิปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
ก�าไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

หน่วย : บาทต่อหุ้น
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การบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งแบบ
ย่ังยืนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ศึกษาและน�า
กรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของบริษัทฯ  
จึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการ
บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกัดนัให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท�างานในองค์กร บริษัทฯ ทบทวน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยค�านึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ทีม่ต่ีอการด�าเนนิธุรกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประเมนิความเสีย่ง
และระบุความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัทฯ แล้วก�าหนดกลยุทธ์และ
แผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพ่ือก�ากับดูแลและควบคุม
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ของทุกคน และแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินอยู่ของ 
บริษัทฯ นั่นคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�าหรับ
ทุกคน” และพร้อมก้าวข้ึนเป็นผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับ 
แนวหน้าในภูมิภาคด้วยการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ผ่าน
การรักษาการเติบโตของโครงการปัจจุบันที่ด�าเนินการอยู่และ 
การพัฒนาโครงการใหม่ ท่ีเป ็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย 
ประเภท ทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี 
ตะวันออกเฉยีงใต้ ทัง้ในรปูแบบการลงทนุเอง การร่วมทนุ ตลอดจน
การเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ

จากความเสี่ยงระดับองค์กรท่ีส�าคัญปี 2562 ผ่านการทบทวน
ความท้าทายและโอกาสทีเ่ผชญิอยูภ่ายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19 ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือ
กลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
ในอกี 3-5 ปีข้างหน้า ในแง่การประกอบธุรกิจ การด�าเนนิงาน ฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน หรือความด�ารงอยู่ของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

1.  ความเสี่ยงในการรักษาความสามารถ 
ในการแข่งขันจากการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้เศรษฐกิจเกิดการหดตัวอย่าง
รนุแรงในช่วงการระบาด และภายหลงัจากมาตรการการผ่อนคลาย 
เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป จากการท่ี
ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ และจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศ  
ทั้งภาวะการปิดด�าเนินการของธุรกิจจ�านวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจ 
SMEs ภาวะการว่างงานที่สูงข้ึน จ�านวนชั่วโมงท�างานที่ลดลง 
และภาวะหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคใน 
ยุคปัจจุบันเป็นแบบ Hyper Connected Customer คือ ต้องการ
ส่ิงที่ดีที่สุด ต้องการสะดวกสบายมากขึ้น แต่มีความอดทนน้อยลง 
และจากภาวะวิกฤตในครั้งน้ีท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางประการอย่างชัดเจน ได้แก่ การซื้อสินค้าและ 
ใช้บริการผ่าน Digital Platform เพ่ิมข้ึน เช่น การส่ังซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง Online การส่ังอาหารผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery  
การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Wallet 
เป็นต้น และการต้องการความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยด้าน 
สุขอนามัยในการซื้อสินค้าและใช้บริการมากขึ้น

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท�าให้ท้ังบริษัทฯ และ
ผู้เช่าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญเกิดความเส่ียงในการรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เช่า พร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงตัวบริษัทฯ 
เพ่ือให้สามารถด�าเนนิธุรกิจได้ในสภาวะทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมี
การเปลีย่นแปลงสงูและยังคงสามารถเตบิโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 
โดยบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาโครงการแบบ
ยั่งยืน มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตเพื่อสร้างบรรยากาศและ
ประสบการณ์ท่ีตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลกูค้าแต่ละกลุม่ ควบคู่
กับการจัดกิจกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความ
สนใจในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่ือสารและให้บริการกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความทันสมัยและสร้าง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19 
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ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนแม่บทสร้างมาตรฐานด้านความ
สะอาดและความปลอดภยัในการใช้บรกิาร รวมท้ังการสร้าง Online 
Platform เช่น Chat & Shop, Delivery & Pick UP Service ขึ้นเป็น
รายแรก ๆ ในอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าท่ี
เปลี่ยนไปและช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในภาวะดังกล่าว 
รวมท้ังทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสัมพันธ์จะดูแลและติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของร้านค้าต่าง ๆ  อย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้การช่วยเหลอื 
และสนับสนุนการด�าเนินงานของร้านค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การ 
ให้ส่วนลดแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายร่วมกันกับพันธมิตร การจัดอบรมและสัมมนาเพ่ือให ้
มมุมองและแนวคดิใหม่ ๆ  ในการด�าเนนิธุรกิจ และการรบัฟังปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพ่ือน�ามาปรับปรุงการสนับสนุนและให้บริการแก ่
ร้านค้าต่อไป

2.  ความเสี่ยงในการขยายการเติบโตของบริษัทฯ 
จากการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

เพ่ือสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนการ
ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยอาจเป็นได้ในหลาย 
รปูแบบ ทัง้การลงทนุพัฒนาโดยบรษิทัฯ ท้ังหมด การร่วมทนุพัฒนา
กับพันธมิตร หรือการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ โดยหากเป็น
โครงการท่ีพัฒนาขึ้นใหม่มีแนวโน้มจะเป็นการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสมท่ีอาจประกอบด้วย ศนูย์การค้า ส�านกังาน 
โรงแรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

จากการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีรูปแบบได้หลากหลาย ความเส่ียง
ของโครงการต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 
การพฒันาโครงการแบบผสมในประเทศซึง่ต้องการทีด่นิแปลงใหญ่ 
รองรับธุรกิจหลายประเภท จะมีความเสี่ยงในการสรรหาในราคาท่ี
เหมาะสม การวางแผนและออกแบบโครงการท่ีตรงความต้องการ
ของลูกค้า การหาร้านค้าเช่าท่ีพร้อมจะขยายร้านไปสาขาใหม่  
เป็นต้น ส�าหรับโครงการร่วมทุนและการควบรวมกิจการจะม ี
ความเสี่ยงในการสรรหาพันธมิตรที่มีศักยภาพ การก�ากับดูแลและ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

บรษิทัฯ มแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งของการพัฒนาโครงการ
ใหม่โดยให้ความส�าคัญกับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่าง
รอบคอบ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสรรหา
คดัเลอืกพันธมติร การส�ารวจ/วิจยัตลาด การออกแบบโครงการ การ 
บริหารการก่อสร้าง การขาย/การบริการหลังการขาย รวมทั้งการ
สรรหาและสร้างฐานของลกูค้า/ผูเ้ช่าผ่านการขยายฐานลกูค้า/ร้านค้า 
รายใหม่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า/ร้านค้าในปัจจุบัน 
และการพัฒนาศักยภาพของผู้เช่าในปัจจุบัน เป็นต้น และเมื่อ

เปิดโครงการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด�าเนินงาน
และประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือ 
ปรบักลยทุธ์ให้เหมาะสมทีจ่ะท�าให้บรรลผุลตอบแทนตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ 

3.  ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
การท�าธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่าง  
และการโจมตีทางไซเบอร์ (Emerging Risk)

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรงส่งผล 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงกว้าง เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
หลากหลาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหน่วยงานจ�านวนมาก 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเติบโตผ่านการท�าธุรกิจใน 
รูปแบบ/ประเภท หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่อาจจะแตกต่าง
จากเดมิท่ีด�าเนนิการอยู่แต่มโีอกาสหรอืศกัยภาพในการเตบิโตและ
มีผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี ซึ่งการปรับตัวและเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการประสบความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานและชื่อเสียง 
ของบริษัทฯ นอกจากน้ัน จากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ท่ี
เกิดขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในทุกภาวะการณ ์
ทั้งการป้องกัน เตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
ทีเ่กิด ซึง่การปรบัตวัครอบคลมุถึงการบรหิารจดัการด้านการเงนิและ 
สภาพคล่อง การปรับโครงสร้าง ทีมงาน การจัดการ การบริหาร 
ก�าลงัคน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถประคบัประคอง
ให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักเพื่อพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการหลายด้านเพ่ือพัฒนาเก่ียวกับความยืดหยุ่น
และความคล่องตวั ได้แก่ การปรบัเปลีย่นโครงสร้างและกระบวนการ
ให้การด�าเนินการ การสั่งการและอนุมัติมีประสิทธิภาพขึ้น  
เช่น ท�าให้โครงสร้างแบนราบ การท�างานแบบ Project Base  
การพัฒนา Prototype หรือ Pilot เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน การ
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานผ่านโครงการ Operation Efficiency ซึง่
ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการท่ัวท้ังบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถหลากหลายผ่านการอบรม การลงมือปฏิบัติ 
และโครงการ Job Rotation รวมทั้งการสร้างและปลูกฝัง 4 Beliefs  
ให้แก่บุคลากรทั้งองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ พึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น 
ท�าให้บริษัทฯ อาจถูกโจรกรรมข้อมูลและถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการชะงักงันของการด�าเนินธุรกิจ หรือกระทบ 
ชื่อเสียงของบริษัทฯ หากจัดการเหตุอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
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โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ โดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 เป็นกรอบในการพัฒนา  
ซึ่งครอบคลุมท้ังการปรับปรุงด ้านความปลอดภัยของระบบ 
Hardware, Software และ Network การให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั่วท้ังองค์กร และการรับมือเมื่อเกิดเหตุผ่าน
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) 
และแผนกู้คืนระบบและข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจบุนั และได้มกีารซ้อมแผน BCP ประจ�าปี  
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการจัดท�าประกันภัยด้านไซเบอร์ส�าหรับ
การถ่ายโอนความเสีย่งและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้หากเกิดเหตุ

4.  ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามมมุมองด้านความย่ังยืนทีป่ระกอบด้วย 3 มติ ิคือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ดังน้ันนอกจากปัจจัยความเส่ียง 
ด้านเศรษฐกิจทีน่�าเสนอไป บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญักับความเสีย่ง 
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่
ส�าคัญ ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ผลกระทบจากภาวะโลกร ้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท�าให้
ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม เช่น แผ่นดนิไหว พายุฝน ภาวะน�า้ท่วม  
ภาวะน�้าแล้ง ฝุ่นควัน และฝุ่น PM2.5 เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผล
ต่อการบริหารทรัพยากรในการด�าเนินธุรกิจและอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อการ 
ให้บริการลูกค้า

  บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมส�าหรับทุกศูนย์การค้า
เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความเสี่ยงเรื่องน้ีท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ภาคเหนือจะมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน และ 
ฝุน่ควนั ขณะท่ีภาคใต้จะมคีวามเสีย่งเรือ่งน�า้ท่วมฉบัพลนั และ
ลมมรสุม พร้อมทั้งได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยง  
ท้ังการติดตามโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและการลด 
ผลกระทบทีจ่ะเกิดแก่บรษิทัฯ เช่น การปรบัปรงุสภาพความแขง็แรง 
ของอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมและจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ์เพ่ือบรรเทาเหตุท่ีเกิดขึ้น การเตรียมหาแหล่งน�้า
ส�ารองล่วงหน้าเพ่ือรองรับกรณีเกิดภัยแล้ง การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้างอาคารมาประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
พร้อมให้ค�าแนะน�าเพ่ือรบัมอืกับเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้ 
มีการสื่อสาร อบรมฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต (Crisis 
Management) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือ
กับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

  นอกจากน้ียังมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ด ้าน 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและมาตรการแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือน�า
มาวิเคราะห์และหามาตรการรองรับรวมทั้งพัฒนาการจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรับทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ

2. ความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมือง
  ในปี 2563 การรวมตัวเพ่ือชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเริ่มจากการ

ชุมนุมของนักเรียน/นักศึกษามีความร้อนแรงเป็นอย่างมาก  
อีกทั้งเป็นการชุมนุมในสถานที่ต่าง ๆ มีการกระจายตัวออก 
ในวงกว้าง ซึ่งแตกต่างจากการชุมนุมท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นการ
ชุมนุมในสถานที่ท่ีเป็นสัญลักษณ์ มีนัยยะทางการเมือง ท�าให้
การบริหารจัดการของบริษัทฯ เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ท�าได้ยากล�าบากขึ้น

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงน้ีและมีมาตรการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้

 •  มุ่งเน้นการประสานงานและติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
อย่างทันกาลจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและรวดเร็ว ส�าหรับ
การประเมินสถานการณ์และเตรียมการ พร้อมสื่อสาร
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและจัดการกับ
เหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้

 •  การฝึกอบรมพนักงานทีเ่ก่ียวข้องให้มคีวามรูค้วามสามารถ
ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัย 
พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่หลากหลายอย่างสม�่าเสมอ

 •  การใช้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัทีทั่นสมยั 
และมีจ�านวนท่ีเพียงพอ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะแบบ 
เดินผ่าน และกล้อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผู้ท่ีจะ 
ก่อเหตุความไม่สงบรวมท้ังใช้สอบสวนเหตุการณ์โดย
ละเอียดเมื่อเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
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3. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลท่ีดีและ

กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมก�าหนดนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทีช่ดัเจนและเคร่งครดัในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและ 
ได้รบัการรบัรองโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้จัดท�าและสื่อสารจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง
เพื่อเน้นย�้าถึงจุดยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผน
และด�าเนินการผลักดันพันธมิตรหลักให้เข้าร่วมโครงการ CAC  
ในทุกกลุ ่มพันธมิตรหลักที่ส�าคัญของบริษัทฯ เช่น ผู ้ขาย  
ผู้รับจ้างช่วง ผู้เช่า และผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น

  ด้านการป้องปรามและบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติ บรษิทัฯ 
มีมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญท่ี 
อาจเกิดการทุจริตได้โดยทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น 
ผู ้ประเมินความเสี่ยงและสุ ่มตรวจสอบ เพื่อสอบยันความ
ถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและป้องปราม
การกระท�าที่อาจเป็นการทุจริตได้ พร้อมทั้งมีช่องทางสื่อสาร
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลหรือกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ และจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและ
สอบสวนเรือ่งราวร้องทุกข์ตามกระบวนการทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
ในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมแก่ผู ้มีส ่วนเก่ียวข้อง 
ในทุกภาคส่วน

4.  ความเส่ียงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Emerging Risk)

  ตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใช้ 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่คณะรัฐมนตรีมีการ
ประกาศเลือ่นการบงัคับใช้บางมาตราออกไป 1 ปี ท�าให้บรษิทัฯ มี
เวลาในการเตรยีมการและพัฒนาระบบท่ีมากขึน้ อย่างไรก็ตาม  
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มส่ีวนเก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบคุคล 
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหลายกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า  
คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น และเก่ียวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ  
ในหลายหน่วยงาน หลายสถานทีต่ัง้ ท�าให้อาจเกิดการปฏิบตัทิี่
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตวัและขออนุญาตใช้ข้อมลู 
การด�าเนนิการตอบสนองตามสทิธิของเจ้าของข้อมลู การจดัการ
เมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมท�างานและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้รับผิดชอบในการทบทวนกระบวนการท�างานที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การได้มา การจัดเก็บ การน�าไปใช้  
การโอนย้าย และการท�าลายข้อมูล เป็นต้น เพ่ือก�าหนด
มาตรการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายก�าหนด รวมทั้ง
รับผิดชอบในการส่ือสาร ให้ความรู้ และก�ากับการปฏิบัติของ 
บุคลากรในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนด นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังมุ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในหลายขั้นตอนท่ี
เก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือลดโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.  ความเสี่ ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
COVID-19 (Emerging Risk)

  ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดโรค COVID-19 
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก  
ทั้งจากลูกค้าเกิดความกังวลไม่มั่นใจในการมาใช้บริการ  
ยอดขายร้านค้าลดลงจนร้านค้าไม่สามารถบริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายได้ จนกระทั่งต้องปิดศูนย์การค้าตามมาตรการ
ล็อคดาวน์ของภาครัฐ และภายหลังยกเลิกการล็อคดาวน์ 
การฟื้นตัวของจ�านวนลูกค้าและก�าลังซื้อก็เป็นไปอย่างช้า ๆ 
ท�าให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 

  บริษัทฯ ได้ท�างานอย่างหนักในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์ รับมือเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดข้ึน วางมาตรการ
ป้องกันความเสียหายล่วงหน้า และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ท้ังลกูค้า ร้านค้า พันธมติร 
ชุมชนสังคม และพนักงาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัย 
ด้านสุขอนามัยและความอยู่รอดในภาวะวิกฤตเป็นส�าคัญ

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจต้ังแต่
ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ครอบคลุมการจัดการวิกฤตในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านการติดตามและประเมินสถานการณ์ การศึกษา
ออกแบบมาตรการด้านความปลอดภัยและการน�าไปปฏิบัติ 
ใช้ในทุกช่วงของการระบาด การให้ความช่วยเหลอืและบรรเทา
ผลกระทบแก่ผู้เช่า ชุมชนสังคม และพนักงาน รวมท้ังการ
ทบทวนและปรบัปรงุแผน Crisis Management และแผน BCP 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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5. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
จากการท่ีบริษัทฯ มีการออกตราสารทางการเงิน เช่น หุ ้นกู ้  
ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเสี่ยง ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต
  เป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารทางการเงนิอาจไม่สามารถ

จ่ายดอกเบีย้หรอืไม่สามารถช�าระคนืเงนิต้น หากผูอ้อกตราสาร
ทางการเงินประกาศล้มละลายหรือผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งตราสาร
ทางการเงินท่ีเสนอขายนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบัน
คุ ้มครองเงินฝาก โดยผู้ถือตราสารทางการเงินจะมีสิทธิใน
การขอรับช�าระหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่ม ี
หลักประกันรายอื่น อย่างไรก็ตาม ในการประเมินความเส่ียง 
ด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้น้ัน ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถ
ดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับ
ความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือ 
หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ได้แก่ ผลการ 
ด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของผู ้ออกตราสารทาง 
การเงนิ และควรตดิตามข้อมลูข่าวสารรวมถึงการเปลีย่นแปลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ส�านักงาน ก.ล.ต. 
หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือโดยบรษิทั ทรสิเรทติง้ จ�ากัด 
ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

2. ความเสี่ยงด้านราคา
  เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อผู ้ ถือหลักทรัพย์ต้องการ 

ไถ่ถอนหลกัทรพัย์ก่อนวนัครบก�าหนดไถ่ถอน ซึง่หลกัทรพัย์อาจ
ขายได้กว่ามลูค่าท่ีตราไว้หรอืราคาท่ีซือ้มา ท�าให้ผูถื้อหลกัทรพัย์ 
ไม่ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทน หรือได้รับดอกเบี้ยและ 
ผลตอบแทนในอัตราที่ต�่ากว่า

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้เมือ่ผูถื้อหลกัทรพัย์ต้องการไถ่ถอน

หลักทรัพย์ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอน ซึ่งผู ้ถือหลักทรัพย์
สามารถขายต่อให้แก่ผู ้สนใจรายอ่ืนในตลาดรองได้ โดยมี 
ความเสี่ยงจากการท่ีผู ้ถือหลักทรัพย์อาจไม่สามารถขาย 
หลักทรัพย์ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
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การพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ศูนย์กำรค้ำและธุรกิจอื่น 
ที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์กำรค้ำซึ่งเป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ โดยมี
สัดส่วนรำยได้มำกกว่ำร้อยละ 81 2) อำคำรส�ำนักงำน 3) โรงแรม 
4) โครงกำรท่ีพักอำศัย 5) ศูนย์อำหำร และ 6) กำรลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์ โดยได้
ยึดหลักบรรษัทภิบำลในกำรด�ำเนินธุรกิจ มุ ่งเน้นควำมโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มตำมมุมมองด้ำนควำมยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตำมกรอบ
องค์กำรสหประชำชำติเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืน เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรด�ำเนินกำร 
อย่ำงเป็นรปูธรรมตลอดห่วงโซ่คณุค่ำของบรษิทัฯ ตัง้แต่กำรพัฒนำ 
และก่อสร้ำงตลอดจนกำรบริหำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย ์
ประเภทอ่ืน ๆ ดังรำยละเอียดในเว็บไซต์ www.centralpattana.
co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/at-a-glance

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมำชิก Dow Jones Sustainability Indices 
กลุม่ดชันโีลก (DJSI World) ในหมวดธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลำดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็นสมำชิกของ SAM - The Sustainability 
Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
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การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และก�ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรส่ือสำร กำรรับฟัง 
และกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม  
ครบถ้วน และทันท่วงท ีโดยมกีำรน�ำข้อคิดเห็นทีไ่ด้รบัมำปรบัเข้ำกับกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ืองและสม�ำ่เสมอ ดงัรำยละเอยีด 
ทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement ทัง้นี ้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมจำกที่ด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่
การดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในการตอบสนอง

ลูกค้า •  กำรส�ำรวจพฤติกรรมของลูกค้ำ 
ส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ โดย 
ผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก จ�ำนวน 1 โครงกำร

•  ยกเลิกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ ประจ�ำปี 2563

•  เพิ่มฟังก์ชันกำรสื่อสำรและ 
เปิดใช้งำนซื้อสินค้ำออนไลน์ ผ่ำนเมนู 
Central Eats และ Chat & Shop  
บน Line Official Account

•  ส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรบรกิำร 
จ�ำนวน 1 ครั้ง หลังกำรเปิดให้บริกำร
ภำยหลังกำรล็อคดำวน์

2. กำรพัฒนำศูนย์กำรค้ำ
สู่กำรเป็น Center of Life

ร้านค้า •  จดัประชุมร้ำนค้ำ รำยสำขำ 1 ครัง้ 
ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563

•  ยกเลิกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ร้ำนค้ำ ประจ�ำปี 2563

•  สื่อสำรผ่ำนแอปพลิเคชัน CPN Serve
•  งดกำรอบรมพัฒนำผูป้ระกอบกำร 

ในบำงโปรแกรม
• งดกำรจัดกิจกรรมร้ำนค้ำสัมพันธ์

3.1 กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำร้ำนค้ำ

พนักงาน •  กำรท�ำแบบประเมินด้ำนบรรษัทภิบำล  
(CG Individual Assessment)  
ทั่วทั้งองค์กร จ�ำนวน 1 ครั้ง

•  กำรประเมินผู้บังคับบัญชำทั่วทั้งองค์กร 
แบบ 360 องศำ จ�ำนวน 1 ครั้ง 

•  กำรประเมินควำมผูกพันองค์กร  
CG Voice ประจ�ำปี

• กำรประชุม Town Hall Day

•  เพิ่มช่องทำงกำรประชุมออนไลน์  
ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล 

•  เพิ่มช่องทำงกำรอบรมออนไลน์ส�ำหรับ
กำรพัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น�ำ

•  เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน
แอปพลิเคชัน Workplace และ 
Workchat

•  กำรประเมนิควำมผกูพันองค์กรแบบ 
Pulse Survey จ�ำนวน 2 ครัง้ 

•  งดกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพันพนักงำน
แบบนอกสถำนที่

•  ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรมีส่วนร่วม  
โดยแบ่งตำมกลุม่พนกังำนด้วยช่องทำง 
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ภำยใต้ชื่อ  
“HC We Care”

3.2 กำรบริหำรจัดกำร
และสร้ำงควำมผูกพัน 
กับบุคลำกร
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ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่
การดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในการตอบสนอง

คู่ค้า •  กำรเข้ำร่วมประชุมหำรือเพื่อสร้ำง
รูปแบบทำงธุรกิจใหม่ตำมแนวทำง
เศรษฐกจิหมนุเวยีน โดยผลัดเปลี่ยน
กำรเป็นเจ้ำภำพนดัหมำยระหว่ำง 
บริษัทฯ และคู่ค้ำ

• งดกำรประชุมคู่ค้ำประจ�ำ 2 ปี 3.3 กำรบริหำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน

ชุมชน •  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ รวมทั้ง
กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่จังหวัด
ก�ำหนด จ�ำนวน 84 กิจกรรม

•  งดกำรอนุญำตให้ศึกษำดูงำนภำยใน
ศูนย์กำรค้ำ

3.4 กำรแสดง 
ควำมรับผิดชอบและ
พัฒนำชุมชน

ภาครัฐ  
ภาคการศึกษา 
องค์กรอิสระ และ
องค์กรอื่น ๆ  
ในสังคม

•  ประชุมหำรือกับหน่วยงำนภำครัฐ
ตำมวำระ

•  ประชุมหำรือกับหน่วยงำนภำครัฐ 
เพื่อร่วมกันก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
เยียวยำ และฟื้นฟู

บทที่ 23 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร

ผู้ถือหุ้น •  กำรส�ำรวจประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน 
ที่ส�ำคัญในมุมมองผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 
1 ครั้ง 

•  จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วม 
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 2563

1. กำรกระจำยควำมเสีย่ง 
กำรลงทุนและกำรสร้ำง
ระบบนิเวศทำงธุรกิจใหม่ 
บทที่ 23 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร

คู่แข่ง 
ทางการค้า

•  กำรประชุมหำรือเพื่อเป็นแนวทำง
เดียวกันในกำรด�ำเนินงำน 
ต่อนโยบำย และกฎหมำยจำก 
ภำครัฐผ่ำนระบบประชุมทำงไกล

•  กำรท�ำจดหมำยเปิดผนึกถึง 
นำยกรัฐมนตรี หน่วยงำนภำครัฐ 
และหน่วยงำนภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
จ�ำนวน 4 ฉบับ

•  เป็นตัวแทนในนำมสมำคม
ศูนย์กำรค้ำไทย เข้ำร่วมประชุมแสดง
วิสัยทัศน์ต่อนำยกรัฐมนตรี จ�ำนวน  
2 ครั้ง

บทที่ 23 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร

เจ้าหนี้ •  กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
รำยไตรมำส (Opportunity Day)

•  จัดประชุมผ่ำนระบบประชุมทำงไกล บทที่ 23 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร
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กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัวิสยัทศัน์เป็นกำรตัง้จดุมุง่หมำยของกำรด�ำเนินอยู่ของบรษิทัฯ ให้ชดัเจน และเป็นจดุหมำยเดยีวกันทัว่ท้ังบรษิทัฯ 
นั่นคือ “มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนำคตที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน” พร้อมกับพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนระยะยำว 5 ปี 
ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยปรับกระบวนกำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ดังนี้

การวิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นที่สําคัญ การระบุและจัดลําดับความสําคัญ การทวนสอบและเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรวิเครำะห์แนวโน้มและ
ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
•  ทบทวนแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ 

อย่ำงย่ังยืน พ.ศ. 2557-2562 “Growth 
with Purpose”

• กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
•  ผลจำกกำรประเมินดัชนีควำมย่ังยืน

ดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) 

•  รำยงำนป้อนกลบัจำกนกัวิเครำะห์สถำบนั
ในมุมมองเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

•  เป ้ำหมำยกำรพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน
ของสหประชำชำติ (UN Sustainable 
Development Goals: UN SDGs) 

•  แนวโน้มท่ีเร่งให้เกิดข้ึนจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19

น�ำแนวโน้มและประเดน็ส�ำคญั มำประเมนิ
ร่วมกับควำมเสีย่งองค์กร และควำมคดิเหน็ 
ของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีได้จำกกำรประชุม 
เชงิปฏิบตักิำรประจ�ำปี ในระดบัจดักำรของ 
บริษัทฯ

ก�ำหนดและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญให ้
สอดคล้องตำมควำมคำดหวังของผู้บริหำร 
และ 4 ควำมเชือ่ทียึ่ดถือขององค์กร ซึง่เป็น
ผลจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “Brand 
Purpose”

สรปุเป็นควำมท้ำทำย/โอกำส และประเดน็
ควำมยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืนอนุมัติประเด็นควำมย่ังยืนท่ีมี
นัยส�ำคัญและแผนกำรด�ำเนินงำน พร้อม
ติดตำมผลและเห็นชอบในกำรรำยงำน 
และเปิดเผยข้อมูลตำมแนวทำงสำกล และ
ได้ขอรับรองกระบวนกำรมีส่วนร่วมและ 
กำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน
จำกหน่วยงำนอิสระภำยนอก ดังแสดงผล
กำรรับรองในหน้ำ 238-239 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น�ำผลที่ได้จำกกระบวนกำรประเมินประเด็น
ส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืนมำร่วมพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนระยะยำว 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 และก�ำหนดเป้ำหมำย
ระยะยำวในด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนสังคม โดยให้สอดคล้องตำม
เป้ำหมำย UN SDGs ก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำนควำมย่ังยืนเป็นตัวชี้วัด
ระดบัองค์กรในแต่ละปี ถ่ำยทอดและก�ำหนดเป็นตวัชีวั้ดระดบัฝ่ำย 
และแผนก ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกระบวนกำรติดตำม 
ผลกลยุทธ์องค์กรและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน และได้มีกำรศึกษำกำรประเมินมูลค่ำ 
ทีแ่ท้จรงิทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation) เพ่ิมเติม
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แนวโน้มที่สําคัญ ความท้าทาย/โอกาส ประเด็นความยั่งยืน 
ที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ แนวทางการดําเนินงานและการรายงาน

• นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
•  พฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลง
•  กำรเปลี่ยนแปลงของ

ประชำกรศำสตร์ และ 
กำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย 
ที่ยังแข็งแรง 

•  โลกำภิวัตน์  
และนครำภิวัฒน์

• เศรษฐกิจชะงักงัน
• กำรแข่งขันที่รุนแรง

•  กำรเปลี่ยนแปลง 
กระบวนกำรท�ำงำน 
เป็นดิจิทัล

•  กำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
ลักษณะชอบอยู่กับบ้ำน 

•  มีควำมต้องกำรแบบ 
ทันทีทันใด 

•  ต้องกำรควำมสะดวก
แบบพิเศษที่สุด 

•  ใช้จ่ำยอย่ำงมีสติ และ
ค�ำนึงถึงสุขอนำมัย

•  ควำมภักดีต่อแบรนด์ 
ที่มีเป้ำหมำยเพื่อสังคม 
และควำมยั่งยืน

•  ควำมยืดหยุ่นขององค์กร 
ในกำรรับมือกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

•  กำรปฏิรูปรูปแบบ 
ทำงธุรกิจ 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
• Hyper Connected Customer
• ต้องกำรควำมสะดวกสบำย 
• มีควำมอดทนน้อยลง
•  มองหำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะที่ดี
•  ต้องกำรควำมมั่นใจในเรื่อง 

ควำมปลอดภัยในกำรรักษำ
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data 
Protection Act: PDPA) และกำร
ให้กำรบริกำรที่ได้รับกำรรับรอง
จำกผู้เชี่ยวชำญ หรือหน่วยงำน 
ที่ตนเชื่อถือ

ความสามารถในการปรับตัว 
ขององค์กรเพื่อตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว (ความเสี่ยงเกิดใหม่) 
•  กำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว 

ในทุกภำวะกำรณ์ ทั้งกำรป้องกัน 
เตรียมพร้อม ปรับแผนงำน และ
กำรตัดสินใจบนข้อมูลแบบ 
คำดกำรณ์

•  กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและ 
สภำพคล่อง

•  กำรปรับโครงสร้ำงทีมงำนและ 
กำรจัดกำร 

• ควำมสำมำรถบริหำรก�ำลังคน 
•  กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมทำง

เทคโนโลยี

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
•  ภำวะโลกร้อนและปัญหำ 

สิ่งแวดล้อม
• กำรเคลื่อนไหวของภำคสังคม
• สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง

•  กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กร

1. กำรกระจำยควำมเสี่ยงกำรลงทุนและ 
กำรสร้ำงระบบนิเวศทำงธุรกิจใหม่  
หน้ำ 101-102 
GRI 103 Management approach 
GRI 102-15 Key impacts, risks and opportunities

• กำรปรับตัวขององค์กร
• กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
•  กำรสร้ำงประสบกำรณ์ 

ให้ลูกค้ำพึงพอใจ

2. กำรพัฒนำศูนย์กำรค้ำสู่กำรเป็น  
Center of Life หน้ำ 103-113 
GRI 103 Management approach 
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement
GRI 203-1 Infrastructure and service supported

•  กำรสร้ำงควำมผูกพันและ
พัฒนำร้ำนค้ำ

•  กำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมผูกพันกับพนักงำน

•  กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
และพัฒนำคู่ค้ำ

•  ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม

3. กำรดูแลและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำร้ำนค้ำ  
หน้ำ 114-119 
GRI 103 Management approach 
GRI 414 Supplier social assessment

3.2 กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร หน้ำ 119-131 
GRI 103 Management approach 
GRI 401 Employment 
GRI 404 Training and education

3.3 กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  
หน้ำ 132-135 
GRI 103 Management approach 
GRI 204 Procurement practices  
GRI 414 Supplier social assessment

3.4 กำรแสดงควำมรับผิดชอบและ 
พัฒนำชุมชน หน้ำ 136-142 
GRI 103 Management approach 
GRI 413 Local communities

•  กำรบริหำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม

4. ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม หน้ำ 143-159  
GRI 103 Management approach  
GRI 302-306 Energy, Water, Biodiversity 
emissions and Waste

•  กำรสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรท�ำงำนตำม 
หลักบรรษัทภิบำลที่ดี 
ทั่วทั้งองค์กร

บทที่ 23 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
หน้ำ 188-199
GRI 103 Management approach  
GRI 102 Governance ethic and integrity 
GRI 205 Anti-corruption

แนวโน้มที่เร่งให้เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด 

โรค COVID-19
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การกําหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน

SDGs เป้าหมายด้านความยั่งยืน 
ของบริษัทฯ ปี 2564-2568

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 
ระดับองค์กร ในปี 2563

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

 เป้าประสงค์ที่ 8.3.1 

  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีผลิตภำพ สร้ำงงำน 
และนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมกำรเกิดและกำรเติบโต 
ของวิสำหกิจรำยย่อย ขนำดเล็ก และขนำดกลำง

 เป้าประสงค์ที่ 10.1.1 

  ส่งเสริม และสนับสนุนกำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยใน 
ครัวเรือนในกลุ ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่ยำกจนท่ีสุด  
ในอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ

 เป้าประสงค์ที่ 11.7.1 

  จัดให้มีกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะสีเขียวที่ปลอดภัย

•  คงกำรเติบโตของรำยได้ใน
อัตรำเฉลี่ย (CAGR) ให้ได้
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

•  จัดสรรพื้นที่เพื่อชุมชน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 
ของพื้นที่ทั้งหมด

•  สัดส่วนผู้ประกอบกำร 
รำยย่อยและผูป้ระกอบกำร 
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 10 
ของคู่ค้ำทั้งหมด

•  คะแนนควำมผูกพัน 
ของพนักงำนต่อองค์กร 
ที่ร้อยละ 80

•  ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ที่ร้อยละ 85

•  ควำมพึงพอใจของร้ำนค้ำ 
ที่ร้อยละ 80

•  กำรพัฒนำนวัตกรรม- 
เดสติเนชัน จ�ำนวน  
21 จุดหมำย

•  คะแนนควำมผูกพัน 
ของพนักงำนต่อองค์กร 
ที่ร้อยละ 75

•  จ�ำนวนชั่วโมงอำสำ 
ของพนักงำนเท่ำกับ  
10,000 ชั่วโมง

ด้านสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์ 6.a.1 

  กำรสนบัสนนุและพัฒนำกิจกรรมและแผนงำนท่ีเก่ียวข้อง
กับน�ำ้และสขุอนำมยั ซึง่รวมถึงกำรเก็บน�ำ้และกำรใช้น�ำ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรน�้ำเสีย และเทคโนโลยี
กำรรีไซเคิลน�้ำ

 เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 และ 7.3.1 

  เพ่ิมสัดส่วนของพลังงำนทดแทน และเพ่ิมอัตรำกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนให้ดีขึ้น

 เป้าประสงค์ที่ 12.3.1 และ 12.5.1

  ลดขยะเศษอำหำรของผู ้ค ้ำปลีกและผู ้บริ โภคลง 
คร่ึงหน่ึง และลดกำรผลิตของเสียโดยกำรแปรรูปเพ่ือ 
น�ำกลับมำใช้ใหม่

 เป้าประสงค์ที่ 13.2.2 

  บูรณำกำรมำตรกำรด ้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศในนโยบำย และกำรวำงแผนระดับองค์กร

•  ลดกำรใช้พลังงำนลง 
ร้อยละ 20 (เทยีบกับปี 2558)

•  ลดกำรปลดปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจก Scope 2 
ลงร้อยละ 20 (เทียบกับ 
ปี 2558)

•  เพิ่มปริมำณน�้ำรีไซเคิล 
ให้ได้ร้อยละ 20  
ของปริมำณกำรใช้น�้ำ
ภำยในศูนย์กำรค้ำ

•  ลดปริมำณขยะฝังกลบ 
ให้ได้ร้อยละ 50  
เมือ่เทียบกับปริมำณ 
ขยะทั้งหมด

•  ลดกำรใช้พลังงำนลง 
ร้อยละ 4 ในปี 2564  
(เทียบกับปี 2562)

•  ลดกำรปลดปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก Scope 1 
และ 2 ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง 
ร้อยละ 15 (เทียบกับ 
ปี 2558)

•  ลดปริมำณขยะฝังกลบ 
ให้ได้ร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับปริมำณ 
ขยะทั้งหมด

•  เพิ่มปริมำณน�้ำรีไซเคิลให้ได้
ร้อยละ 5 ของปริมำณกำร 
ใช้น�้ำภำยในศูนย์กำรค้ำ 
ที่ติดตั้ง
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แนวทางการจัดทํารายงาน
ในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนำจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมย่ังยืนและเปิดเผย
รวมในรำยงำนประจ�ำปี เป็นปีที่ 8 เพ่ือแสดงผลกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ตำมแนวทำง 
กำรรำยงำนขององค์กรควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล 
ด้ำนควำมย่ังยืน ฉบับมำตรฐำนในแบบหลัก (Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards - Core Option) มำตรฐำนแนวทำง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000:201 Guidance on 
Social Responsibility) หลักสำกล 10 ประกำร ของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: UNGC) 
และเชือ่มโยงกำรด�ำเนนิงำนท่ีสอดคล้องต่อเป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 
ควำมยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขอบเขตของรายงาน
รำยงำนฉบับน้ีครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของเซ็นทรัลพัฒนำ 
และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่ำนั้น ซึ่งไม่รวมผลกำรด�ำเนินงำน
ในต่ำงประเทศ สอดคล้องกับหลักรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2563 โดยรำยงำนควำม 
คบืหน้ำและผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  
สอดคล้องตำมประเด็นควำมย่ังยืนที่ส�ำคัญ และขอบเขตของ
รำยงำนในส่วนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนธุรกิจและด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืนครอบคลุมเฉพำะกำรบริหำรศูนย์กำรค้ำทั้ง 34 
ศูนย์กำรค้ำในประเทศ (แยกโครงกำรเซ็นทรัล ภูเก็ต ออกเป็น  
2 ศูนย์กำรค้ำ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้ำ) อำคำรส�ำนักงำน 7 อำคำร ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและ 
ส่งเสริมกันภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ดังที่
รำยงำนในบทท่ี 12 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีใช ้
ประกอบธุรกิจ ยกเว้นกำรรำยงำนในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ไม่รวม
ผลกำรด�ำเนินงำนของอำคำรส�ำนักงำนเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส 
ยูนิลีเวอร์เฮ้ำส์ และจี ทำวเวอร์ โรงแรม 2 แห่ง และโครงกำร 
ที่ พักอำศัย และกำรรำยงำนในด้ำนห่วงโซ ่อุปทำนไม ่รวม 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย คือ บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้ำนค้ำ 
ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี พนักงำน คู่แข่งทำงกำรค้ำ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม องค์กรภำครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม  
โดยเน้ือหำและรำยละเอียดในรำยงำนฉบับนี้เป็นกำรเปิดเผย 

ผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ บรษิทัร่วม และบรษิทัย่อยทีเ่ก่ียวข้อง 
ที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนำ
มีอ�ำนำจในกำรบริหำร รวมทั้งบริษัทที่ต้องกำรเปิดเผยข้อมูล 
สำมำรถอ้ำงองิขอบเขตและผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมย่ังยืน ตำม 
รำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-reporting-library 

การควบคุมคุณภาพของรายงาน
แผนกพัฒนำควำมย่ังยืนทำงธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรควำมเป็นเลิศ
และกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนเป็นหน่วยงำนกลำงควบคุมคุณภำพ 
กำรจดัท�ำรำยงำนให้มคีวำมถูกต้องสมบรูณ์ และมคีณะท�ำงำนจดัท�ำ 
รำยงำนประจ�ำปี และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนบัญชี  
กำรเงิน และบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้ตรวจสอบกำรเผยแพร่ข้อมูล

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
รำยงำนฉบับน้ีได้รับกำรตรวจรับรองรำยงำนฯ และตัวชี้วัดผล 
กำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญโดยหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรตรวจรบัรองและให้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงอสิระต่อผลปฏิบตังิำน
ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจประเภทอสงัหำรมิทรพัย์ เพ่ือควำมน่ำเชือ่ถือและ
โปร่งใส และสอดคล้องตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ GRI-Standards 
ดังรำยละเอียดกำรรับรองควำมเชื่อมั่นในหน้ำ 238-239 สำมำรถ 
อ้ำงองิข้อมลู GRI Content Index ที ่www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-reporting-library

เ พ่ือให ้สอดคล ้องตำมนโยบำยด ้ำนสภำพภูมิอำกำศและ 
ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ รำยงำนฉบับนี้ไม่มีกำรพิมพ์เป็นรูปเล่ม  
ผู้ที่สนใจสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมและดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ /
www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/publications/
report/annual-report

สำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับและสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
ชั้น 10 อำคำรเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 6907-9
โทรสำร : +66 (0) 2264 5593 
อีเมล :  sd.ho@centralpattana.co.th
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับการรกัษาและสร้างการเตบิโตทางธุรกิจอย่างแขง็แกร่ง มัน่คง และย่ังยืน โดยตัง้เป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี 
(ปี 2564-2568) ท่ีจะมรีายได้เตบิโตในอตัราเฉลีย่ (CAGR) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี โดยหน่ึงในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย ์
ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่01

จากการประเมนิความเสีย่งและความท้าทายขององค์กร บรษิทัฯ ได้
ก�าหนดแผนการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเพ่ือรบัมอืกับพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลง เพ่ิมความสามารถในการปรบัตวัขององค์กร
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ังในด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยผนวกแผนดังกล่าวรวมกับแผนกลยุทธ์
ธุรกิจประจ�าปี และติดตามการด�าเนินงานในมุมมอง 5 ด้าน ได้แก่ 
1) มุมมองด้านการเติบโตขององค์กร 2) มุมมองด้านการสร้าง
คุณค่าแบรนด์ 3) มุมมองด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 4) มุมมอง 

ด้านกระบวนการภายใน และ 5) มมุมองด้านบคุลากร ซึง่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ และ 
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี และก�าหนดการรายงาน
แนวทางและผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนออกเป็น 4 ด้าน คอื
1.  การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทาง

ธุรกิจใหม่
2. การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life
3. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ืองด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในท�าเลที่มีศักยภาพ 
เริ่มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยังจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคน้ัน ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของธุรกิจ 
และสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี
ศนูย์การค้าในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลจ�านวน 15 แห่ง ในต่างจงัหวัด 
จ�านวน 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซียอีก 1 แห่ง ก่อนเริ่มพัฒนา
โครงการ บริษัทฯ จะเลือกท�าเลท่ีดีที่สุดในย่านนั้น ๆ เพ่ือสร้าง
ความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้ารวมถึงนักท่องเที่ยว
และผู้มาติดต่อค้าขายที่ศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้าของบริษัทฯ 
จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life หรือศูนย์กลาง
การใช้ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและท้องถิ่นน้ัน ด้วยการน�าเสนอ 
สินค้าและบริการอย่างครบครัน รวมทั้งการสร้างสรรค์พ้ืนที่และ
กิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู ้บริโภค 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี ในการออกแบบจะน�าเอกลักษณ ์
ท่ีโดดเด่นของแต่ละท้องถ่ินนั้น ๆ มาเป็นจุดเด่นของศูนย์การค้า 
เพ่ือให้ศูนย์การค้ามีความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นและ 
ส่งเสรมิความภาคภูมใิจของคนในท้องถ่ินรวมถึงดงึดดูนกัท่องเท่ียว
ให้มาเย่ียมชม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชพี ก่อให้เกิด

การกระจายรายได้สูช่มุชนต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ เป็นการสร้างประโยชน์
และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม น�าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับประเทศด้วยวิสัยทัศน์ท่ีต้องการเป็นผู้น�าในธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคและมีการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาว บรษิทัฯ จงึได้ขยายการลงทนุไปยังภมูภิาคเอเชยี 
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทีม่ัน่คง เช่น มาเลเซยีและเวยีดนาม เป็นต้น เพือ่กระจายฐานธุรกิจ
และลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรภายใต้กลยุทธ์
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-Use 
Development) ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคาร
ส�านักงาน และโรงแรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์การค้า
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นการ
ท�าธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกันในเชิงพ้ืนที่ โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีศูนย์การค้า 
ของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด�าเนนิการอยู่หรอืพ้ืนทีใ่กล้ ๆ  โดยรอบศนูย์การค้า 
ด้วยรูปแบบโครงการที่ทันสมัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่าง 
ครบครัน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างดี ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยจ�านวนท้ังสิ้น 18 โครงการ  

1.1 การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์และประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
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ประกอบด้วยโครงการแนวสงู อาทิ คอนโดมเินยีม จ�านวน 13 โครงการ 
และโครงการแนวราบ อาทิ บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม  
จ�านวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาบนพ้ืนที่ใกล้
ศูนย์การค้า ซึ่งมีกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาก นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองจ�านวน 
4-5 โครงการต่อปี ตลอดจนศกึษาโอกาสการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้

คอมมอน กราวน์ ประเทศไทย จ�ากัด และถือหุ้นในสัดส่วน
บริษัทฯ ร้อยละ 51 และ Common Ground Group ร้อยละ 49  
ขยายธุรกิจโคเวิร ์กก้ิงสเปซในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยง
ศูนย์การค้าและอาคารส�านักงานเข้าด้วยกันเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม 
(SMEs) และสตาร์ทอัพ (Start-up) และผลักดันเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

•  การร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) เพ่ือลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 เพ่ือขยายขอบเขตการ 
ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Grab เป็นผู้น�า 
ในการให้บริการเดินทาง ส่งอาหาร และโลจิสติกส์ ผ่าน
แอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญอีกรายส�าหรับ
บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลในการเพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็น 
Omni-channel โดยจะร่วมมือกันสร้าง New Ecosystem 
เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคท่ีมีความผสมผสาน
ระหว่างออฟไลน์และออนไลน์มากขึ้น

•  การร่วมมือกับบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
ในประเทศไทย โดยกลุ ่มฮ่องกงแลนด์มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์
เชิงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน ทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

•  การดึงผู ้ พัฒนาเอาท ์ เล็ตระดับแนวหน้าของโลกอย ่าง 
Mitsubishi Estate Asia (MEA) ซึ่งประสบความส�าเร็จจาก
โครงการเอาท์เล็ตในญี่ปุ่นกว่า 9 แห่ง อาทิ โกเทมบะ ริงคุ และ 
ชิซุย เป็นต้น มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ด้วย
สัดส่วนร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองร้อยละ 70) 
จะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้า และเสรมิสร้าง
ความแข็งแกร่งของโครงการด้วยเอาท์เล็ตแบรนด์ระดับโลก  
ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจเป็นผู้น�าด้านลักชูรี
เอาท์เลตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง

ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จ�ากัด
เฉพาะการลงทุนในรูปแบบที่เจ้าของโครงการเพียงคนเดียวเท่าน้ัน
แต่ยังมีรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถ 
น�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในด้านท่ีแตกต่างกันมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน เช่น
•  การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (“DTC”) เพ่ือ

ลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคาร
ส�านักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4  
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ
ช�านาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และธุรกิจอาคาร
ส�านกังานร้อยละ 100 ขณะทีส่ดัส่วนการลงทนุในธุรกิจโรงแรม
และท่ีพักอาศยัร้อยละ 40 ซึง่เป็นธุรกิจที ่DTC มคีวามเชีย่วชาญ

•  การร่วมมือกับ IKEA เปิด “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งเป็น IKEA  
รูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ลูกค้าเดินเข้าออกและ 
ช�าระเงินได้ทุกชั้น และเป็นสาขาแรกท่ีมีทางเข้าเชื่อมต่อ
กับเซ็นทรัล เวสต์เกตทุกชั้น เป็นการเสริมความเป็น Super 
Regional Mall ให้กับเซ็นทรัล เวสต์เกต

•  การร ่วมทุนกับบริษัท  ไรท ์แมน จ�า กัด ภายใต ้บริษัท  
ฟีโนมนิอนครเีอชัน่ จ�ากัด ในสดัส่วน 50:50 เพ่ือร่วมกันรงัสรรค์
ความมหัศจรรย์ให้ “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก” สวนสนุก
นวัตกรรมธีมปาร์คผจญภยัแห่งแรกของโลก เป็น World-Class 
Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นหนึ่งในสถานที ่
ท่ีนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ซึ่งถือเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 
ให้สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในประเทศ
อื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

•  การร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็นแบรนด์ 
ที่มีช่ือเสียงในธุรกิจโคเวิร์กก้ิงสเปซ (Co-Working Space) 
จากประเทศมาเลเซียและมีการเติบโตรวดเร็วท่ีสุดในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท  

1.2 การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
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การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life

แนวทางการบริหารจัดการ

02

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารและ 
อํานวยความสะดวกในการให้บริการ

การให้บริการที่เป็นเลิศ 
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่าง 
ต่อเนื่องและจริงจังโดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เน้นในเรื่อง
การอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
เป็นหลัก

การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบริการ
ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมทุกกลุ ่มลูกค้า
ทั้งในเรื่องอายุ ไลฟ์สไตล์ และความชอบ
ความต้องการ

2.1  การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

01 02 03

ผลจากการท�าวิจัยเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพกับลูกค้า ทั้งกับลูกค้า 
ในอนาคตและปัจจุบัน

ผนวกกับผลการวิเคราะห์และ 
คาดการณ์ความต้องการในอนาคต 
ของผู้บริโภคตามข้อมูลประชากรศาสตร์  
งานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)  
จากการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร

น�ามาพัฒนาและปรับปรุง 
โครงการตามแผนธุรกิจประจ�าปี  
และแผนการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

ในปี 2563 บริษทัฯ ดาํเนินการตามแผนธุรกิจประจาํปี ในการพัฒนา 
โครงการใหม่ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล อยุธยา มีความ
คืบหน้าร้อยละ 38 เซ็นทรัล ศรีราชา มีความคืบหน้าร้อยละ 30 
และเซ็นทรัล จันทบุรี มีความคืบหน้าในส่วนงานเตรียมการพ้ืนที่ 
การปรับปรุงศูนย์การค้าที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน จํานวน  

3 โครงการ ได้แก่ เซน็ทรลั พัทยาบชี เซน็ทรลั พระราม 2 และเซน็ทรลั 
ภูเก็ต เฟสติวัล และการปรับปรุงศูนย์การค้าบางส่วน จํานวน  
8 โครงการ ซึ่งมีความคืบหน้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 สําหรับการ
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้นยึดตามแผนการพัฒนา 
จุดหมายในการมาใช้บริการศูนย์การค้า ดังนี้
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การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร -  
การพัฒนาจุดหมายในการมาใช้บริการศูนย์การค้า

1.  แฟมิลีเดสติเนชัน - 
 จุดหมายและบริการสําหรับครอบครัว
เพ่ิมโซนการเรียนรู้ใหม่ โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิด
สวนสนุกในร่ม Mega Harborland Westgate บนพ้ืนที ่10,000 ตร.ม.  
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เปิด Fun Planet ในศูนย์การค้า
เซน็ทรัล ชลบรีุ และเปิด Kidzoona ในศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 2  
แฟมิลีเดสติเนชันอื่น ๆ อาทิ

สนามเด็กเล่นในร่ม 
เพื่อเสริมทักษะการเรียนนอกห้องเรียน

สําหรับเด็ก จํานวน 34 จุด  
ใน 25 โครงการ

ห้องนํ้าสําหรับเด็ก
เพื่อสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องนํ้า 

ด้วยตนเองในเด็กเล็ก จํานวน 72 ห้อง  
ใน 24 โครงการ

ที่นั่งรับประทานอาหารสําหรับครอบครัว 
ในโซนศูนย์อาหาร (Food Park)  

จํานวน 26 สาขา (บางสาขามีมากกว่า  
1 แห่ง) จากทั้งหมด 30 โครงการ

2.  ฟู้ดเดสติเนชัน - 
 จุดหมายสําหรับการรับประทานอาหาร
บริษัทฯ ได้เพ่ิมความทันสมัยและความหลากหลายของประเภท 
ร้านอาหารให้มากขึ้นในศูนย์รวมอาหารฟู้ดพาร์ค แบ่งประเภท
อาหารตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพ่ิมร้านอาหารสตรีทฟู้ด 
ที่มีชื่อเสียง ร ้านอาหารสตรีทฟู ้ดท้องถ่ิน ร ้านอาหารสําหรับ 
นักท่องเท่ียว และร้านอาหารรายใหม่ ๆ ในส่วนศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ได้นําเสนอ Food Bible - ประสบการณ์ความอร่อย
ไม่สิ้นสุด อร่อยได้ท้ังปีไม่ซํ้า (www.centralworld.co.th/kindee/) 
โดยแบ่งตามไลฟ์สไตล์ 8 สาย ได้แก่ 1) สายอาหารไทย 2) สาย
อาหารอินเตอร์เนชันแนล 3) สายมิชลินสตาร์ และมิชลินไกด์  
4) สายอาหารจานเดียว-กินง่าย-กินเร็ว 5) สายชาบู-ปิ ้งย่าง  
6) สายคาเฟ่-ของหวาน 7) สายปาร์ตี ้แฮงเอาท์ และ 8) สายครเีอทฟี
คุกก้ิง นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เพ่ิมบริการชําระเงินแบบไร้เงินสด 
ซึ่งถือเป็นศูนย์อาหารรายแรกของประเทศไทยที่มีระบบให้เลือก
ชําระเงินแบบไร้เงินสดมากที่สุด 

3. แฟชันเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับคนรักแฟชัน
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพ่ิมจุดดึงดูดให้กับโซนแฟชันพลัสและมีการ
ปรับรูปแบบร้านค้าใหม่ เช่น นําร้านค้าออนไลน์มาทดลองเปิดร้าน 
แบบออฟไลน์บนพ้ืนที่ศูนย์การค้า การบริหารพ้ืนท่ีเช่าที่ยังว่าง 
มาปรับให้กับร้านย่อยเล็ก ๆ ที่พร้อมจะทดลองตลาด โดยนําร่อง 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล  

รวมทัง้การเปิดร้านค้าชัว่คราวแบบป๊อปอพัสโตร์ของผูป้ระกอบการ 
ภายในประเทศ และแบรนด์ระดับโลกบนพ้ืนท่ีส่วนกลาง อาทิ  
แบรนด์ Tory Burch, Longines และ Tag Heuer ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ผู้ประกอบการร้านค้าในโซนแฟชันพลัส (นับถึงส้ินเดือนธันวาคม 
2563) ท้ังสิ้น 754 ราย ใน 24 สาขา และป๊อปอัพสโตร์จํานวน  
67 แบรนด์ (รวมสินค้าทุกประเภท) 

4.  ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน - 
 จุดหมายสําหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ ่มกันของคนที่มีไลฟ์สไตล์ 
เหมือน ๆ กัน ได้มีประสบการณ์ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมท่ี
สามารถจัดได้บ่อย และหมุนเวียนไปจัดในหลายโครงการได้ อาทิ 
•  กิจกรรมสําหรบัคนรกัของหวาน ภายใต้ชือ่กิจกรรม “Signature 

Sweets 2020” ท่ีจัดข้ึน 11 สาขาท่ัวประเทศตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

•  กิจกรรมสําหรบัคนรกัเสยีงดนตรคีลาสสกิ อาทิ 1) ประสบการณ์ 
การฟังดนตรีรูปแบบใหม่ผ่านจอ The PanOramix หน้า
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ในการแสดงสด “Music Heals 2020”  
จากวงมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตร้า บรรเลงบทเพลงไทยสากล
ร่วมสมัยในรูปแบบ Symphony Orchestra ตลอดเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2563 2) การแสดงสดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในงาน “The Grand Christmas Concert 2020” ในเดือน
ธันวาคม 2563 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ 
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3) การแสดง Music in the Garden โดยวงดุริยางค์เครื่องลม 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563 
ณ ลานนํ้าตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

•  กิจกรรมสําหรับคนรักต้นไม้ เช่น Urban Garden, Tropical 
Garden, Green Market, Garden on Ground และ Butterfly 
Green Market and Cactus 

•  กิจกรรมสําหรบัคอกาแฟและชา เช่น coffeewOrld, Coffeelism 
และ Nothern Coffee

•  กิจกรรมเวทีสาธารณะสําหรับการพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
“Stadium Talk” ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ โดยมเีหล่านักพูด
มาสร้างแรงบนัดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กบัผูฟั้ง 
อาทิ ช่างภาพ กูรทูางด้านแฟชนั ผูกํ้ากบัภาพยนตร์ นักประพันธ์
ดนตรี และวาทยกร

•  ตลาดนัดเอาท์ดอร ์ สําหรับเวลาช ่วงเย็นหรือในวันหยุด 
สุดสัปดาห์ เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพ้ืนที่ และ 
ตอบโจทย์เรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

•  การปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นจุดหมายใหม ่
ในศนูย์การค้าเซน็ทรลั รตันาธิเบศร์ พัฒนาสนามว่ิงเล่นสําหรบั
สัตว์เลี้ยง หรือ Pet Playground ร้านค้าสําหรับสัตว์เล้ียง 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และพัฒนาพ้ืนที่ป๊อปอัพสโตร์ 
ในศนูย์การค้าเซน็ทรลั อสีต์วิลล์ เป็นศนูย์ยกระดบัคณุภาพชวิีต
สัตว์เลี้ยงครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง 
คลนิิกโรคผวิหนังและอายุรกรรมสตัว์เลีย้ง คลนิิกโรคพฤตกิรรม
สัตว์ และสปาและนวดสําหรับสัตว์เลี้ยง

5. สปอร์ตเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับคนรักสุขภาพ 
บรษิทัฯ ใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีลานด้านหน้าศนูย์การค้าเพ่ือส่งเสรมิ
การออกกําลังกาย อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ จัดลาน 
สเก็ตบอร์ดสําหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พิษณุโลก จัดสรรพ้ืนที่สําหรับทําลู่วิ่ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 
เพ่ิมเตมิพ้ืนที ่1,000 ตร.ม. สําหรบัผูท้ีน่ยิมออกกําลงักาย รวมไปถึง
การปรบัพ้ืนทีศ่นูย์ประชมุอเนกประสงค์เป็นสนามแข่งขนักีฬา อาทิ 
ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดการแข่งขันโตโยต้าเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563 
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และโคราช
ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และ Thailand Open Master 
Game ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ร่วมกับ 
สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน
แข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2563 
และร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนจัดงาน Thailand 
3x3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup  
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

6. ทัวร์ริสเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับนักท่องเที่ยว 
บริษัทฯ มุ ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย ์การค้าเป ็นจุดหมายสําหรับ 
นักท่องเที่ยว รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน เช่น 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย โดยร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรับปรุงบางพ้ืนท่ีของศูนย์การค้าเป็น 
สวนดอยตุงเพ่ือเชิญชวนนักท่องเท่ียวมาทดลองสัมผัสบรรยากาศ
จําลองก่อนขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์จริงท่ีงานสีสันดอยตุง 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง นําสถานีรถม้าด้านหน้ามาปรับปรุง 
เพ่ือเป็นจดุเชก็อนิใหม่ของจงัหวัด ศนูย์การค้าเซน็ทรลั ภูเก็ต เพ่ิมสสีนั 
และบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยตกแต่ง Skywalk 
Flower Wall และเชญิดเีจมาพูดคยุและเปิดเพลงภายในศนูย์การค้า 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย เซ็นทรัล พัทยา บีช เซ็นทรัล ระยอง และ
เซ็นทรัล วิลเลจ ทําการปรับปรุงตกแต่งพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อ 
ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการถ่ายภาพเซลฟี่

7. ศูนย์กลางสําหรับชุมชน 
•  พัฒนาศูนย์ราชการร่วมเพ่ิมอีก 2 แห่ง ภายในศูนย์การค้า

เซ็นทรัล พิษณุโลก และเซ็นทรัล อุดร ส่งผลให้ปัจจุบันมีการ
เปิดศูนย์ราชการร่วมแล้วทั้งส้ิน 14 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด

•  เปิดให้บริการสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จํานวน 6 แห่ง 
ได้แก่ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เวสต์เกต เซน็ทรลั โคราช เซน็ทรลั อดุร  
เซน็ทรลั นครศร ีเซน็ทรลั พิษณุโลก และเซน็ทรลั ภูเก็ต เฟสตวิลั 

•  พัฒนาตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต เพ่ือสนับสนุนและ 
เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์ให้กับ
เกษตรกรท้องถิ่นโดยตรงเพิ่มอีก 3 แห่ง รวมเป็นทั้งสิ้น 12 แห่ง 
ภายในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ 

•  พัฒนารูปแบบร้านค้าขนาดเล็ก เช่น Shop in Shop และ Multi 
Brand Store เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินขนาดเล็ก 
ที่ต้องการเพียงพ้ืนที่ขนาดเล็กในการจําหน่ายสินค้าชุมชน
หรือฝากขายสินค้าขึ้นชื่อในจังหวัด โดยดําเนินการครบใน 
ทุกสาขาและสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินจํานวน
รวม 266 ราย

เซ็นทรัล ลําปาง เซ็นทรัล ภูเก็ต
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-  พ้ืนที่จอดรถสําหรับรถท่ีมีผู ้โดยสารมากกว่า 4 ท่านข้ึนไป 
รวม 3 โครงการ จํานวน 54 ช่องจอด

-  บริการแจ้งช่องจอดรถอจัฉรยิะ รวม 17 โครงการ จํานวน 45,404 จดุ
- บริการจุดร่วมขนส่งใน 4 สาขา

- บริการรถรับ-ส่งตามจุด พร้อมให้บริการใน 14 สาขา
-  บริการจองท่ีจอดรถผ่านแอปพลิเคชัน (Reserved Parking)  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
- บริการพื้นที่จอดรถสําหรับรถดิลิเวอรี

765
ช่องจอด

2,947
ช่องจอด

36
ช่องจอด

213
ช่องจอด

493
ช่องจอด

49
ช่องจอด

2.2 การให้บริการที่เป็นเลิศ

ส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าใน 2  
มุมมอง คือ ความส�าคัญของปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยนั้น ๆ 
โดยส�ารวจแบบออนไลน์ทุกไตรมาส

รายงานผลการส�ารวจแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส น�าผลที่ได้มาประเมิน 
พัฒนาแผนงาน และปรับปรุงงานด้าน 
การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ส�าหรับประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 
จะมีการหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ร่วมกันแบบข้ามสายงานระหว่างสายงาน
พัฒนาธุรกิจและโครงการ และสายงาน
ปฏิบัติการ (Asset Management)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนธุรกิจประจําปี ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่
สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ โดยแบ่งเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

1.  การอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางและจอดรถ

•  การจัดการจราจร
  จัดสรรผู้รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติการจราจรโดยตรง 

จัดสรรกําลังคนประจําจุด เจ้าหน้าที่สํารอง โดยมีเจ้าหน้าที่
กํากับดูแลจราจรในห้องควบคุมกลางทําหน้าที่ในการบริหาร
จัดการจากส่วนกลาง กําหนดแผนจัดการตามสภาพจราจร  
4 แบบ ได้แก่ สภาพการจราจรปกต ิสภาพการจราจรเดินรถได้ช้า  
สภาพการจราจรหนาแน่น และกรณีเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเสริมทักษะการจัดการจราจรให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง (รวมพนักงานจัดจ้าง) ในศูนย์การค้า 
ทัง้ 33 แห่งในประเทศ และได้เริม่นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอํานวย
ความสะดวก อาทิ จุดนําเสนอภาพการจราจรภายนอกอาคาร
แบบปัจจบุนั ซึง่ทดลองตดิต้ังในศนูย์การค้าจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
รวมทั้งนําระบบแจกบัตรจอดรถอัตโนมัติและระบบจดจํา 
ป้ายทะเบียนด้วยกล้อง (License Plate Recognition: LPR) 
มาทดลองใช้ พบว่าสามารถลดเวลาในการเข้า-ออกได้ดีขึ้น 
ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบเดิม ทั้งน้ี ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้เพ่ิมมาตรการทําความ
สะอาดบัตรจอดรถทุกครั้งที่มอบบัตรให้ลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นใจในการใช้บริการของลูกค้า

•  การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดสรรพื้นที่จอดรถตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ได้แก่

พื้นที่จอดรถสําหรับผู้ที่ต้องการ 
เป็นพิเศษ รวมทุกโครงการ

พื้นที่จอดรถสําหรับสุภาพสตรี  
รวม 33 โครงการ 

พื้นที่จอดรถบิ๊กไบค์ รวม 20 โครงการ

พื้นที่จอดรถสําหรับครอบครัว 
ที่มีรถเข็นเด็ก รวม 4 โครงการ 242

ช่องจอด

บริการนํารถไปจอดให้ รวม 7 โครงการพื้นที่จอดรถซูเปอร์คาร์  
รวม 29 โครงการ

2,205
คัน

รองรับได้

พื้นที่จอดรถจักรยาน 
รวม 25 โครงการ

พื้นที่จอดรถชาร์จไฟฟ้า  
รวม 21 สาขา

บริการจอดรถเพื่อทําธุระระยะสั้นภายใน

2 ชั่วโมง

นาที ถึง30
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2.  การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า ได้แก่

• การอํานวยความสะดวกสําหรับกลุ่มครอบครัว อาทิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้า
แบ่งตามไลฟ์สไตล์และประเภทกลุ่มผู ้ใช้บริการเพ่ิมเติม อาทิ  
จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา จุดให้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์ จุดให้บริการ
เช่ารถ จดุให้บรกิารบรษิทันําเท่ียว จดุให้ยืมแบตเตอรีสํ่ารอง บรกิาร
ขนส่งกระเป๋าเดนิทาง บรกิารผูช่้วยเลอืกสนิค้าและช่วยถือสมัภาระ 
บริการส่งสินค้าถึงที่บ้านหรือที่โรงแรม 

59
จุด ใน 28 โครงการ

ห้องให้นมบุตร

27
คัน ใน 25 โครงการ

รถไฟ Happy Train

26 จุด

ที่นั่งรับประทานอาหาร 
สําหรับเด็กในโซนฟู้ดพาร์ค

3. การดูแลรักษาความปลอดภัย
บรษิทัฯ ดาํเนนิมาตรการดแูลรกัษาความปลอดภัยให้กับลกูค้าและ
ร้านค้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทํางาน ISO 45001 โดยคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรพัย์สนิของลกูค้า มกีารกาํหนดแผนงานการรกัษาความปลอดภัย
ประจาํวันในพ้ืนท่ี การซ้อมแผนเผชญิเหต ุและการอบรมเพ่ิมทักษะ

299
ห้อง ใน 26 โครงการ

ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

387
คัน ใน 33 โครงการ

 รถเข็นสําหรับ 
ผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ252

คัน ใน 33 โครงการ

รถเข็นเด็กเล็ก

352
ห้อง ในทุกโครงการ

ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ

72

9 14 4

ห้อง ใน 24 โครงการ

โครงการ จุด ใน 12 โครงการ โครงการ

ห้องนํ้าเด็กแบบแยกห้อง

เคาน์เตอร์สําหรับ 
กรุ๊ปทัวร์ใน

22
จุด ใน 19 โครงการ

ห้องละหมาด

91
จุด ใน 23 โครงการ

จุดนั่งพัก

62
จุด ใน 27 โครงการ

จุดนั่งสําหรับทํางาน 
พร้อมปลั๊กไฟ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จํานวน

บริการรับฝากและขนส่งกระเป๋า
เดินทาง (มีค่าใช้จ่าย) ใน

582
คัน ใน 32 โครงการ

Kiddy Car

•  การอํานวยความสะดวกสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ

68
ตู้ ใน 29 โครงการ

ตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

97
เครื่อง ในทุกโครงการ

ให้บริการยืม 
แบตเตอรี่สํารอง

14
โครงการ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ไร้สายฟรี ใน 

• การอํานวยความสะดวกสําหรับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ
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และประสิทธิภาพในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ โดยแบ่งแนวทางการ
ดําเนินงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะออกเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ การบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วม การป้องกัน และ
การปฏิบัติงาน

• การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
บริษัทฯ กําหนดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับองค์กรและ
ระดับปฏิบัติงานสาขา จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการรายงานผลดําเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรตามวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2563 
ได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานโดยทีมงาน
ตรวจสอบการปฏิบตักิารภายใน (Operation Audit Team) เป็นการ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้างาน ตรวจสอบตาม
แบบประเมินท่ีกําหนดเป็นมาตรฐาน ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ทัง้นี ้รายงานการตรวจสอบของทุกโครงการจะนาํส่งไปยังหน่วยงาน 
รบัผดิชอบมาตรฐานกลางเพ่ือทาํการประเมนิและวิเคราะห์ หากพบ
เป็นปัญหาทีเ่กิดซํา้ ๆ  และเกิดในหลายโครงการจะดาํเนนิการแก้ไข
ในทันที หากเป็นปัญหาในเชิงนโยบายจะนําไปหารือเพ่ืออนุมัติ
แนวทางการแก้ไขในภาพรวมต่อไป

• การป้องกัน
บริษัทฯ กําหนดแผนกป้องกันความสูญเสีย หรือ Loss Prevention 
(LP) ทาํหน้าท่ีดแูล สนับสนุน ตรวจตรา และป้องกันเพ่ือมใิห้เกิดเหตุฯ  
ภายในอาคาร อีกท้ังคอยดูแลและกํากับการทํางานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่ว่าจ้างจากบริษัทคู ่ค้าที่ต้องผ่านเกณฑ์
การดําเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
พ.ศ. 2558 โดยไม่จาํกัดสทิธิในการว่าจ้างแรงงานพ้ืนเมอืงทีถู่กต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานงาน
ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมมาตรการ
ป้องกันการติดต่อโรคระบาดโดยเน้นให้เข้มงวดในการทําความ
สะอาด ควบคุมการเข้าตัวอาคารของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ
กําหนดให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องต้องผ่านการอบรมมาตรฐานการ 
ให้บริการแบบออนไลน์

นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและติดตามหากเกิดเหตุสุดวิสัย 
บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรฐานในการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในทุกโครงการ โดยปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 7,542 ตัว 
(ข้อมูลเท่ากับปี 2562 เนื่องจากทําการซ่อมแซมเครื่องที่ชํารุดและ
ไม่ติดตั้งเพ่ิม) การติดต้ังปุ่มช่วยเหลือความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่
ลานจอดรถในทุกโครงการ (ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ 

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีจอดรถกลางแจ้งท้ังหมด) รวม 2,302 จุด  
เพ่ือให้ลูกค้าได้กดปุ ่มเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ 
อย่างทันท่วงที และจุดพนักงานรักษาความปลอดภัยรอให้บริการ 
จํานวน 217 จุดในทุกโครงการ

• การปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้คู่มือรักษาความปลอดภัยฉบับปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปี 2562 มีการกําหนดประเด็นความปลอดภัยเป็นหน่ึงใน
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า และการตรวจสอบผู้รับเหมาระหว่างการ
ก่อสร้างและเมือ่รบัมอบงาน นอกจากน้ันยังเพ่ิมเรือ่งความปลอดภัย
ในประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ นําระบบระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ*  
มาตดิตามสถานการณ์ควบคมุและประเมนิสถานการณ์ภาวะวิกฤติ 
ในภาพรวม รับผิดชอบโดย 4 ส่วนงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอก 
และจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดยการประเมินสถานการณ ์
ส่วนใหญ่ในปี 2563 อยู่ในระดับสีน้ําเงินหรือสถานการณ์ป้องกัน 
ยกเว้นโครงการในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่กําหนด
เป็นระดับสีส้มหรือสถานการณ์ระดับเส่ียงสูงต่อการเกิดเหตุระเบิด 
การก่อการร้าย และภัยคุกคาม

ทั้งน้ี หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการเยียวยา
ให้เหมาะสมกับเหตุที่เกิด อาทิ 1) การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต  
เช่น เครือ่งกระตุน้หัวใจอตัโนมตั ิ(AED) ในทกุโครงการ รวมจํานวน  
33 เครื่อง เ พ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ เจ็บป ่วยกะทันหันต ้อง
ปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน 2) การประกันภัย เช่น ประกันภัย
ครอบคลุมความเสียหายสําหรับคุ้มครองความเส่ียงทุกประเภท 
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั ประกันภยัความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
และจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงานที่เก่ียวข้องในการเยียวยา
และดูแลจิตใจผู้ประสบเหตุ

หมายเหต ุ: * ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดบัปลอดภัย-สเีขยีว ระดบัป้องกัน-
สีน้ําเงิน ระดับเสี่ยง-สีเหลือง ระดับสูง-สีส้ม และระดับรุนแรง-สีแดง เพ่ือใช้ในการสื่อสารและ 
ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าและของร้านค้าตามสถานการณ์ได้
อย่างทนัท่วงที เมือ่เกิดภาวะวิกฤตคิณะกรรมการศนูย์สัง่การในภาวะวิกฤตขิองบรษิทัฯ และกลุม่
เซ็นทรัลจะทําหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ควบคุม และประเมินภาวะวิกฤติร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ี 
ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกและจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล

4. มาตรฐานการให้บริการ
บริษัทฯ ดําเนินการให้บริการตามมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้นโดย
ประยุกต์จาก ISO 9000 ให้เป็นไปตามบริบทขององค์กร ภายใต้  
“ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ ISO 9001”  
ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและ 
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ได้คณุภาพทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ลดข้อร้องเรยีน และประเดน็ท่ีเกิดซํา้ ๆ   
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมีความเป็น 
มอือาชพีทีใ่ส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลกูค้าเป็นหลกั 
ตามปรชัญาการให้บรกิารด้วยหัวใจหรอื “Service with the Heart” 
โดยในปี 2563 มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
•  สร้างมาตรฐานกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐาน

การคัดเลือกและการประเมินบริการของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานบริการ
ลูกค้า แบ่งเป็น 1) การประเมินโดยลูกค้าผ่านการสํารวจ
ความพึงพอใจ (ประเมินช่วงเปิดทําการหลังการล็อคดาวน์ 
เดือนกรกฎาคม 2563) และ 2) การประเมินโดยลูกค้านิรนาม 
(Mystery Shopper) ด้วยวิธีให้พนักงานของบริษัทฯ จาก 
ต่างสาขามาประเมินการให้บริการของพนักงานตามรายการ
ตรวจสอบที่กําหนดเพ่ือวัดมาตรฐานการให้บริการประจํา
จุดสัมผัสบริการต่าง ๆ ผลท่ีได้พบว่าข้อร้องเรียนในเรื่อง
บุคลากรลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 32

•  จัดอบรมมาตรฐานการให้บริการด้วยหัวใจให้กับบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ แบ่งออกเป็น 

 -  การอบรมพ้ืนฐานท่ัวไป ประกอบด ้วย บุคลิกภาพ  
เครื่องแต่งกาย ทรงผม การทักทาย การย้ิม การสบตา  
การรักษาระยะห่าง การทําความเคารพ วันทยหัตถ์  
ยกมือไหว้ การเรียกสรรพนามแทนตัวเองและลูกค้า

 -  การอบรมเฉพาะส่วนงาน ประกอบด้วย การเข้าหาลูกค้า
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ การให้บริการในพ้ืนที่จอดรถ  
การให้บริการบริเวณทางเข้า วิธีการเปิดประตู การวัด
อุณหภูมิ การสังเกตความต้องการของลูกค้าเพ่ือเข้า 
ช่วยเหลือก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด 
มั่นใจ” ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค 
ในการใช้บริการในธุรกิจภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยแบ่งเป็น  
5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการคัดกรองเข้มงวด มาตรการ 
งดความแออัด มาตรการติดตามผู้มาใช้บริการ มาตรการ
ทําความสะอาดในเชิงรุก และมาตรการลดการสัมผัส อีกทั้ง
มีการอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในการสื่อสาร ดูแลลูกค้า
ตามแผนแม่บทและรบัมอืกับชวิีตวิถีใหม่ และกรณีเกิดเหตจุาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  กําหนดมาตรฐานการประเมินแบบ 360 องศา ได ้แก ่  
การประเมนิตนเองภายในสาขาด้วยแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ  
การประเมินโดยหน่วยงานกลาง การประเมินโดยลูกค้านิรนาม 
และการประเมินออนไลน์โดยลูกค้าผู้ใช้บริการจริง โดยผล 

การประเมินที่ได้จะนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

•  จดัรปูแบบการอบรมทีห่ลากหลายให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน 
การให้บริการ อาทิ โครงการประกวด “The CS ปั้นคุณให้เป็น
มืออาชีพ” สําหรับอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเข้มข้น  
โดยมีพ่ีเล้ียงเป็นพนักงานรุ่นพ่ีรับหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนํา
การทํางานจากประสบการณ์จริง เพื่อให้พนักงานบริการลูกค้า
รุ่นใหม่สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงและดําเนินการผ่านระบบ
ประชมุออนไลน์ จดัหลกัสตูรอบรมลกูค้าสมัพันธ์แบบออนไลน์ 
(CS Online Training) จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การตลาด 
พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ืองานลูกค้าสัมพันธ์ ภาษาจีนสําหรับ
การให้บริการ ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) และ 
การรับมือและจัดการกับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการจัดอบรม
พนกังานรกัษาความสะอาดและพนกังานรกัษาความปลอดภยั
ของบริษัทคู่ค้า โดยการให้ Service Trainer ประจําสาขา 
อบรมพนักงานจากสื่อที่ทางส่วนกลางจัดเตรียมให้เพ่ือเป็น
มาตรฐานเดยีวกัน จดัทาํวิดโีอคลปิสาํหรบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง  
การกําหนดโค้ชดูแลพนักงานว่าจ้าง และการติดตามผล 
ภายหลังการอบรมในแต่ละรูปแบบ

•  นําระบบเทคโนโลยีมาเสริมการให ้บริการ อาทิ  ระบบ 
“i-booking” ให้ลูกค้าสามารถจองรถเข็นเด็กแบบ Kiddy Car  
และจองรถเข็นสําหรับผู ้ที่ต ้องการเป็นพิเศษก่อนเข้าใช้
บริการศูนย์การค้า และระบบจองที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชัน  
@central Life OA โดยทัง้ 2 บรกิารเริม่ทดลองใช้ในศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์

•  นํามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดงสินค้า และ
นิทรรศการอย่างยั่งยืนหรือ ISO 20121 Event Sustainability 
Management System มาใช้ในการบริหารและจัดการพ้ืนท่ี
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์และได้ขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว
เพ่ิมเตมิ 1 แห่ง คอื ศนูย์ประชมุแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ณ ศนูย์การค้า
เซน็ทรลั แจ้งวัฒนะ รวมศนูย์ประชมุทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้วทัง้สิน้  
8 แห่งจากท้ังหมด 10 แห่ง และขอรับรองมาตรฐานสถานท่ี
จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS และมาตรฐานสถานที่จัดงาน
อาเซียน หรือ AMVS ท้ังประเภทห้องประชุมและการจัดงาน
นิทรรศการ ซึ่งรับรองโดยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB แบ่งองค์ประกอบใน
การรับรองออกเป็นเกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี 
และเกณฑ์ด้านการให้บริการและการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ทําการขอรับรองศูนย์ประชุมอเนกประสงค์แล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง 
และขอรับรองการจัดนิทรรศการ TMVS จํานวน 4 แห่ง และ
นําร่องขอรับรอง AMVS จํานวน 1 แห่ง 
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บริษัทฯ มุ ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้าง 
ประสบการณ์ และอํานวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก
เป็นสําคัญโดยเฉพาะลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และคู่ค้า ซึ่งรวมถึง
การจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมลูสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
ในเชิงธุรกิจกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นแผนการดําเนินงาน 
ดังนี้

สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า
•  ให้บริการป้ายแบบสัมผัสสําหรับแจ้งสารบัญรายชื่อร้านค้า 

เพ่ือสแกนแผนผังการเดินลงในโทรศัพท์มือถือซ่ึงมีให้บริการ
ครบทุกสาขา

•  สื่อสารโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียบนแอปพลิเคชันไลน์ ภายใต้
ชือ่ @central Life แบ่งออกเป็น 4 ฟังก์ชนัการใช้งานหลกั ได้แก่ 

 -  ฟังก์ชัน “ค้นหาร้านค้า” ซึ่งเมื่อพบร้านค้าท่ีต้องการแล้ว 
สามารถกดใช้บรกิาร “ขอเส้นทาง” เพ่ือแสดงแผนทีน่าํทาง
ในการเดินไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที 

 -  ฟังก์ชัน “สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก The 1” เช่น ตรวจสอบ 
และแลกคะแนน The 1 บริการจองที่จอดรถพิเศษใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริการแลกคูปองของฉัน 
เป็นต้น

 -  ฟังก์ชัน “Central Eats” ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พัฒนาข้ึน 
เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยให้ลกูค้าสามารถสัง่อาหาร 
ดิลิเวอรีจากหลากหลายร้านอาหารในศูนย์การค้าภายใต ้
การบริหารของเซ็นทรัลพัฒนา ผ่านแอปพลิเคชันและ
บริการส่งอาหารของ Grab ซึ่งเปิดบริการใน 12 โครงการ 
ครอบคลุมร้านอาหารกว่า 210 ร้านค้า และฟู้ดพาร์ค
จาํนวน 30 สาขา เปรยีบเทียบอตัราความสาํเรจ็ของฟังก์ชนั 
CENTRAL EATS กับการสั่งอาหารผ่านฟังก์ชันของ Grab 
พบว่ามีประสิทธิภาพในการส่งสําเร็จมากกว่าฟังก์ชันปกติ

 -  ฟังก์ชันสําหรับการสื่อสารและโปรโมตแคมเปญทาง 
การตลาด โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
COVID-19 ได้เพ่ิมฟังก์ชัน “Chat & Shop” “One Call  
One Click” และ “Delivery & Drive Thru” เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
ให้ลกูค้าสามารถรบับรกิารและซือ้สนิค้าจากร้านค้าภายใน
ศูนย์ได้แม้ในช่วงล็อคดาวน์

•  ให้บริการรับชําระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือ e-wallet ใน
ศูนย์อาหารภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ครบท้ัง 35 สาขา 
ครอบคลุมบริการชําระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) แรบบิท 
การ์ด (Rabbit Card) ไลน์เพย์ (Line Pay) ทรูมันนี วอลเลท 
(TrueMoney Wallet) ดอลฟิน (Dolfin) วีแชท เพย์ (WeChat 
Pay) และอาลีเพย์ (AliPay) พบว่ามียอดการใช้บริการผ่าน
ระบบ e-wallet คิดเป็นร้อยละ 10 ของการชําระเงินท้ังหมด 
ท้ังน้ีในบางสาขา เช่น fOOdwOrld @centralwOrld พบว่า 
มียอดการใช้บริการสูงถึงร้อยละ 35

•  บรกิารการทาํธุรกรรมทางดิจทัิลให้กับร้านค้าผ่านแอปพลเิคชนั 
“ซีพีเอ็นเสิร์ฟ หรือ CPN Serve” ประกอบด้วย การสื่อสาร
ระหว่างกัน การค้นข้อมูล การแจ้งซ่อม การชําระเงินค่าเช่า  
การสะสมยอดซื้อให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการกับ
ร้านค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโดยไม่จําเป็น
ต้องพัฒนาระบบเอง ปัจจุบันมีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายใช้งาน
ผ่านโปรแกรมซีพีเอ็นเสิร์ฟแล้วคิดเป็นร้อยละ 50 ของร้านค้า
สัญญาทั้งหมด

บริการการทําธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับลูกค้า
โครงการที่พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น 
เรสซิเดนท์แฟมิลี หรือ CPN Residence Family”
ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ข้อมูลการจอง การผ่อนชําระค่างวด 
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ การจองนัดหมายเพ่ือขอเข้าเย่ียมชม
บ้านตัวอย่าง เป็นต้น

จัดการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยดําเนินการศึกษาการนําข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อาท ิจํานวนลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร 
ยอดขายร้านค้า เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง
ผังการเข้า-ออกของลูกค้า และการวางผังร้านค้าให้เหมาะสม  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร้านค้าและลูกค้าได้อย่างแม่นยําและ
ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

2.3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางระบบและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามแนวทางจาก
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจัดตั้งเป็นคณะทํางานด้านการลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประธาน ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการรับผิดชอบ
ข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ไว้ด้วยกัน  
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกท้ังศึกษาและนํามาตรฐาน 
ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการ 

ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management 
Systems: ISMS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรในปี 2563 และเตรียม
องค์กรให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฯ อาทิ การปรับแผนกู้คืน
ระบบและข้อมูล (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้เหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ 
ในการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan: BCP) ประจําปี และหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการติดตาม
และประเมินผลสมัฤทธิจ์ากมาตรการปอ้งกันการโจมตีทางไซเบอร์
ที่บริษัทฯ ดําเนินการ

การดําเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
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ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ออก 
แผนแม่บทสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคได้มั่นใจ
ในการใช้บริการของศูนย์การค้าและสํานักงาน โดยแบ่งมาตรการ 
“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ออกเป็น 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ 
คดักรองเข้มงวด มาตรการลดความแออดั มาตรการติดตามผูใ้ช้บรกิาร  
มาตรการทําความสะอาดในเชิงรุก และมาตรการลดการสัมผัส ซึ่ง
แผนแม่บทดงักล่าวนัน้ได้รบัการยอมรบัจากผูป้ระกอบการในธุรกิจ
เดยีวกันและเป็นแนวทางให้กับสมาคมศูนย์การค้าไทย กรมอนามยั 
และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องได้นําไปพัฒนาต่อยอด และใช้กัน
อย่างแพร่หลายภายในประเทศและมกีารชืน่ชมในระดบันานาชาติ

ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมิได้หยุดนิ่งในการพัฒนา
นวตักรรมใหม่ ๆ  ในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการทาํความสะอาด
และสุขอนามัยเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ร้านค้า และ
พนักงาน อาทิ

ตู้อบแสง UV-C เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับสินค้า พรมเช็ดเท้าผสมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

•  ฉากก้ันหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพ่ือรักษาระยะห่าง
ระหว่างการให้และใช้บริการ

• เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติภายในลิฟต์
•  อุปกรณ์เตือนให้เว ้นระยะห่างซึ่งติดตั้งที่บันไดเล่ือนท่ีมี 

ผู้ใช้บริการหนาแน่น
•  อุปกรณ์ฉายรังสี UV-C เพื่อฆ่าเชื้อในระบบนําอากาศจาก

ภายนอกเข้าในตัวอาคาร (ระบบ Air Handling Unit: AHU) 
และตู้อบแสง UV-C เพ่ือฆ่าเชื้อโรค เพ่ิมความมั่นใจในการ 
นําสินค้ากลับบ้าน 

•  เซน็เซอร์กดลฟิต์โดยไม่ต้องสมัผสัและอปุกรณ์ทําความสะอาด
ราวจับบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์กดลิฟต์โดยไม่ต้องสัมผัส
อุปกรณ์เตือนระยะห่าง 
ในการขึ้นบันไดเลื่อน
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หัวข้อ ผลการดําเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

•  ยกเลิก “ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper)” 
จากตัวชี้วัดองค์กรในปี 2563 เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อาจมปัีจจัยต่าง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคนอกเหนือจากปัจจัยอันเกิด
จากการดําเนินงานของบริษัทฯ

•  ปรับเปลี่ยนนํ้าหนักตัวชี้วัดบางตัวในแบบประเมินความ 
พึงพอใจของลูกค้าและร้านค้า รวมถึงบูรณาการให้ไป 
ในทิศทางที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น

•  กําหนด “ดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า” เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร โดย
ตั้งเป้าหมายที่ระดับ 80 คะแนน และ 
เป้าหมายระยะยาวในปี 2565 ท่ีระดับ 
85 คะแนน

การพัฒนาศูนย์การค้าโดย
ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

•  ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาศูนย์การค้า มีความคืบหน้า
การพัฒนาโครงการใหม่เฉลี่ยท่ีร้อยละ 34 ความคืบหน้า 
การปรับปรุงศูนย์การค้าบางส่วน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50

•  ดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
- จุดหมายใหม่สําเร็จ คิดเป็นร้อยละ 62 จากเป้าหมาย 21  
จุดหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนชะลอการดําเนินงานอันเน่ือง 
มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  ดําเนินงานตามแผนก่อสร้างศูนย์ใหม่ 
จํานวน 2 โครงการ ปรับปรุงศูนย์การค้า 
4 โครงการ และปรบัปรงุบางส่วนจํานวน 
8 โครงการ

•  ดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนา 
จุดหมายใหม่จํานวน 15 เดสติเนชัน

การให้บริการที่เป็นเลิศ

•  ดําเนินงานตามแผนงานในการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางและจอดรถตามแผนงานการจัดการจราจรเพ่ิมเติม
อีก 12 สาขาจนครบทุกสาขา พัฒนาจุดร่วมขนส่งใน 4 สาขา 
และดําเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถ
ในการปรับป้ายสัญลักษณ์นําทางต่าง ๆ โดยทดลองใน 2 
ศูนย์การค้า คือ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

•  เลือ่นการขอรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ในการทํางานตามมาตรฐาน ISO 45001

•  ดาํเนินงานตามแผนงานในการเพ่ิมความ
พึงพอใจของลูกค้าและร้านค้าตามแผน
กลยุทธ์รายปี ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ 
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี

•  ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์
ทางดิจิทัลให้กับลูกค้า และเสริมสร้างโมเดลธุรกิจแบบ 
Online to Offline (O2O) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์  
@central Life โดยมียอดผู้ติดตามกว่า 3.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2562 ท่ีร ้อยละ 30 นอกจากมีการทํากิจกรรม 
การตลาดแบบ O2O ตลอดปีกว่า 59 แคมเปญแล้ว ยังมีการ 
นาํสือ่ดจิทัิลท่ีอยู่ในกระแสมาใช้ร่วมกันกับกิจกรรมการตลาด  
เช่น Augmented Reality เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ให้กับลูกค้าด้วย 

•  ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์
ทางดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการร้านค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน 
“CPN Serve” พบว่ามีผู ้ใช้งานทั้งเจ้าของกิจการ และ
พนักงานหน้าร้านรวมจํานวนกว่า 15,000 ราย และสัดส่วน
การใช้งานจริงต่อการลงทะเบียน (Utilization Rate) ของ
ระดับเจ้าของกิจการอยู่ที่ร้อยละ 40

•  ดําเนินงานตามแผนกลุยทธ์ด้านการ
มอบประสบการณ์ทางดิจิทัล และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life
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การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย03
บริษัทฯ ยึดหลักการดูแลและสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งหวังที่จะ
สร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยกําหนดช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครบและครอบคลุม 
ทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง มกีารกาํหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัและกลุม่รอง ตามรายละเอยีดท่ีเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/ 
en/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement และกําหนดแผนงานสําหรับผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
บูรณาการในแผนธุรกิจประจําปี

แนวทางการบริหารจัดการ

•  การสร้างและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่
• การพัฒนาร้านค้า 
•  การสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับร้านค้า

•  การสรรหาและการรักษาบุคลากร 
•  การพัฒนาผู้นําและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
•  การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

0201
การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

•  การสรรหาคู่ค้ารายใหม่และการประเมินคู่ค้า
•  การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า
•  การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

03
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

•  การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
•  การสร้างความผูกพันกับชุมชน
• การพัฒนาชุมชน

04
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับการรบัฟังเสยีงและการมส่ีวนร่วมของผูป้ระกอบการร้านค้าทุกกลุม่ ซึง่ถือเป็นลกูค้าโดยตรงทีสํ่าคญัอย่างย่ิง มกีาร
จดัทีมงานรับผดิชอบดแูลรกัษาและพัฒนาผูป้ระกอบการให้เตบิโตทางธุรกิจไปด้วยกัน ภายใต้การกํากับดแูลของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
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ป๊อปอัพสโตร์
จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้ประกอบการ 

ได้ทดลองตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ 

พื้นที่จ�าหน่ายของฝากและของที่ระลึก
ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองคุณภาพระดับพรีเมียมที่ครบครัน  

เช่น กาดหลวง นอร์ธเทอร์น วิลเลจ ตลาดสามสมุทร

ตลาดนัด
ภายใต้ชื่อ มาร์เก็ต มาร์เก็ต หรือตะล๊าด 
ตะหลาด จัดสรรพื้นที่หน้าศูนย์การค้า  

ให้ค้าขายในช่วงเวลาที่กําหนด

พื้นที่จ�าหน่ายอาหารแบบ Take Away
พื้นที่สําหรับจําหน่ายอาหารแบบ Take Away หรอืซือ้แบบ 

ไม่รบัประทาน เพ่ิมเตมิจากพ้ืนทีร้่านในโซนฟู้ดพาร์ค

ตลาดจริงใจ
พื้นที่สําหรับเกษตรกรอินทรีย์ท้องถิ่น  
ได้จําหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ผู้บริโภค

ในปี 2563 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเปิด
โอกาสในการทาํธุรกิจให้กับกลุม่ผูป้ระกอบการดงักล่าวให้ชดัเจนขึน้ 
บริษัทฯ ได้พิจารณากําหนดสัดส่วนผู้ประกอบการรายย่อยและ 
ผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายความย่ังยืนทางธุรกิจและได้ต่อยอดพัฒนาพ้ืนที ่Start-up 
Market หรือพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าขนาดเล็กบนพ้ืนที่ร้านท่ียังว่างอยู่ 
ขยายผลสู่การพัฒนาพ้ืนที่สําหรับผู้ประกอบการท้องถ่ินรายย่อย
และผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้มีโอกาสทดลอง 
ทําธุรกิจในพ้ืนท่ีศูนย์การค้าแบบชั่วคราวในงบประมาณการลงทุน
ไม่มาก

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กาํหนดแผนงานในการสรรหาผูป้ระกอบการ 
รายใหม่ตามกลยุทธ์การเติมเต็มสัดส่วนประเภทร้านค้าภายใน
ศูนย์การค้า คือ การพัฒนารูปแบบร้านค้าขนาดเล็กสําหรับ 
ผูป้ระกอบการท้องถ่ินรายย่อยในหลากหลายรปูแบบ อาทิ โครงการ 
Local Hero เพื่อรองรับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมและ
คัดเลือกจากโครงการ CPN Retail Academy ที่มีศักยภาพในการ
ขยายกิจการไปยังชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงได้ โครงการ Shop-in-
Shop เพ่ือรองรบัผูป้ระกอบการทีส่นใจพ้ืนทีข่นาดเลก็ 10-20 ตร.ม. 
โครงการ Multi Brand Store เพ่ือรองรับผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะฝากขายสินค้าเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะขายเอง ซึ่ง
สามารถดําเนนิการหาผูป้ระกอบการในการเตมิเต็มพ้ืนท่ีได้มากกว่า 
266 ราย ใน 33 ศูนย์การค้า และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 เท่า

1. การสร้างและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเลือกประกอบธุรกิจบนพื้นที่ที่มีลักษณะหลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความชํานาญ และบริบทของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกนัก็ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งรูปแบบพื้นที่ได้ดังนี้
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2. การพัฒนาร้านค้า
บริษัทฯ กําหนดแผนงานในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
และความได้เปรียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
ครอบคลมุทัง้รายท่ีกําลงัทาํธุรกิจกบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั 
หรือรายที่ยังไม่เคยทําธุรกิจร่วมกัน โดยแบ่งโปรแกรมการพัฒนา
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

โครงการซีพีเอ็นลีด - 
CPNlead (CPN Leading Entrepreneur  
Advanced Development Program) 
เป็นโครงการทีจ่ดัต้ังขึน้สําหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ท่ีสามารถจดัสรร
เวลาในการเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด  
ผ่านการอบรมในห้องเรียนและลงมือทดลองทําตลาดเปิดร้านจริง 
ในรูปแบบกิจกรรมอีเวนต์ “Younique Market by CPNlead”  
บนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมในศูนย์การค้า ซ่ึงดําเนินการต่อเน่ืองมาเป็น 
ปีที่ 4 แล้ว มีผู้ประกอบการสนใจสมัครในปี 2563 จํานวน 64 ราย  
อัตราการสมัครเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2562 ท้ังน้ี
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การอบรม
รุ่นที่ 4 เลื่อนออกไป

โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี 
(CPN Retail Academy) 
เป็นโปรแกรมท่ีจดัขึน้สําหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยและผูป้ระกอบการ 
ท้องถิ่น ที่สามารถจัดสรรเวลามาเข้าอบรมได้ในระยะเวลา 1-2 วัน  
จดัอบรมให้ความรูโ้ดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ และในกลุม่เซน็ทรลั 
รวมไปถึงการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าต้นแบบมาร่วมให้ความรู้ 
และหมุนเวียนตามภูมิภาค โดยได้ดําเนินการต่อเน่ืองตั้งแต ่
ปี 2562 เป็นต้นมา เน้นการปูพ้ืนฐานให้กับผู้ประกอบการในเรื่อง
ที่ยังไม่ชํานาญ เช่น การทําตลาดออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์
กับลกูค้า การพัฒนาผลติภัณฑ์ และการจดัแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจ  
ในปี 2563 แบ่งแผนงานออกเป็น การอบรมผู้ประกอบการจํานวน 

3 รอบ ในเดอืนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 โดยจดัอบรมผูป้ระกอบการ 
ในเขตภาคใต้และในเขตภาคอสีาน และในเดอืนธันวาคมได้จดัอบรม
ผู้ประกอบการกลุ่มร้านค้าในกรุงเทพฯ พร้อมกับการถ่ายทอดสด 
ไปยังทกุสาขาทัว่ประเทศ ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ คือ มผีูป้ระกอบการ 
เข้าร่วมทัง้สิน้ 1,300 ราย ผลประเมนิความพึงพอใจพบว่าผูเ้ข้าร่วมฯ  
ให้คะแนนที่ 9.3 จากคะแนนเต็ม 10 นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรม
ทีมโค้ช ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสาขาในการเป็นโค้ช (Train to be 
Coach) ให้สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมในด้านการจัด
ร้านค้าและการตลาดไปแนะนําและให้คําปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ 
ร ้านค้าในพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะดําเนินการในปี 2564  
ตามแผนงานที่กําหนดประกอบด้วย การจัดอบรมความรู้พ้ืนฐาน 
ให้ครบทุกภูมภิาค การตดิตามผล และการคดัเลอืกผูป้ระกอบการท่ี
มศีกัยภาพผ่านเกณฑ์การประเมนิเพ่ือเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและ
สนับสนุนการขยายสาขาในรูปแบบ Local Hero ต่อไป

3. การสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับร้านค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นดูแลร้านค้าให้สามารถพัฒนาต่อยอดเติบโตในการ
ดาํเนนิธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การมส่ีวนร่วมและการสร้างสมัพันธ์และ
ความผกูพันอนัดรีะหว่างกัน เช่น การร่วมกนัทําแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
การพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขายที่จัดพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ 
หรอื Exclusive Campaign @CPN การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
ทั่วทั้งประเทศในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และการ 
จดักิจกรรมร้านค้าสมัพันธ์เพ่ือกระชบัความสมัพันธ์อนัดีระหว่างกัน  
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้
ปรับแผนงานที่กําหนดไว้เดิม เช่น ลดการพัฒนาแคมเปญส่งเสริม
การขายทีจ่ดัพิเศษเฉพาะกับบรษิทัฯ ยกเลกิกิจกรรมร้านค้าสมัพันธ์
นอกสถานท่ีโดยเปลีย่นเป็นดําเนินแผนมาตรการช่วยเหลอื เยียวยา 
และประคับประคองให้ร้านค้ายังสามารถเปิดดําเนินการอยู่ได้  
ไปจนถึงการหารือเชิงลึกเพ่ือจัดแคมเปญ โปรแกรม และกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีเน้นเร่งให้เกิดกาํลงัซือ้และฟ้ืนรายได้กลบัมาได้บ้าง
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การด�าเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า
ลดลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 และรฐับาลได้ประกาศมาตรการป้องกันควบคมุโรคโดยมคํีาสัง่ปิดชัว่คราว
ศูนย์การค้าทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเวลา 56 วัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ทําธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และร้านค้าปลีก รวมถึงผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย และผู้ให้บริการ
ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมดกว่า 120,000 ราย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า แบ่งออกเป็น 
4 รูปแบบ คือ 

4.  จดักจิกรรมทางการตลาดเนน้สง่เสรมิการขาย แบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คอื

1.  ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
มาตรการไม่เก็บค่าเช่าพ้ืนที่ในช่วง 
ปิดช่ัวคราว และการให้ส่วนลดค่าเช่า
ให้กับผู้ประกอบการท้ังสิ้นจํานวนกว่า 
4,000 ราย/ร้าน

2.  เพิม่ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย
การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายสินค้า 
ออนไลน์และดิลิเวอรี ผ่านฟังก์ชัน 
“เซ็นทรัลอีท” “Chat & Shop” “One 
Call One Click” และ “Deliver & Drive 
Thru” ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจําป ี  2563 หัวข ้อ  
“สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการ 
ให้บริการลูกค้า” 

3.  จัดทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแล 
และติดตามปัญหาและ 
ผลประกอบการของร้านค้า
อย่างใกล้ชิด

ประกอบด้วยทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด  
และฝ่ายปฏิบัติการ มีการประชุม รับฟัง 
และตัดสินใจบางมาตรการได้อย่างฉับไว 
ภายใต้การกํากับดูแลโดยรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่โดยตรง ซึง่บรษิทัฯ ได้รวบรวม
และวิเคราะห์ผลจากการรับฟังและทํางาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการไปใช้เป็น
ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมหารือกับภาครัฐ 
เพ่ือร่วมกันฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจทั้งในการ
ออกมาตรการเชิงรุกและมาตรการเยียวยา

•  เพ่ิมการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
แบบเน้นลดราคาทั้งศูนย์การค้า  
จากเดิมซึ่งจัดปีละ 2 ครั้ง เป็นจัด 
4 คร้ัง ภายใต้แคมเปญ “Double 
Maga Sale” จดัในช่วงวันและเดือน
เป็นตวัเลขเดียวกัน ได้แก่ 9.9 10.10 
11.11 และ 12.12 และแคมเปญ
ท่ีจัดเฉพาะบางศูนย์การค้า เช่น  
แคมเปญ Super Sale แคมเปญ 
ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน เป็นต้น 

•  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เฉพาะกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะกลุ่ม 
ที่ได้รับผลกระทบหนัก อาทิ กลุ่ม 
เค ร่ืองสําอางและคลินิก เสริม 
ความงาม กลุ่มแฟชันกีฬา โดยจัด
ในลักษณะโปรโมชันส่วนลดราคา
พิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
พร ้อมลุ ้นรับรางวัลพิเศษท่ีทาง 
บริษัทฯ จัดไว้ให้ ภายใต้แคมเปญ  
“60 Days 60 Exclusive Items” 

•  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสําหรับ
แบรนด์สินค้าแฟชันแบบแฟรนไชส์ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะสินค้า 
คงคลังค้างสต็อกและภาวะผู้บริโภค 
ลดการจับจ่ายใช้สอยตามคอลเลกชัน 
โดยจัดในลักษณะการให้คูปองเงินสด
เพ่ือซื้อสินค้าแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ  
ผ่านการแลกคะแนน The 1 ภายใต้
แคมเปญ “กรี้ดเดย์เกรทดีล”
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“ทาง BBQ Plaza รู้สึกดีใจที่ทางเซ็นทรัลพัฒนายังมีส่วนลด
ค่าเช่ามาเพื่อช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณทาง
เซ็นทรัลพัฒนาด้วยค่ะ”

เสียงจากผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ - กลุ่มอาหาร

“ท่ีผ่านมาทางเซ็นทรัลพัฒนาได้มีการช่วยเหลือ MK Group 
มาโดยตลอด ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ อย่างไรก็ดี ทาง 
MK ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด เพ่ือให้เราผ่านสถานการณ์นี้
ไปด้วยกันครับ” 

คุณเกียรติก้อง กังวานวงษ์
Senior Vice President
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จํากัด 
(มหาชน)

คุณนีรดา ชูพจน์เจริญ
Chief Financial Officer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จํากัด

“ทาง Hong Bao ต้องขอบคุณท่ีเซ็นทรัลพัฒนาช่วยเหลือ 
ให้ส่วนลดในช่วง COVID-19 มาตั้งแต่แรกครับ” 

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเซ็นทรัลพัฒนาเป็น
อย่างมาก เพราะเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายก็ลําบาก
เหมือน ๆ กันกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้” 

คุณนพดล นฤตรรกกุล
เจ้าของกิจการ 
บริษัท หงเปา ทีซีพี จํากัด

คุณณรงค์ ภูรีพิพัฒน์
เจ้าของกิจการ
แบรนด์ Sushi Hero

“ในนามของ KOI The ต้องขอขอบคุณเซ็นทรัลพัฒนา  
ท่ีคอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและประสานงานในด้าน 
ต่าง ๆ เพ่ือให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปด้วยกันได้  
KOI The จะยังคงเป็น Partner ที่ดีกันต่อไป”

คุณณัฐพล เอกแสงกุล
Managing Director
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย)
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

•  ยกเลิก “ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของร้านค้า (Tenant)” จาก 
ตัวชี้วัดองค์กรในปี 2563 เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อาจมปัีจจัยต่าง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความพึงพอใจนอกเหนือจากปัจจัยอันเกิดจากการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ

•  ปรับเปลี่ยนนํ้าหนักตัวชี้วัดบางตัวในแบบประเมินความ 
พึงพอใจของลกูค้าและร้านค้า และบรูณาการให้ไปในทศิทาง
ที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น

•  กําหนด “ดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของ 
ร้านค้า (Tenant)” เป็นตัวชี้วัดระดับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายท่ีระดับ 80 
คะแนน และเป้าหมายระยะยาวใน 
ปี 2565 ที่ระดับ 85 คะแนน

การบริหารจัดการ  
สร้างความสัมพันธ์  
และพัฒนาร้านค้า 

•  สรรหาผูป้ระกอบการรายใหม่สาํเรจ็ทีร้่อยละ 50 จากเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด ซึ่งยอมรับได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
COVID-19

•  แม้จะเลื่อนการจัดโครงการ CPNlead รุ ่น 4 ออกไป แต่
บริษัทฯ ยังคงดําเนินการตามแผนงานพัฒนาและขยายผล
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสําหรับ CPNlead รุ่น 1-3 โดย
มีการปิดข้อตกลงระหว่างกันในการเปิดร้านใหม่และขยาย
สาขาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของปี 2562

•  ดาํเนินงานตามแผนงานส่งเสรมิการขาย เชงิกลยุทธ์ และเพ่ิม
รูปแบบร้านค้าแบบป๊อปอัพสโตร์ได้ 67 ราย

•  สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและท้องถ่ินให้ยังคง
สามารถเปิดร้านค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดได้จํานวน 4,541 
ร้าน (นับซํ้าราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไม่นับกรณี
รายใหม่หรือรายที่ออกไป) ซึ่งลดลงร้อยละ 14 จากปี 2562 
อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้
เพราะผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  สรรหาผู ้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 จากปี 2563

•  ดาํเนนิงานตามแผนงานส่งเสรมิการขาย
เชิงกลยุทธ์และเพ่ิมรูปแบบร้านค้าแบบ
ป๊อปอพัสโตร์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 90 จากยอด
ปี 2563

•  เ พ่ิมสัดส ่วนผู ้ประกอบการร ้านค ้า 
ท้องถ่ินให้ได้ร้อยละ 10 จากผูป้ระกอบการ 
ทั้งหมดภายในปี 2568

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลและสิทธิมนุษยชน 
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2563 บทที่ 23 การกํากับดูแลกิจการ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน
หรือ Employer of Choice โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

1. การสรรหาและรักษาบุคลากร
บริษัทฯ ดําเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทํางานโดยไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกเพศสภาพ ทุกเชื้อชาติ และไม่แบ่งแยก
พื้นฐานของแต่ละปัจเจกบุคคล ทั้งนี้สัดส่วนกลุ่มบุคลากรกระจายในช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 71 ของพนักงานทั้งหมด

3.2 การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
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ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19  
ส่งผลให้บริษัทฯ ชะลอแผนการสรรหาและรับพนักงานใหม่ใน 
บางตําแหน่ง และปรับเปลี่ยนเป็นการสรรหาจากพนักงาน
ป ัจจุบันที่ประสงค ์จะเ พ่ิมโอกาสในการเรียนรู ้ ในสายงาน
ใหม่แทน ท้ังนี้  มีจํานวนพนักงานขอย้ายโอนกลับภูมิลําเนา 
มีจํานวน 16 คน 

สําหรับการโอนย้ายข้ามบริษัทระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท
ภายในกลุ่มเซ็นทรัลพบว่ามีจํานวน 15 คน เป็นการขอโอนย้ายไป
บริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลจํานวน 2 คน และรับพนักงานโอนย้าย
จากกลุม่บรษิทัในเครอืฯ จาํนวน 13 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 13 และ
ร้อยละ 87 ของจํานวนพนักงานที่ขอโอนย้ายทั้งหมด ตามลําดับ

ร้อยละ 71
อายุระหว่าง 30-50 ปี

ร้อยละ 22
อายุต�่ากว่า 30 ปี

ร้อยละ 7
อายุ 50 ปีขึ้นไป

โครงการ ผลด�าเนินงานในปี 2563

Work Integrated Learning หรือ WIL คือ การบูรณาการการเรียน 
การสอนเข้ากับการทํางานจริงในความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ
สถาบันการศึกษา นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะเข้าปฏิบัติงานจริง
พร้อมกับเรียนรู้ภาคทฤษฎีกับอาจารย์ในภาควิชาของตน โดยได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับพนักงาน
ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป

ดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นรุน่ที ่2 ระยะเวลา 3 ปี (สงิหาคม 2561-กรกฎาคม 
2564) จํานวน 14 คน ท้ังน้ี อัตรานักศึกษาท่ีจบแล้วเข้าร่วมงาน 
กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 64 ในระยะแรกและมีแนวโน้มลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญ บริษัทฯ จึงมีแผนทบทวนโครงการดังกล่าวและชะลอ 
การรับรุ่นถัดไป

ผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group Management 
Associate (MA) เป็นโครงการที่จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล เปิดโอกาส 
ให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทํางานจริง 
กับบริษัทในเครือฯ

เนื่องจากทางกลุ่มเซ็นทรัลชะลอโครงการดังกล่าว 1 ปี ทางบริษัทฯ  
จงึได้เปิดรบัสมคัรทัง้ภายในและภายนอก ได้ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกจํานวน 
3 อัตรา

ทั้งนี้ อัตราการหมุนเวียนงานของ MA ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
จํานวน MA ทั้งหมดในโครงการที่ยังคงร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัล

ผู้จดัการท่ัวไปฝึกหัด (General Manager Trainee หรือ GM Trainee) 
คือ โครงการพัฒนาผู้บริหารในระดับผู้จัดการศูนย์การค้าจากพนักงาน
ภายในเพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตร 
การพัฒนาครอบคลุมความรู้เรื่องงาน กระบวนการและการพัฒนา 
ภาวะผู้นํา เน้นรูปแบบการลงมือปฏิบัติหน้างานจริง มีผู้จัดการท่ัวไป
ประจําสาขาเป็นพี่เลี้ยงสอน

ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพัฒนา GM Trainee และยังคงทํางาน
ร่วมกับบริษัทฯ จํานวน 20 คน คิดเป็นอัตราการลาออกที่ร้อยละ 4 ของ
จํานวน GM Trainnee ที่เคยพัฒนาในโครงการนี้ทั้งหมด

ต่ออายุการทํางานของบุคลากรเกษียณอายุ คือ การต่ออายุ 
การทํางานของบุคลากรที่ใกล้เกษียณเป็นรายปีหรือราย 2 ปี ขึ้นอยู่กับ 
ความจําเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกันท้ังฝ่ายลูกจ้างและ
นายจ้าง

ปัจจุบันมีบุคลากรในโครงการดังกล่าว จํานวน 2 คน

การด�าเนินงานด้านการสรรหาและวางแผนจัดการอัตราก�าลังคน
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2. การพัฒนาผู้น�าและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าแผนการพัฒนาบุคลากรถือเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการผูกพันและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงาน
และขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ย่ิงในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานคุณภาพ ย่ิงต้องบูรณาการแผนงานการสรรหา 
การรักษา และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

แนวทางการพัฒนาผู้น�า ผลด�าเนินงานในปี 2563

การกําหนดตําแหน่งงานสําคัญ ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมสําหรับผู้สืบทอดตําแหน่ง 

กําหนดตําแหน่งงานสําคัญในระดับผู้บริหารระดับสูง (n, n-1, n-2)  
แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ 100 

การจัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล สําหรับ
กลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่น (Individual 
Career Development Plan: ICDP) ซึ่งมีการติดตามความคืบหน้า 
ผลการพัฒนาในทุก ๆ ไตรมาส

มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 96 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด (353 คนจากกลุ่ม 
เป้าหมาย 369 คน)

การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน หรือ People Manager Program 
สําหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ในการบริหารคนอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดให้หัวหน้างานที่ดีต้อง 
มีคุณลักษณะ 7 ประการ1 ตามบริบทและค่านิยมขององค์กร ท้ังน้ี  
กลุม่เป้าหมายจะได้รบัการประเมนิคณุลกัษณะแบบ 360 องศา ท้ังจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ต้บงัคบับัญชา โดยผลท่ีได้จะนํามา
ประกอบการพิจารณาคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไป 

ยังคงรูปแบบการเรียนรู ้ด ้วยตนเองแบบ Micro Learning ผ่าน
แอปพลิเคชัน PacD ซึ่งผลการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 52 (161 คนจาก
กลุ่มเป้าหมาย 310 คน)

หมายเหต ุ: 1  (1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการกระทําของตนเอง (2) การเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ มอบหมายความรับผิดชอบให้ทีมงาน (3) การสอนงานและการพัฒนา  
(4) ความสามารถในการให้คําชืน่ชมทีจ่รงิใจแก่พนักงาน (5) การเปิดใจรบัฟัง (6) การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทมีงาน (7) ความสามารถในการปรบัตวัและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการทํางาน
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร ผลด�าเนินงานในปี 2563

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนงานอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะตามหน้าที่ในการทํางาน (Functional Training Roadmap) 
ระบุหลักสูตรการอบรมแยกตามหน่วยงานและตามบทบาทของงาน  
มีการประเมินและติดตามตามแผนและตามระยะเวลาที่กําหนด 

ดาํเนินการจดัทําสมรรถนะประจํากลุม่งาน (Functional Competency) 
ของหน่วยงานหลักส่วนหน้า โดยเริ่มท่ีสายงานบริหารทรัพย์สินและจะ
ดําเนินการต่อเนื่องในหน่วยงานหลักอีก 4 หน่วยงานในปี 2564

การเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เน้นจัดอบรมเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลให้พนักงานสามารถดําเนินงานตาม
กระบวนการท่ีเปลีย่นแปลงเป็นระบบดิจทัิลภายในองค์กร อาทิ หลกัสตูร 
Construction Online, ICON Residential, Preventive Maintenance, 
CPNServe และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับพนักงาน 
ทั้งบริษัทฯ ก่อนการขึ้นระบบสารสนเทศทางด้านการบุคคลระบบใหม่  
ชื่อ “CneXt” รวมพนักงานเข้าอบรมท้ังสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89 ของ
พนักงานทั้งหมด

การเสริมทักษะและจิตสํานึก โดยคํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล  
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและทักษะตามหลักบรรษัทภิบาล 
โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 
การป้องกันข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) และการดแูลรกัษาความปลอดภัย
สาธารณะและบุคคล อาทิ หลักสูตรดับเพลิงข้ันต้น 22 รุ่น การดูแล
เครื่องจักรใหญ่ เช่น ปั้นจั่น การดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การ
ดูแลและใช้งานระบบบําบัดนํ้าเสีย การใช้งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หลกัสตูรการอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย- 
ISO 45001 โดยรบัการอบรมจากวิทยากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 487 คน (นับซํ้าคน) คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด

2559

21

2560

25

2561

27

2562

24

2563

11

สัดส่วนประเภทหลักสูตร 
ที่จัดอบรมในปี 2563 (ร้อยละ)

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร 
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

ความรู้เฉพาะ 
สายงาน

56%
ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ

35%

การพัฒนา 
ความเป็นผู้น�า 9%
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บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาข้างต้น ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในปี 2563 เน้นการอบรมออนไลน์ E-Learning เป็นหลัก มีจํานวนท้ังสิ้น 67 หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 
จํานวน 32 หลักสูตร หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 91 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับร้อยละ 92 (คงที ่
เมื่อเทียบกับปี 2562) ท้ังนี้ การพัฒนาบุคลากรของบริษัทใช้แนวทาง 70:20:10 ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหน้างานเป็นหลัก  
โดยจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากรในปี 2563 เท่ากับ 11 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 54 โดยเน้นการเรียนรู้
และสนับสนุนการปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานมากขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
แก่บุคลากรที่สนใจใฝ่หาความรู ้เพ่ิมเติมในระดับอุดมศึกษา 
ในโปรแกรมให้ทุนเรียนต่อวุฒิปริญญาโทซึ่งมีผลผูกมัด 2 ปี โดย
บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร 
จนสําเร็จการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์กับ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาในด้านทัศนคติและความ 
มุ่งมั่นในการนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป  
โดยในปี 2563 มีบุคลากรที่ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโทท้ังสิ้น 
จํานวน 4 คน รวมเป็น 17 คนนับแต่มีการเปิดให้ทุนตั้งแต่ปี 2559 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดสู ่
การสร้างนวัตกรรม โดยจดัประกวดนวัตกรรมองค์กรภายใต้โครงการ 
“ดรีมทีมโปรและดรีมทีมมินิ” ซึ่งดําเนินการต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 10  
เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอ
กระบวนการปรับปรุงและแนวคิดใหม่ในการทํางาน เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาสร้างคุณค่าเพ่ิมบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบวงจร
การบริหารงานคุณภาพ โดยดรีมทีมโปรเป็นการประกวดโครงการ
ที่แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์หาสาเหตุบนหลักการ PDCA (Plan-Do- 
Check-Act) และ QC Story ส่วนดรีมทีมมินิเป็นการประกวด
โครงการที่เน้นแก้ปัญหาแบบเร่งรัดและทําได้ทันทีบนพ้ืนฐาน 
การแก้ปัญหาไคเซน ลด เลิก และเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 จึงงดการ 
ประกวดดรีมทีมโปรคงไว้เพียงการประกวดดรีมทีมมินิ ผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ คือ มีพนักงานร่วมส่งโครงการท้ังส้ิน จํานวน 133 
โครงการ คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมของพนักงานที่ร้อยละ 10 ของ
พนักงานท้ังหมด ผลจากโครงการทั้งหมดคาดว่าจะสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายองค์กรได้ที่ 1.4 ล้านบาทต่อปี

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์การค้าทั้งในและต่างประเทศ  
ซึง่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขัน และพฤติกรรมลกูค้า 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันผู้บริหารศูนย์การค้า 
จึงต ้องเข ้าใจภาพรวมและสามารถบริหารจัดการ
ศูนย์การค้าที่ตนรับผิดชอบให้มีกําไรและเติบโตอย่าง 
ย่ังยืนภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว เสมือนเป็น CEO  
หรือเจ้าของธุรกิจ โดยต้องสามารถนําข้อมูลท่ีมีอยู่มา 
เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ 
ซึ่งบทบาทเหล่านี้ต ้องอาศัยองค์ความรู ้ เชิงพาณิชย์  
ทักษะในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ บริษัทฯ  
จึงร่วมกับศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสําคัญ 
(Flagship Program) เพ่ือเพ่ิมทกัษะในองค์ความรูด้งักล่าว
แก่ผู้บริหารศูนย์การค้า และส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนา
แนวคิดทางธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป แบ่งการอบรม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ การอบรมแบบเข้มข้น 7 วัน การ 
มอบหมายงาน และการลงมือปฏิบัติ โดยส่งผลงาน
เป็นแผนการดําเนินธุรกิจเดี่ยวที่ต้องนําไปใช้ได้จริงใน
ศูนย์การค้าที่ตนดูแลรับผิดชอบให้เกิดผลในเวลา 5 เดือน 
มีการโค้ชแบบตัวต่อตัวเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารในปี 2564  
โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิจากผลงานของศูนย์การค้า 
ที่เกิดขึ้นจริง

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ภายใต้หลักสูตรอบรม GM Program
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โครงการ Sound of Service  
จากทีมศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ออก
มาตรการป้องกันโดยให้พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัยและ Face Shield และกําหนดให้พนักงานฯ ให้บริการหลัง
เคาน์เตอร์อะครลิกิ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการใช้และให้บรกิารระหว่าง
ลูกค้าและพนักงาน ภายหลังพบว่ามาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
ต่อการสือ่สารระหว่างกัน ประสทิธิภาพการให้บรกิารและความพึงพอใจของ 
ลกูค้าลดลงอย่างมนัียยะ ทางดรมีทมีจากศนูย์การค้าเซน็ทรลั เวสต์เกต 
จึงได้รวมกลุ่มระหว่างพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์และแผนกงาน
ระบบ คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีง่าย ๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมเพียง
เล็กน้อยโดยติดตั้งอุปกรณ์สําหรับขยายเสียง ประกอบด้วยลําโพงและ
ไมโครโฟนติดตั้งชุดละฝั่งของเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ในฝั่งพนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์จะซ่อนการติดต้ังสวิตช์เปิด-ปิดระบบดังกล่าวไว้ และ
จะทําการเปิดก็ต่อเมื่อพนักงานฯ เห็นลูกค้าเดินมาท่ีเคาน์เตอร์และ 
เอ่ยปากสอบถาม ซึง่โครงการดงักล่าวประสบความสําเรจ็เป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยแต่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง 
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ียังคงมาตรการความปลอดภัยได้
เหมือนเดิมและสามารถนําไปขยายผลใช้ได้จริงจนครบทุกสาขา

โครงการประดิษฐ์อุปกรณ์นับจ�านวนลูกค้า 
ใน Food Park และเครื่องเตือนเว้นระยะห่างบันไดเลื่อน  
จากทีมศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้มีการจัดสรรกําลังคน 
ในการคดักรองด้วยการวัดอณุหภมูแิละตดิตามการลงทะเบยีนใช้งานในระบบ
ไทยชนะเต็มอัตรากําลัง ทําให้บางมาตรการ เช่น มาตรการลดความแออัด 
ใน Food park และการเว้นระยะห่างในการใช้บันไดเล่ือนขาดกําลังคน 
กอปรกับวิเคราะห์แล้วพบว่าหากใช้พนักงานเพ่ือการดังกล่าวจะส่งผลให้
ประสทิธิภาพการจดัสรรกาํลงัคนลดลงและไม่คุม้ค่างาน ด้วยเหตนุีท้างดรมีทมี 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั หาดใหญ่ จงึคดิประดษิฐ์อปุกรณ์ในการนบัจาํนวนคนและ
เว้นระยะห่างในการขึ้น-ลงบันไดเลื่อน โดยการนําระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร ์
มาใช้ในการตรวจนับจํานวนคนท่ีเดินเข้า-ออกเมื่อใช้บริการ Food Park 
สัญญาณจะส่งไปคํานวณหักลบจํานวนคนและแสดงผลจํานวนคนท่ียินยอม
ให้อยู่ในพ้ืนท่ีตามจํานวนท่ีกําหนดบนหน้าจอ ส่วนการเว้นระยะห่างสําหรับ
การใช้บันไดเลื่อนทางศูนย์การค้าได้นําอินฟราเรดเซ็นเซอร์มาตรวจจับ 
การเคล่ือนไหวเมื่อมีคนเดินผ่านและส่งสัญญาณเตือนเพ่ือเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันในการข้ึนบันไดเล่ือน ภายหลังการแชร์ภาพอุปกรณ์ดังกล่าวใน
กลุ่มคณะทํางานเฉพาะกิจ COVID-19 ได้เกิดการพัฒนาดีไซน์ให้ใช้งานง่าย
และสวยงามเหมาะสม ก่อนนาํไปขยายผลดาํเนินการในทุกศนูย์การค้าภายใต้ 
การบริหารของบริษัทฯ ต่อไป

ผลงานจากโครงการดรีมทีมมินิในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

อุปกรณ์นับจ�านวนลูกค้าใน fOOdwOrld

เครื่องเตือนเว้นระยะห่างบันไดเลื่อน
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3. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการและประเมินผลงาน 
บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความ 
รับผิดชอบตามแผนงานท่ีกําหนด โดยใช้เครื่องมือและแนวทาง
การจัดกลุ่มตําแหน่งงานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องจากปี 2561  
เพ่ิมเติมในส่วนโครงสร้างตําแหน่งงานและปรับระบบการประเมิน
ผลงานพนักงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1)  พนักงานทําการประเมินตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายปีตามแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(Individual Performance Management Plan) ที่แบ่งออก
เป็น 4 หมวดหมู่ คือ 1) ผลงานร่วมขององค์กร (Shared 
Corporate) 2) ผลงานตามกลยุทธ์องค์กรในมุมมอง 4 ด้าน  
คือ ด้านการเติบโตขององค์กร ด้านการสร้างคุณค่าแบรนด์  
ด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพ ด้านการปรบัปรงุกระบวนการภายใน 
3) ผลงานตามกลยุทธ์องค์กรในมุมมองด้านบุคลากร และ  
4) ผลงานจากโครงการหรือแผนงานพิเศษท่ีทําร ่วมกับ 
เพื่อนร่วมงานต่างแผนก ต่างฝ่าย หรือกับหน่วยงานภายนอก

2)  จากนัน้ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ข้อมลูป้อนกลบักับผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ผ่านการคุยแบบตัวต่อตัวและนําคะแนนท่ีได้ของแต่ละบุคคล
เข้าสู่กระบวนการถัดไป 

3)  กระบวนการประเมนิบนมาตรฐานเดียวกันมากทีส่ดุ (Calibration) 
ในทีป่ระชมุระดบัจดัการไล่ตามลําดบัตาํแหน่งงาน ผลประเมนิ 
ทีไ่ด้จะนํามาใช้ในการพิจารณาปรบัเงนิเดอืนและโบนสัประจาํปี 
รวมท้ังใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและ 
การจัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคลในปีถัดไปต่อไป ท้ังน้ี  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพ่ิมการประเมินแบบป้อนกลับเพ่ือให้
พนักงานท้ังองค์กรสามารถประเมนิผูบ้งัคบับญัชาของตนเองได้  
ผ่านแบบสํารวจเก่ียวกับหัวหน้างาน (People Manager)  
โดยมพีนักงานเข้าร่วมประเมนิทีร้่อยละ 96 ของพนักงานทัง้หมด 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�านักงาน
ภายใต้โครงการ “สมาร์ทออฟฟิศ - Smart Office” เพื่อให้บุคลากร 
ได้ทํางานในบรรยากาศที่ทันสมัย คล่องตัว ตรงกับลักษณะงาน
และไลฟ์สไตล์มากขึน้ ซึง่ทยอยปรบัปรงุตัง้แต่ปี 2562 แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงได้ชะลอและ
ปรับรูปแบบการทํางานและการใช้พ้ืนที่ในสํานักงานเพ่ือเพ่ิม 
ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อ
ขอใช้บริการกับหน่วยงานที่ดูแลสํานักงานผ่านแอปพลิเคชัน 
Workplace Management เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับบุคลากร 
ของบริษัทให้มากขึ้น 

การปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
ทางด้านการจัดการและบริหารบุคลากรซึ่งดําเนินการบนพื้นฐาน
หลักบรรษัทภิบาลเพ่ือให้บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานทั่วไป ท้ังน้ีความแตกต่างทาง
เพศสภาพ เชื้อชาติ และความทุพพลภาพทางร่างกายไม่ส่งผล 
ต่อการกําหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน 
โดยในปี 2563 ยังคงดําเนินการตามกระบวนการเดิม เน้นการปรับ
สวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นตรงตามไลฟ์สไตล์และความต้องการ
ของพนักงาน เช่น ปรับสวัสดิการเดินทางให้ครอบคลุมการเดินทาง
โดยเครื่องบินโดยสารในทุกตําแหน่งงาน เพ่ิมเติมการทําประกัน
สุขภาพสําหรับคนในครอบครัว ขยายผลประโยชน์การประกันกลุ่ม 
กับโรงพยาบาลพันธมิตร และทําข้อตกลงพิเศษเพ่ือพนักงาน
กรณีทําประกันโรค COVID-19 เป็นต้น และเพ่ิมเติมในส่วนการ 
จัดทําโครงสร้างตําแหน่งงานสมัยใหม่ในลักษณะการลดระดับชั้น 
การบงัคบับญัชา เพ่ือขยายและเพ่ิมช่วงของการควบคมุให้กว้างขึน้
เพื่อเพิ่มอิสระและความคล่องตัวในการทํางาน

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน
เพ่ิมเติมจากระบบ Smart ต่าง ๆ ที่พนักงานทุกคนต้องใช้ในการ
ทําธุรกรรมส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ตามเป้าหมายการเพิ่มเติมทักษะ
ดจิทิลัให้กับบคุลากร ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศ
ทางด้านการบุคคลระบบใหม่ชื่อระบบ “CneXt” ซึ่งช่วยให้ข้ันตอน
การจัดการข้อมูลและการบริหารงานด้านการบุคคลสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยระบบรองรับการทํางานของพนักงานแบบ Self-Service 
และการทํางานนอกสถานที่ หรือ Work from Home ได้เป็นอย่างดี  
ในระยะที่ 1 ได้เปิดใช้งานในฟังก์ชันหลักในการจัดการข้อมูล 
ส่วนบุคคล การจัดการสวัสดิการและการบริหารค่าตอบแทน การ
จ้างงาน และระบบการเรียนรู ้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ให้กับพนักงานทั้งบริษัทฯ ก่อนการขึ้นระบบในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563 จํานวน 344 รุ ่น รวมพนักงาน 
เข้าอบรมทั้งสิ้น 4,848 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมด 
ความสําเร็จส่วนหนึ่งมาจากการจัดกลุ่ม CneXt Change Agent 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนพนักงานในแผนกต่าง ๆ ช่วยในการขับเคลื่อน
และสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับระบบให้กับพนักงานในกลุ่มย่อยท่ีตน
รับผิดชอบ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการส่งข้อมูล
ป้อนกลบัจากพนกังานเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรงุระบบให้ดีย่ิงขึน้  
ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาเพ่ิมฟังก์ชันประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ระบบ CneXt ครอบคลุมการบริหารงาน
ด้านการบุคคลทั้งหมดและทําให้บริษัทฯ ก้าวสู่การบริหารคน
แบบดิจิทัลรองรับวัฒนธรรมการทํางานใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่าง 
เต็มรูปแบบ
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การค�านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร 
โดยดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร ่งครัด กําหนดจัดตั้ง 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน (คปอ.) ท้ังในระดับองค์กรและในระดับสาขาตามลาํดบั  
มพีนกังานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทัง้สิน้จาํนวน 346 คน แยกเป็น
ตัวแทนนายจ้างจํานวน 186 คน และเป็นตัวแทนลูกจ้างจํานวน  
160 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของพนักงานท้ังหมด (ไม่รวมพนักงาน
สัญญาจ้าง) และเพ่ิมหน้าท่ีของคณะกรรมการ คปอ. ประจํา
สํานักงานใหญ่ในการตรวจความปลอดภัย หรือ Safety Walk  
ในทุก ๆ ไตรมาส เมื่อพบเหตุหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
จะมีการแจ้งให้ดําเนินการแก้ไขผ่านคิวอาร์โค้ดของ Workplace 
Management จากผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยภายใต้
คณะกรรมการ คปอ. ในการดูแลป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย และความไม่ปลอดภัยในการ
ทาํงานต่อพนกังาน ส่งผลให้ในปี 2563 บรษิทัฯ มผีลการดาํเนนิงาน 
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตามดังผลการดําเนินการทางด้านความ
ย่ังยืนท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/storage/
download/sustainability/reporting-library/th/20210429-
sustainability-performance-th.pdf หวัข้อ “การบรหิารจดัการและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร” ท้ังน้ีลักษณะของการบาดเจ็บหลัก 
ที่ เ ก่ียวข ้องกับการทํางานในป ี  2563 ส ่วนใหญ่ เ กิดจาก 
ความประมาทและการหลบเลีย่งอบุตัเิหตใุหญ่ส่งผลให้เกิดอบุตัเิหตุ
แก่ตนเองแทน ในส่วนรายงานอบุตัเิหตขุองผูร้บัเหมาพบว่ามจีาํนวน 
1 ราย เกิดจากความประมาทในการปฏิบัติงานเช่นกัน

โดยอุบัติ เหตุที่ เ กิดขึ้นท้ังหมดได้ถูกสอบสวนสาเหตุและนํา 
บทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การเกิดเหตุซ้ําและกําหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย 
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และจัดให้มีการติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
พร้อมสื่อสารแก่ผู ้เก่ียวข้องพร้อมกับดําเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
COVID-19 เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยที่ดีในองค์กร

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะกําหนดกระบวนการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นระบบมาตรฐานขององค์กร  
จึงได้เตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ISO 45001 และเริ่ม 
เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในระบบ Smart Property 
หมวด Incident เพ่ือรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
หาแนวทางป้องกันต่อไป

การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
ดําเนินการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ  
เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธิมนุษยชนตามกฎหมาย
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2563 
บริษัทฯ ได้ทําการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
หรือ Human Right Due Diligence (HRDD) และทําการประเมิน 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือ Human Right Impact 
Assessment (HRIA)ในกลุม่พนกังาน (ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยไว้
ในรายงานประจําปี บทที่ 23 การกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบาย 
และแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน) 
และนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์น้ันมาจัดทําเป็นแผนงานในการ 
ดาํเนินงานด้านสทิธิมนุษยชนสาํหรบัปี 2563-2565 (Human Rights 
Roadmap) ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ของสหประชาชาต ิหรอื UNGP บนหลกั 3 ประการ คอื การคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยา โดย 
แบ่งแผนงานออกเป็น 3 แนวทาง คือ การคํานึงถึงสิทธิใน 
เรื่องความปลอดภัย การเคารพสิทธิของพนักงาน และการให ้
ความเป็นธรรม สรุปแผนงานได้ทั้งส้ิน 6 แผนงานหลัก กําหนด 
ผลที่คาดหวังในการติดตามและกําหนดวาระการรายงานท่ีชัดเจน
ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1)  การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

2)  การประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์  
www.centralpattana.co.th/th/whistle-blowing ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร

3)  การดูแลสิทธิมนุษยชนของพนักงานและพนักงาน 
รับเหมาช่วงในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

4)  การปรับปรุงแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลบุคลากรบน 
พื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

5)  การคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาในสิทธิของพนักงาน 
ทีม่หีน้าทีใ่นการให้บรกิารลกูค้า (รวมพนกังานรบัเหมาช่วง) 

6)  การอบรมให้ความรู ้ เรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
บุคลากรในตําแหน่งผู้บังคับบัญชา และบุคลากรท่ีม ี
หน้าที่ดูแลพนักงาน และพนักงานรับเหมาช่วง

แผนงานในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับปี 2563-2565 
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การรักษาและสร้างความผูกพันพนักงาน  
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
•  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานและปฏิบัติ

ต ่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และสนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 
กับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการนําเสนอข้อมูลแก ่
ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกับการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

•  ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และความเชื่อของ 
ทุกคนในองค์กรท่ีจะเป็นหลักยึดและชี้นําในวิธีคิดและการ
ตัดสินใจในการทํางาน เพ่ือหลอมรวมพนักงานทุกคนให้เป็น
ส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลพัฒนาในการ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อ
อนาคตที่ย่ังยืนสําหรับทุกคน” หรือ “IMAGINING BETTER 
FUTURES FOR ALL” ท่ีจะสะท้อนตัวตนความคงอยู่ของ 
บริษัทฯ โดยปลูกฝังให้บุคลากรเชื่อในสิ่งเดียวกันและร่วมกัน
สื่อออกมาในทุกสิ่งที่เราทํา จากวิธีคิด วิธีการทํางาน ความคิด
รเิริม่ และการลงมอืทํา รวมถึงการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งดีเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืนสําหรับทุกคนผ่าน 4 ความเชื่อ ได้แก่ 
POSITIVITY - คิดสร้างสรรค์ ทําสิ่งดี DYNAMISM - พัฒนา 
สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดย้ัง CUSTOMER CHAMPIONS - ลูกค้า
คอืแรงบนัดาลใจ และ COMMUNITY AT HEART - ก้าวไปด้วยกัน 
ผูกพันย่ังยืน โดยสนับสนุนให้เกิด Change Agent หรือผู้นํา 
ในการเปลี่ยนแปลง นําโดย Central Pattana Leader - ผู้นํา 
ในการขับเคลื่อนความเชื่อท้ัง 4 ของเซ็นทรัลพัฒนา CneXt 

Change Agent - ผู้นําการเปล่ียนแปลงระบบ CneXt และ 
Centrality Leader - ผู้นําในการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน

•  กําหนดประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรภายใต้
โครงการ “CG Voice” ตามกรอบการประเมินความผูกพันของ 
พนักงานสูก่ารเป็นองค์กรในหวัใจพนักงาน (Employer of Choice)  
ของบริษัทเอออน ฮิววิท ใน 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 4 หมวด และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงความผูกพันองค์กร 3 หมวด โดยในปี 2563  
มีพนักงานที่ร่วมทําแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวน 
พนักงานท้ังหมด และได้คะแนนความผูกพันของพนักงาน 
ที่ร้อยละ 83 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 14 และจัดอยู่ใน
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามนิยามของบริษัทเอออน ฮิววิท  
ผลการประเมินความผูกพันและปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน
ความผกูพนัจะถกูนาํไปวเิคราะห์และพฒันาแผนงานยกระดบั
ความผกูพันของบคุลากรโดยทมีงานด้านทรพัยากรมนุษย์และ 
ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ระดบัองค์กรและคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทนตามลําดับ ท้ังนี้ในปี 2563 บริษัทฯ  
ยังคงให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร 
โดยเน้นที่กลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง มีการกําหนดคะแนน
ความผูกพันต่อองค์กรและอัตราการลาออกเป็นดัชนีชี้วัด 
ที่ติดตามในระดับกลยุทธ์องค์กร
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ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จําต้องปิดการดําเนินธุรกิจในทุกศูนย์การค้าท่ัวประเทศเป็นเวลา 56 วัน 
ส่งผลให้มีการออกมาตรการต่าง ๆ ในด้านการบุคคล ซึ่งคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับพนักงานเป็นหลัก ดังนี้

การปรับตัวขององค์กรในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  ดําเนินมาตรการดูแลพนักงานเพ่ิมเติมในช่วงการแพร่
ระบาดของโรค อาทิ การจัดทําประกันสุขภาพ COVID-19 
แก่พนกังานเพ่ิมเตมิจากสวสัดกิารท่ัวไป แจกจ่ายหน้ากาก
อนามัย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ การกําหนดระเบียบและ
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ Work 
from Home รวมท้ังมาตรการแยกกลุ่มทํางานทีมเอและ 
ทีมบี  การกําหนดมาตรการเข ้มงวดในการคัดกรอง 
รายงาน และกักตัวกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศและ 
กลับต่างจังหวัด รวมทั้งมาตรการป้องกันพนักงานกลุ่ม
เปราะบาง เช่น สตรีที่กําลังต้ังครรภ์ จากสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย นอกจากนี้ 
ยังได้จัดทําแอปพลิเคชันให้พนักงานประเมินความเสี่ยง 
ในการสัมผัสเชื้อ COVID-19

•  นําระบบการประชุมทางไกล หรือ VDO Conference  
มาใช้เต็มรูปแบบ และเน้นการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์และการทํางานแบบ Remote 
Working ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Workflow) 
ภายในของบริษัทฯ

•  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของ
พนักงานผ่านโซเชียลมีเดียภายในของบริษัทฯ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารถึงพนักงานทุกคนได ้
ทันที (Live) และพนักงานสามารถติดตามข่าวสารและ 
เข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกรวดเรว็ รวมถงึการเพ่ิมรปูแบบ
การมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ เช่น การเชิญชวนพนักงาน 
ร ่วมกิจกรรมออนไลน ์แบบเรียลไทม ์ผ ่านฟ ังก ์ชัน 
Workplace Live ภายใต้ชื่อกิจกรรม “HC We Care 
LIVE” ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพ่ือให้พนักงาน 
ได้รับเน้ือหาในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางาน และ
กิจกรรม Happy Friday เพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลาย  
ลดความเครยีด ได้มพ้ืีนท่ีในการร่วมสนกุ แชร์ความคดิเหน็  
และประสบการณ์ต่าง ๆ ในทุกวันศุกร์ รวมถึงการเชิญ 
คณุหมอด้านจติวิทยาท่ีจะมาช่วยให้ความรูด้้านการบาํบดั
ความเครียดด้วยตนเอง

 -  ภารกิจแจกย้ิม - เป็นภารกิจต่อยอดจากคลิปส่ือสาร
ขอบคณุและให้กาํลงัใจพนกังานโดยผู้บริหารระดบัสงู 
ในช่วงท่ีปิดดําเนินการ ภายหลังการผ่อนปรนจาก
ภาครัฐฯ จึงจัดภารกิจแบ่งสายการเดินทางไปพบปะ
พนักงานทั่วทั้ง 33 สาขาในประเทศไทยเพ่ือเป็นการ
เรียกขวัญ กําลังใจ แสดงความขอบคุณและความ
ห่วงใยต่อเพ่ือนพนักงานในช่วงวิกฤตให้ผ่านพ้นไป 
ด้วยกันภายใต้แฮชแท็ก #เราจะฟันฝ่าไปด้วยกัน

 -  Q&A with CEO - โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทีม่คีาํถาม 
ในใจเก่ียวกับทศิทาง สถานะ และผลกระทบต่อบรษิทัฯ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในช่วง 
ทีทุ่กศนูย์ต้องปิดดาํเนนิการ และยังสามารถส่งคาํถาม
ผ่าน Workplace ซึ่งทุกคําถามที่สอบถามเข้ามา 
จะได้การตอบจากคณุปรชีา เอกคณุากูล ด้วยตวัท่านเอง  
โดยการโพสต์คําตอบผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน
องค์กร

•   การเป็นแบบอย่างของผู ้บริหารในการขอบคุณและ 
ให้กําลังใจแก่พนักงานหน้างานท่ีต้องเสียสละทํางาน 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และสือ่สาร
ให้พนักงานเข้าใจในสถานะของบริษัทฯ ได้แก่
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  ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ของ
ประเทศไทยเริม่ผ่อนคลายลง บรษิทัฯ ได้ผสมผสานช่องทาง 
ในการส่ือสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไปพร้อมกัน  
เน้นในเรือ่งการพบปะเพ่ือสือ่สาร ชีแ้จงสถานการณ์ ทศิทาง 
ของบรษิทัฯ เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และเรยีกขวญัและกําลงั
ใจของพนักงานกลับคืนมา โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติม
ขึ้น ได้แก่ 

 -  Lunch with CEO คือ กิจกรรมที่ เชิญพนักงาน 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสูงสุด เพ่ือ
สอบถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการได้ในทุกเรื่อง 
เริม่จดัเมือ่เดอืนสงิหาคมถึงธันวาคม จดัท้ังหมด 5 ครัง้ 
จํานวนผู้เข้าร่วมเท่ากับ 60 คน

 -  Townhall คือ กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง 
ผสมผสานระหว่างการนั่งฟังในโถงบริษัทฯ พร้อมกับ
การถ่ายทอดสดผ่านฟังก์ชัน Workplace Live ให้
กับพนักงานท่ัวทั้งองค์กรได้รับทราบและสอบถาม
ข้อมูลกลับมายังผู้บริหาร โดยจัดครั้งแรกเมื่อเดือน
ตุลาคม 2563 เป็นการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
ถึงทิศทางขององค์กร โดยมวีตัถุประสงค์และความเชือ่
ที่สะท้อนถึงความเป็น “เซ็นทรัลพัฒนา” ที่ว่า เราจะ 
มุ ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืนสําหรับ 
ทุกคน “Imagining Better Futures for All”

 -  กิจกรรม Central Pattana Step Up Challenge  
#ก้าวต่อไปกับเซน็ทรลัพัฒนา หรอืกจิกรรม CPN Step 
2 Share เดิม โดยปรับวัตถุประสงค์จากเดิมท่ีเน้น 
การเดนิหรอืว่ิงเพ่ือสขุภาพและแปรเป็นเงนิบรจิาค เป็น
เน้นให้พนักงานลุกขึ้นมาออกกําลังกายในทุกกิจกรรม
เพ่ือสุขภาพที่ดีและป้องกันตนเองจากโรคร้าย โดย 
เริ่มการนับจํานวนก้าวสะสมตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กําหนดเป้าหมายระยะทาง
สะสมให้ได้ 40,000,000 ก้าว เพ่ือ 40 ปีของบริษัทฯ 
ผลลพัธ์ของโครงการ จํานวนพนกังานเข้าร่วมโครงการ
จํานวน 1,146 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของพนักงาน
ทั้งหมด (นับในช่วงการจัดกิจกรรม) ระยะก้าวสะสม 
เท่ากับ 354,923,557 ก้าว เมื่อแปรจํานวนก้าว 
เป็นระยะทางได้เท่ากับ 283,939 กิโลเมตร (1,250 ก้าว 
เท่ากับ 1 กิโลเมตร) เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด

หรือคิดเป็นร้อยละ
29
ของพนักงานทั้งหมด 
(นับในช่วงการจัดกิจกรรม)

จ�านวนพนักงานเข้าร่วม
โครงการจ�านวน
1,416
คน

ระยะก้าวสะสมเท่ากับ
354,923,557
ก้าว

เมื่อแปรจ�านวนก้าว
เป็นระยะทางได้เท่ากับ

283,939
กิโลเมตร (1,250 ก้าว เท่ากับ 1 กิโลเมตร)  
เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 

ผลลัพธ์ของโครงการ
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

•  กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
(CG Voice Score) เป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร ตั้ง 
เป้าหมายที่ร้อยละ 75

•  ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้คะแนนความผกูพันของพนกังาน
ต่อองค์กรทีร้่อยละ 83 เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วท่ีร้อยละ 10 
และมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 8

•  กําหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
(CG Voice Score) เป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร  
ตั้งเป้าหมายท่ีร้อยละ 77 และคะแนนความผูกพัน
ของกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่ร้อยละ 75

การสรรหาและดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพ

•  ดําเนินการตามแผนงานผลักดันบริษัทฯ สู ่การเป็น
องค์กรในหวัใจของพนักงาน เน้นผ่านช่องทางออนไลน์ 
และเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่เซน็ทรลัท่ีได้รบัการจดัอนัดบั
อยู่ใน 10 บริษัทมาแรงแห่งปี 2563 ที่คนรุ่นใหม่อยาก
ร่วมงานด้วยมากที่สุด (www.workventure.com)

•  ไม่มกีารว่าจ้างพนักงานจากสหภาพแรงงานอืน่ใด และ
ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กร

•  ดําเนินการตามแผนงานผลักดันบริษัทฯ สู่การเป็น
องค์กรในหัวใจของพนักงาน

การพัฒนาภาวะผู้น�า 
และศักยภาพบุคลากร 

•  ดํ า เนินการตามแผนงานการ พัฒนาผู ้ บริ หาร
ศูนย์การค้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารธุรกิจและ
การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคู่ค้าให้เติบโตร่วมกันไป
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักสูตรอบรม GM Program

•  ดําเนินการติดตามให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ความก้าวหน้าในอาชพีได้พัฒนาตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
คดิเป็นร้อยละ 96 ของพนักงานกลุม่เป้าหมายท่ีกําหนด

•  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะผู ้บริหาร 
ภายใต้หลกัสตูรอบรม GM Program ต่อเน่ือง พร้อม
วัดผลตอบแทนทุนมนุษย์ (HCROI) เป็นผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

•  ขยายผลแผนการกําหนดตําแหน่งงานท่ีสําคัญ 
ในระดับ n-3

การเป็นองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูง

•  ดาํเนนิงานตามแผนงานสร้างความผกูพันของพนกังาน
ต่อองค์กร โดยอตัราการลาออกจากองค์กรโดยสมคัรใจ
อยู่ในเกณฑ์ปกติและลดลงจากปีที่แล้วอย่างมีนัย

• ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน

•  ศกึษาการปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนบัสนนุ
แนวทางการคิดและทํางานแบบ Agile

•  สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามความเชือ่ทัง้สีข่ององค์กร
•  ดําเนินโครงการตามแผนงานด้านสิทธิมนุษยชน

สําหรับปี 2564 ตามแนวทางการคํานึงถึงสิทธิ 
ในเรือ่งความปลอดภัย การเคารพสทิธิของพนักงาน 
และการให้ความเป็นธรรม 

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
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จ�านวนพนักงานทั้งหมดในปี 2563

ภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

สำนักงานใหญ่
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49
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23
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17
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7

14
8

21
4

17
2

43
35

27
7

23
9

แยกตามสถานที่ท�างาน 
(ตามภูมิภาค) รวม

4,863
คน

ชาย

2,459
คน

หญิง

2,404
คน

79%

5%

5%

11%

แยกตามสายงาน

สายงานปฏิบัติการ
3,854 คน

สายงานพัฒนาโครงการ
239 คน

สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง 
496 คน

แผนก Internal Audit
14 คน

สายงานรายงานตรง CEO  
(รวม Residential) 
260 คน
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บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมุ่งเน้นการ 
ดําเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบ 
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และความปลอดภัย โดยมีแผนงานการบริหารจัดการคู่ค้าทั้งใน
งานพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง การบริหารศูนย์การค้า การตลาด 
และงานการบริหารองค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 12 กลุ่มตามหมวดหมู ่
การให้บริการของคู่ค้า ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/stakeholder-engagement/supplier 

บริษัทฯ กําหนดแผนงานในการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณา
จากความเสี่ยงของคู่ค้าใน 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงในการดําเนินการ 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสี่ยงด้านความย่ังยืน
ที่ เ ก่ียวกับบรรษัทภิบาล สิ่ งแวดล ้อม และความปลอดภัย  
โดยวิเคราะห์ระดบัความเสีย่งจากขนาดของธุรกรรมทีม่รีะหว่างกัน 
ผลกระทบของผลติภณัฑ์และบรกิารของคูค้่าทีม่ต่ีอบรษิทัฯ รวมท้ัง
ข้อจํากัดในการหาผลิตภัณฑ์และบริการทดแทน เช่น บริการที่ต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์จาก 
ขนาดของธุรกรรมท่ีมรีะหว่างกันพบว่า คูค้่าทีดํ่าเนนิธุรกรรมระหว่างกัน 
ในรอบปี 2563 (เฉพาะในส่วนการบรหิารศนูย์การค้า ส่วนการตลาด  
ส่วนการบริหารองค์กร และไม่รวมผู้ให้บริการสาธารณูปโภค) 
จํานวน 4,018 ราย เป็นคู่ค้าท่ีมีธุรกรรมระหว่างกันเกินกว่า 10  
ล้านบาท จํานวน 54 ราย ครอบคลุมร้อยละ 52 ของการว่าจ้างและ
จัดซื้อทั้งหมด

3.3 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มคู่ค้า
ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้า

(เฉพาะในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด 
และส่วนการบริหารองค์กร ไม่รวมผู้ให้บริการสาธารณูปโภค)

จ�านวนคู่ค้า 
(ราย)

ยอดใช้จ่าย 
(ล้านบาท)

สัดส่วนต่อ 
ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
(ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1 มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป 54 2,103 52

กลุ่มที่ 2 มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 468 1,448 36

กลุ่มที่ 3 น้อยกว่า 1 ล้านบาท 3,496 499 12

รวม 4,018 4,050 100

การวิเคราะห์ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้าประจ�าปี 2563 

บริษัทฯ ได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้า
ข้างต้น วิเคราะห์ย่อยแยกตามหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ 
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง1 และนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน 
ปี 2563-2564

แนวทางการบริหารความเส่ียงห่วงโซ่อุปทาน แบ่งออกเป็น การ
สรรหาคู่ค้ารายใหม่และส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
ผ่านการประเมินคู ่ค ้า การพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน และการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรฯ

หมายเหต ุ:  1   (1) เครื่องใช้สํานักงาน (2) สินค้าทั่วไป (3) อุปกรณ์และระบบไอที (4) วัสดุอุปกรณ์เพื่อการงานอาคารและงานระบบ (5) งานซ่อมบํารุงระบบ (6) ผู้รับเหมาภายนอกและผู้รับเหมาช่วง 
(7) สินค้าและบริการสําหรับกิจกรรมทางการตลาด (8) สินค้าและบริการสําหรับศูนย์อาหาร ฟู้ดพาร์ค และ (9) งานต่อเติม ปรับปรุงอาคาร
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1. การสรรหาคู่ค้ารายใหม่และการประเมินคู่ค้า
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมคู่ค้ารายใหม่เพ่ือลดข้อจํากัด 
ในการพ่ึงพาคู่ค้าเฉพาะกลุ่มและเปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้กับ 
ผูป้ระกอบการท้องถ่ินและรายย่อย โดยผูท่ี้สนใจสามารถลงทะเบยีน
เป็นคู ่ค้ารายใหม่ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของพันธมิตร 
ทีบ่รษิทักําหนด ในปี 2563 มจํีานวนผูป้ระกอบการสนใจลงทะเบยีน
เป็นคู่ค้ารายใหม่กับบริษัทฯ จํานวน 1,147 ราย ส่งผลให้ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีคู่ค้าทั้งหมด 4,060 ราย (ณ สิ้นปี 2563) เป็นคู่ค้าท้องถิ่น 
จํานวน 1,162 ราย และเป็นคู่ค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์จํานวน  
358 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 และร้อยละ 9 ของคู่ค้าทั้งหมด

บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ใช้งานสินค้าและบริการภายในบริษัทฯ ต้อง
ทําการประเมินคู่ค้าโดยสแกนคิวอาร์โค้ดในทุกใบสั่งซื้อและ 
ในทุกรายการที่ดําเนินการสั่งซ้ือผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของ 
บริษัทฯ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับกับคู่ค้าหากต้องทําการปรับปรุง
สินค้าหรือบริการรวมไปถึงการขึ้นทะเบียนคงสภาพการเป็นคู่ค้า 
ของบริษัทฯ ในปีถัดไป ในปี 2563 สามารถทําการประเมินคู่ค้าได้ 
ที่ร้อยละ 51 ของจํานวนคู่ค้าท้ังหมดท่ีทําธุรกรรมระหว่างกัน และ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
ดีขึ้นด้วยการลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่
 
ทั้งน้ี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้ม ี
โอกาสในการสรรหาคู่ค้ารายใหม่นอกขอบเขตท่ีเคยดําเนินการ 
มาก่อน และทําการปรบักระบวนการสรรหาแบบเดิม ๆ เพ่ือตอบโจทย์ 
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการภายใน อาทิ ความต้องการใช้ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจํานวนมากในขณะท่ีตลาดขาดแคลน 
ทางบริษัทฯ ได้แก้ไขสถานการณ์โดยแยกสรรหาโรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และโรงงานบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางให้มาร่วมกันผลิต
และบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากน้ันกระจายส่งไปยังทุกสาขา
ทั่วประเทศแทน

2.  การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่า 
ร่วมกันกับคู่ค้า

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้บรหิารความสมัพันธ์และการพัฒนาคูค้่าโดย
การพัฒนาความร่วมมอืและต่อยอดนวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าร่วมกัน
โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ อาทิ
•  ร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอส.เอ็ม.

คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ในการนําเทคโนโลยี 
บดย่อยเศษเสาเข็มคอนกรีตตัดท้ิงจากงานฐานรากนํากลับ
มาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุรองทางถนนในโครงการเซ็นทรัล 

ศรีราชาตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยสามารถลดกระบวน
ขนส่งในการขนเสาเข็มออกและขนวัสดุรองทางถนนเข้าพ้ืนท่ี
โครงการ คิดเป็นผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมในการ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่ากับ 198.26 ตันคาร์บอน
เทียบเท่า

•  นําเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช ้
ในการสร้างแบบจําลองเสมือนของอาคารในรูปแบบดิจิทัล  
โดยนํามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างใต้ดนิและกําแพงกันดนิ
ในระบบสามมิติซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางงานระบบ
โครงสร้างและการก่อสร้างให้เห็นภาพร่วมกันและสามารถ
แก้ไขจุดบกพร่องไปพร้อมกันแบบทันที อีกท้ังลดระยะเวลา 
ลดการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย โดยเริ่มใช้ในโครงการดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค

•  ร่วมมอืกับบรษิทัทีป่รกึษา ได้แก่ บรษิทั ทรสัตี ้โปรเจค แมเนจเมนต์  
จํากัด บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด และบริษัท 
เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด สําหรับ
การขยายผลโครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง - Journey to 
Zero ในโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา โดย 
ให้ความรูแ้ก่คนงานก่อสร้างในการคดัแยกขยะอาหาร สอนการ
ทํานํ้าหมักชีวภาพในบริเวณบ้านพักคนงานเพ่ือใช้แก้ปัญหา
ลดกล่ินไม่พึงประสงค์ในบริเวณบ้านพักคนงานและบริเวณ
ก่อสร้าง เพ่ิมความพึงพอใจของชุมชนเพ่ือนบ้านรอบโครงการ 
ซึง่ผลการสาํรวจความพึงพอใจรายเดอืนกับเพ่ือนบ้านโดยรอบ
พบว่าความพึงพอใจในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นดังกล่าว 
ดีขึ้นร้อยละ 56

•  ต่อยอดนวัตกรรมการใช้ซ้ํา อาทิ การใช้วัสดุฉากก้ันชั่วคราว
ในงานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยลดการใช้ไม้ก้ันสูงถึงเพดาน เป็นใช้ 
โครงเหล็กแบบสําเร็จรูปท่ีสามารถนํามาประกอบได้ตาม
ขนาดพ้ืนที่ เคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก และไม่บังทัศนวิสัย
และบรรยากาศในภาพรวมของศูนย์การค้า อีกทั้งยังสามารถ
หมุนเวียนไปใช้ในงานปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงการอื่น ๆ ได้โดยง่าย 
โดยเริม่ทดลองใช้ในงานปรบัปรงุพ้ืนทีท่ี่เซน็ทรลั พระราม 2 และ
การหมุนเวียนใช้ตู้คอนเทนเนอร์จํานวน 20 ตู้ เป็นสํานักงาน
โครงการชัว่คราวและบ้านพักคนงาน นับถึงปัจจบุนัได้หมนุเวียน
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล อยุธยา

•  ขยายผลนวัตกรรมเพ่ือลดการใช้ อาทิ ปรับกระบวนการแจ้ง 
เพ่ิมงาน/ลดงาน หรือเปล่ียนแปลงงาน (SI: Site Instruction)  
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมา จากแบบเดิมท่ีต้องใช้เอกสาร
ตัวจริงเป็นระบบออนไลน์ท่ีสามารถอนุมัติออนไลน์และแจ้ง
โดยตรงให้กับผู ้เก่ียวข้องท้ังหมดและเห็นประเด็นที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงนั้นพร้อมกัน พบว่าสามารถลดการใช้เอกสารได ้
ร้อยละ 10 นอกจากน้ันยังนําระบบการตรวจรับมอบหรือ 
ตรวจข้อบกพร่องหน้างานแบบออนไลน์ (Defect Online  
Application) มาใช้ในการตรวจข้อบกพร่องหน้างาน ลดข้ันตอน 
การส่งเอกสารระหว่างกัน และได้ขยายผลจากงานปรับปรุง
พ้ืนท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา บีช ไปใช้งานในทุกโครงการ 
ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุงพ้ืนท่ี พบว่าสามารถลด 
การใช้กระดาษลงได้ร้อยละ 30 

•  ขยายผลนวัตกรรมรไีซเคลิ โดยตดิต้ังระบบรวมท่อนํา้ท้ิงเพ่ือนาํ
นํา้คอนเดนเสทท่ีกลัน่ตวัจากเครือ่งทําความเยน็กลบัมาใช้ใหม่
ในระบบทําความเย็นแบบแยกส่วน โดยขยายผลจากโครงการ
นําร่องศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ไปยังโครงการเซ็นทรัล 
ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา

•  ขยายผลมาตรการเพ่ือสิง่แวดล้อมและสขุภาพ อาท ิกําหนดให้
ติดตั้งพัดลมดูดฝุ่นในระหว่างก่อสร้างในทุกโครงการก่อสร้าง 
ขยายผลมาตรการฉีดสเปรย์ละอองนํ้าหน้าเครื่องนําอากาศ
เข้าศูนย์การค้า การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ การเปลี่ยนพัดลม
ระบายอากาศเป็นแบบประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้สายพาน 
หรือ EC Plus การนําแสงยูวีซี (UVC) มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค 
ในระบบระบายอากาศก่อนส่งเข้าสู่ตัวอาคาร และนําระบบ
ฆ่าเชื้อแบบพลาสมาซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาใช้ในลิฟต์
โดยสาร โดยนําร่องในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ทัง้นีใ้นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บรษิทัฯ ได้ร่วมกับ 
ผู้รับเหมากําหนดมาตรการป้องกันและดูแลแรงงานในโครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ ตั้งแต่ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งประตูสเปรย์
นํ้ายาฆ่าเชื้อก่อนเดินเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ติดตั้งจุดบริการ 
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดสรรให้แรงงานสวมใส่หน้ากาก 
ตลอดการทํางาน เป็นต้น

  รายงานนวตักรรมทีพั่ฒนาร่วมกันกับคูค้่าก่อนหน้าน้ีได้ท่ี รายงานประจําปี  
2562 หน้า 136 และ www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/supplier

3.  การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกดําเนินการปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานให้ดย่ิีงข้ึน โดยดําเนินการพัฒนาต่อยอดตามแนวทาง

การบริหารในปี 2562 แบ่งการจัดหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ 
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 9 หมวด1 (ไม่รวมกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง และไม่รวมผู้ให้บริการ 
สาธารณูปโภค) และกําหนดแผนการดําเนินงานออกเป็น 5  
แผนงานหลัก ได้แก่ 
•  การจัดหาเชิงกลยุทธ์ โดยทําการวิเคราะห์การส่ังซื้อทั้งหมด 

ใน 2 มุมมอง คือ 1) มูลค่าและจํานวนสินค้าในการจัดซื้อ 
จดัจ้างต่อหน่ึงใบสัง่ซือ้ และ 2) จาํนวนใบสัง่ซือ้ทีเ่กิดขึน้ท้ังหมด
ในแต่ละปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาสินค้าและบริการ

•  การจัดการโครงสร้างข้อมูลหลักของสินค้าคงคลังเพ่ือให้ข้อมูล
มีคุณภาพ ช่วยให้จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบแคตตาล็อกได้ 
ง่ายขึ้นและสามารถนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ได้มากขึ้น

•  การพัฒนาคู่ค้าสู่พันธมิตร โดยนําผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อมาใช้ในการสรรหาพันธมิตรที่สามารถร่วมพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ
พัฒนาให้เกิดกระบวนการนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งในปี 2563 ได้
ดําเนินการสร้างและพัฒนาคู่ค้าสู่พันธมิตรทั้งหมด 4 ราย 
โดยพิจารณารายที่มีการดําเนินธุรกรรมระหว่างกันมากท่ีสุด
และบ่อยท่ีสุด รวมท้ังพิจารณาศักยภาพในการกระจายสินค้า
ได้ครอบคลุมที่สุด ซึ่งได้แก่ คู่ค้าในหมวดเครื่องใช้สํานักงาน  
หมวดสินค้าทั่วไป หมวดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการงานอาคารและ
งานระบบ และหมวดสินค้าและบริการสําหรับกิจกรรมทาง 
การตลาด

•  การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ หรือ e-Procurement 
ให ้สอดคล้องกับกระบวนการทํางานที่ปรับใหม่ ต้ังแต ่
กระบวนการสรรหาจัดซื้อจัดจ้างไปถึงการจ่ายเงิน (Procure-
to-Pay) โดยนําเทคโนโลยี Robotic Process Automation 
(RPA) มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยลดปริมาณงานและความ 
ผิดพลาดในการทําธุรกรรมซํ้า ๆ ของพนักงาน

•  การซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์จากมูลค่าของสินค้า/บริการ
ร่วมกับลักษณะการใช้สินค้า/บริการนั้น ๆ เช่น สินค้า/บริการมี
มลูค่าสงูและใช้ตามกาํหนดระยะเวลา ความถ่ีในการสัง่ซือ้น้อย 
สนิค้า/บรกิารมมีลูค่าตํา่และใช้บ่อย ๆ มคีวามถ่ีในการสัง่ซือ้มาก 
 เป็นต้น โดยนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาใช้ประกอบในการบรหิาร
จดัการการสัง่ซือ้และการทาํสญัญากับคูค้่า เช่น สนิค้า/บรกิาร 
มีมูลค่าสูงและใช้ตามกําหนดระยะเวลา ความถ่ีในการสั่งซื้อ 
น้อย สินค้า/บริการมีมูลค่าต่ําและใช้บ่อย ๆ มีความถ่ีในการ 
สั่งซื้อมาก เป็นต้น
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

•  ดาํเนินการปรบัปรงุและเพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการจดัซือ้/ 
จัดจ้าง และการบริหารห่วงโซ่อุปทานสําเร็จในเฟสท่ี 1  
ตามแผนงานที่กําหนดไว้

•  ขยายผลการ พัฒนาปรับปรุ งแ ล ะ 
เ พ่ิมประสิทธิภาพเฟสที่  2  สําหรับ
กระบวนการของสายงานปฏิบัติการ
ทั้งหมด

การบริหารจัดการคู่ค้า

•  คู ่ค ้าและผู ้รับเหมารายใหม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ 
ด้านความย่ังยืน ในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
จํานวน 1,147 ราย (ไม่รวมคู่ค้ารายใหม่ในต่างประเทศ) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมดในปี 2563

•  ดาํเนนิการประเมนิคณุภาพการให้บรกิารคูค้่าและผูร้บัเหมา
ที่ดําเนินธุรกรรมระหว่างกันในปี 2563 ผ่านระบบประเมิน 
คู่ค้าโดยผู้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยตรงผ่านทางออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 36 ของรายการสั่งซื้อท้ังหมดท่ีมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผ่านระบบออนไลน์

•  มีจํานวนโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบประมูลออนไลน์
จํานวน 85 งาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 185 ล้านบาท และ
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 33 
เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนก่อนการประมูล

•  มีคู่ค้าท้องถ่ินจํานวน 1,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ของ
จาํนวนคูค้่าทัง้หมดท่ีดาํเนินธุรกรรมในปี 2563 คดิเป็นมลูค่า
การสั่งซื้อหมุนเวียนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งสิ้น 880 ล้านบาท

•  มีอุบัติเหตุเล็กน้อยส่งผลให้แรงงานหยุดงานจํานวน 18 
ชั่วโมง จาก 4.1 ล้านชั่วโมงของการทํางานของแรงงาน 
ที่ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการในปี 2563

•  ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ 
ใช ้แรงงานผิดกฎหมาย หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในโครงการของบริษัทฯ ที่ก่อสร้าง
และปรับปรุงในปี 2563

•  กาํหนดเป้าหมายในการสรรหาคูค้่าท้องถ่ิน
และรายย่อยในการจดัซือ้/จดัจ้าง ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรให้ได้ร้อยละ  
10 ของคู่ค้าทั้งหมดภายในปี 2568

•  สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ 
ท้ังในด้านการสร้างนวัตกรรม และการ
พัฒนาศักยภาพของคู่ค้า

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นวัตกรรมบดย่อย 
เสาเข็มน�ากลับมาใช้แทน
วัสดุรองพื้นถนน
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บรษิทัฯ มนีโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนร่วมกบัชมุชน โดยมุง่เน้น
สร้างการมส่ีวนร่วมในการสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง มคีวามเป็นอยู่ท่ีดขีึน้  
และภูมิใจในถิ่นกําเนิด โดยแบ่งแผนงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อชุมชนในสองด้านที่เก่ียวเนื่อง
กับองค์กร คือ 1) ด้านการจราจร ดังรายงานในบทที่ 19 หัวข้อ 2 
การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life / การให้บริการ
ท่ีเป็นเลิศ / การอํานวยความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ 
และหัวข้อที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายงานในหัวข้อ ความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563  
นอกเหนือจาก 2 ผลกระทบข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการดําเนินการใด 
ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับรุนแรง

2. การสร้างความผูกพันกับชุมชน

การชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบอาคาร 
เพ่ือสร้างความภาคภูมใิจให้กับคนในท้องถ่ินและเผยแพร่อตัลกัษณ์
ของท้องถ่ินในวงกว้าง โดยกําหนดแนวปฏิบัติท่ีมีการผสมผสาน
และประยุกต์เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชน  
ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
•  การออกแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา เป็นการต่อยอด 

ความสาํเรจ็จากรปูแบบ Semi-Outdoor และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว 
ในตัวอาคารของศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ที่กรุงเทพฯ  
โดยวิเคราะห์วิถีชีวิตคนศรีราชาที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีชีวิต 
ทีเ่ร่งรบี วุ่นวาย ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นนคิมอตุสาหกรรม 
แนวความคิด คือ การออกแบบให้ศูนย์การค้าเป็นเสมือน 
บ้านหลังที่ 3 ที่ให้ความรู ้สึกอบอุ่น สบาย และผ่อนคลาย 
เหมือนเดินอยู่ในบ้านของตัวเอง หรือ “House of Si Racha” 
การเดินช้อปปิ้งเสมือนการเดินภายในบ้านจากห้องหนึ่งสู่อีก
ห้องหนึ่ง ให้ความรู้สึกเดินได้ง่ายและสนุกสนานในบรรยากาศ 
ทีเ่ป็นกนัเอง โดยแบ่งดไีซน์การออกแบบในแต่ละชัน้แตกต่างกัน  
อาทิ โซนแฟชนัในบรรยากาศ Dressing Room หรอืห้องแต่งตวั 
ขนาดใหญ่ท่ีให้ความรู้สึกราวกับเดินเข้าไปเลือกในตู้เสื้อผ้า  

โซนร้านอาหารบรรยากาศแบบ Town’s Kitchen หรือห้องครัว
แห่งเมอืงศรรีาชา เน้นใช้วสัดจุากเหลก็และไม้ในสไตล์ทันสมยั  
โซนสนิค้าไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศ Playroom หรอืห้องสําหรบัเล่น  
เหมือนบรรยากาศในบ้านท่ีมีโซนต่าง ๆ ให้เลือกสนุกตาม 
ไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ โซนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไอที และ
ธนาคารในบรรยากาศ Living Room หรอืห้องนัง่เล่นท่ีเป็นมติร 
กับธรรมชาติ ในสไตล์เลานจ์และล็อบบี้ และโซนสําหรับ
ครอบครัวในบรรยากาศ Family Room หรือห้องสําหรับ
ครอบครัว ท่ีแบ่งย่อยออกเป็น Fun Attic หรือห้องใต้หลังคา  
ดินแดนในฝันของเด็ก ๆ และวัยรุ่น สานจินตนาการในวัยเยาว์
ที่ได้เล่นสนุกในห้องใต้หลังคา Dining Pod หรือพ้ืนท่ีรองรับ 
เพ่ือนฝูงเมื่อมาถึงเรือนชานให้ประทับใจในการรับประทาน
อาหารภายใต้หลังคาเรือนกระจกเดียวกัน และ Learning 
Pod หรือสนามเด็กเล่นเพ่ือการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

•  การออกแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ได้รับแรงบันดาลใจ 
จากเสน่ห์ของเมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ที่เมืองสามารถ
รักษาคุณค่า เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไว้ได้อย่างครบถ้วน  
โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “ความเรืองรองแห่งพระนคร 
ศรีอยุธยา” ถ่ายทอดเป็น 4 องค์ประกอบ คือ เอกลักษณ์
ของกรุงศรีอยุธยา การท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวิถีชุมชน อาทิ  
การออกแบบตกแต่งด้านหน้าอาคารโดยอิงจากเจดีย์ย่อ 
มุมไม้สิบสองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ตอนปลาย การตกแต่งพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมกลางแจ้งโดย 
อิงจากสถาปัตยกรรมความเป็นมรดกโลกของอยุธยาท่ีได้รับ 
การรับรองจากยูเนสโก และการตกแต่งภายในที่นําเอา 
แบบบ้านทรงไทย ข้าวของเครือ่งใช้ต่าง ๆ  ในอดตีมาผสมผสาน 
เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ สะท้อนภาพของอาณาจักรอยุธยาท่ีได้
ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการค้าขาย มีตลาดที่หลากหลายกระจาย
อยู่ทั่วทุกมุมเมือง

  เพิ่มเติม “การชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบอาคาร” ก่อนหน้านี้ 
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
community

3.4 การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
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ผลการด�าเนินงานในการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบอาคาร 
เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชนในปี 2562-2564

ศูนย์การค้า ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการตกแต่งด้านหน้าอาคาร (Façade)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ แนวคิดจากการจัดวางผังของเมืองในอุดมคติแบบไทยในสมัยโบราณที่อยู่บนแผ่นดินทอง
อันมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วัง วัด บ้าน และตลาด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา บ้านหลังท่ีสามท่ีให้ความอบอุ่นเหมือนเดินแบบไร้รอยต่อไปยังห้องต่าง ๆ ในบ้านท่ีมีพ้ืนที่
สีเขียวและเป็นมิตรกับธรรมชาติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา สถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่ีได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก อาทิ เจดีย์
ย่อมุมไม้สิบสอง

จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและสภากาชาดไทยในการ
จัดสรรพ้ืนที่ชั่วคราวเพ่ือรับบริจาคโลหิตมากว่า 33 ปี ได้ร่วมกัน 
วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสรรพ้ืนท่ีถาวร 
ในศูนย์การค้าเพื่อรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563 
ได้ร่วมกันเปิดจุดรับบริจาคโลหิตถาวรแห่งแรก ในพ้ืนท่ีจัดสรร
ของศูนย์ราชการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยตั้งแต ่
เปิดให้บริการได้มีประชาชนมาบริจาคโลหิต ณ จุดรับถาวรแล้ว 
ทัง้สิน้จาํนวน 697,500 ซซี ีอกีทัง้ได้นาํพนกังานกลุม่เซน็ทรลั จาํนวน 
100 คน เข้าร่วมโครงการ Mask for Blood Hero ร่วมบริจาคโลหิต 
แบบหมูค่ณะ ณ ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ได้ยอด 
บริจาคโลหิตจํานวน 40,000 ซีซี เมื่อรวมกับยอดการรับบริจาค
โลหิตบนพ้ืนที่หมุนเวียน ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพ่ิมจํานวนครั้ง
เพ่ิมโลหิต เพ่ิมชวิีตฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลน” “กลุม่เซน็ทรลั บรจิาค
โลหิตด้วยใจ เป้าหมาย 10,000,000 ซีซี” ซึ่งจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตทัว่ท้ังประเทศ จาํนวน 21 ครัง้ ใน 33 สาขาท่ัวประเทศ ได้ยอด 
บริจาคโลหิตจํานวน 3.4 ล้าน ซีซี (ข้อมูลจากสภากาชาดไทย  
นับรวมยอดได้ถึงเดือนมิถุนายน 2563) 

1)  การสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 
ให้กับชุมชน

การสนับสนุนในรูปแบบการบริจาคที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่น ๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ เตรียมมอบพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมชุมชน 
จาํนวนรวมกว่า 2,500 ตร.ม. ให้กับจงัหวัดอยุธยา แบ่งเป็น ลานเมอืง- 
ลานชุมชน ในชื่อ “ทรรศนาอยุธยา” จัดพ้ืนท่ีจําลองวิถีชีวิต 
คนอยุธยา สอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่
ให้กับนักท่องเท่ียวและชุมชนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดี 
ของเมืองอยุธยา และ “นิทรรศน์พระนคร” ซึ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับ
บอกเล่าประวัตศิาสตร์อยุธยาผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ ให้นักท่องเท่ียว  
นกัเรยีน นักศกึษา และผูท้ีส่นใจได้สมัผสักับประสบการณ์การเรยีนรู้ 
ประวัตศิาสตร์แบบใหม่ท่ีมากกว่าศกึษาจากหนงัสอืหรอืพิพิธภัณฑ์

  เพิ่มเติม “สาธารณประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามอบให้กับชุมชน”  
ก่อนหน้านี้ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์  
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/
stakeholder-engagement/community

2)  การจัดสรรพื้นที่โดยไม่คิด 
ค่าใชจ้า่ย หรอืคดิในราคา 
ลดพเิศษให้กับหน่วยงาน 
ราชการ สถานศึกษา หนว่ยงาน 
ภาคประชาสงัคม และหนว่ยงานทีไ่มห่วงัผลก�าไร

In-Kind  
Giving

In-Kind  
Giving

Community
Investment

Community
Initiatives
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นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังได้ร่วมดําเนินการกับพันธมติรและภาคต่ีางๆ 
 ในรปูแบบการสนบัสนนุพ้ืนทีแ่ละสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
เพือ่ขบัเคลือ่น สร้างจิตสาํนกึ และก่อให้เกดิความเข้าใจในประเดน็
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ
-  ร่วมกับกลุม่เซน็ทรลัและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สร้างสรรค์

โครงการ “Central - UNICEF Together for Every Child”  
เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด  
ไม่หยดุรกั ในช่ือตอน “มหัศจรรย์ พลงัครอบครวั” เพ่ือสร้างความ 
ตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวที่มีผลต่อพัฒนาการ 
ของลูกน้อย ท้ังในด้านของการเจริญเติบโตทางร่างกายและ 
ด้านจติใจ เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 จงึ
จัดได้เพียง 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากเป้าหมาย
หมุนเวียนจัดงานในศูนย์การค้า 10 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาในชั่วโมง 
การทํางานในการทํากิจกรรมอาสาเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางด้าน
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานซีพีเอ็นอาสายังได ้
นําทักษะและความชํานาญจากการทํางานไปช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย เช่น ในเดือนเมษายน 2563  
ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จํานวน 11 นาย ได้เข้าร่วมรักษา 
ผืนป่าในจังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังสนับสนุนอุปกรณ์สายส่งนํ้า  
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหาม ชุดป้องกันไฟนอกอาคาร 
และเครื่อง SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) 
หรือเครื่องช่วยหายใจสําหรับสู ้ภัยแบบถังติดตัว พร้อมนํ้าดื่ม  
1,000 ขวด นอกจากน้ี พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับบุคลากรของ
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ทํากิจกรรมภายใต้โครงการ Centrality 
ในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้ต้องลดการ 
จัดกิจกรรมในปี 2563 ลงเหลือเพียง 84 กิจกรรม มีพนักงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ินจํานวน 2,526 คน (นับเฉพาะข้อมูลท่ีมีการ
รวบรวม รวมนับซํ้า และไม่นับชั่วโมงที่พนักงานทุกคนร่วมกันทํา  
Face Shield ภายใต้โครงการ “We Care for All”) ลดลงจาก 
ปี 2562 ที่ร้อยละ 36

โดยสนับสนุนเงินให้กับชุมชน องค์กร
การกุศล รวมถึงการบริจาคเพ่ือการ
ศึกษาและเพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ในส่วนการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล
โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ ์
ที่จําเป็นในยามวิกฤติ จํานวนกว่า 4,100 ถุง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท  
ให้กับผู ้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ทางบรษิทัฯ และกลุม่เซน็ทรลัได้ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพ
จํานวน 1,700 ชุด สนับสนุนโครงการ “สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม คนละมือ  
เพ่ือมื้อน้อง” เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษท่ีประสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหารจากการเลื่อนเปิดเทอม 

3)  การบริจาคเงิน 4)  การจัดกจิกรรมซพีเีอน็อาสา 

-  ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ “The Magical Breath: 
ลมหายใจดดี ีในวันท่ีมฝีุน่” โดยให้ความรูเ้รือ่ง PM2.5 เผยแพร่
วิธีป้องกัน พร้อมแจกหน้ากาก N95 จํานวน 1,000 ชิ้น

-  จัดคอนเสิร์ตการกุศลงาน “From Thailand to Australia:  
A Fundraising Concert to Save Australian Animals” โดยเงนิ
บรจิาคท้ังหมดมอบให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภยัไฟป่าของ
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ NSW Rural Fire Service, RSPCA 
Australia, WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and 
Education Service Inc.) และ CFA (Country Fire Authority 
of Victoria)

Cash
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2) ด้านการศึกษา
บริษัทฯ มุ ่งพัฒนาการศึกษาอันเป็น
รากฐานของสังคมภายใต้ โครงการ 
“เซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และ
ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย” โดย
เน้นพัฒนาในปัจจัยพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ด้านส่ิงปลูกสร้าง อาคาร 
ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการพัฒนาทักษะของนักเรียน
และครูผู้สอน ท้ังน้ี ในปี 2563 ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลดําเนินการ
พัฒนาให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น 22 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่
•  สนบัสนุนการพัฒนาศนูย์การเรยีนรูใ้ห้กบัศนูย์การเรยีนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านจะน ู(จริาธิวัฒน์อปุถัมภ์) และศนูย์การเรยีน 
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม จังหวัดเชียงราย และ
เพ่ิมเติมเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้แสงธรรมชาติและติดตั้งแผงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

•  สนับสนุนการก่อสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบด้านความ
ปลอดภัย เน้นใช้วัสดุยางพาราในการทําเฟอร์นิเจอร์ใน
ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ ์
และโรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง 

•  สนับสนุนและผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นพัฒนาด้านวิชาการ
ควบคู่กับวิชาชีพ อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ 
และสอดแทรกการบรหิารจดัการโครงการ เช่น วธีิการทํารายรบั
รายจ่าย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 10 โรงเรียน 
ดังน้ี จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียน
ชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนบ้านแม่สา และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย  
จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงอุดม และโรงเรียน 
บ้านหนองแสง และจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียน 
บ้านแก้งซาว โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน โรงเรียนบ้านท่าไห 
(ไหทอง) และโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 

•  ผลักดันโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
เน ้นท่ีจะสร ้างทักษะชี วิตและทักษะอาชีพให ้ เชื่อมโยง
ระหว่างโรงเรียนและอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ 
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานท้ังในและ 
ต่างประเทศได้ มีสถานศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนชุมชน
วัดหนองโนใต้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
โรงเรียนบ้านหนองนาคํา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และวิทยาลัย 
เทคนิคตรัง จังหวัดตรัง และโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหต ุ: 2  ตลาดจรงิใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตทัง้ 22 สาขา กระจายทัว่ทกุภูมิภาคในประเทศไทย สามารถช่วยเหลอืเกษตรกรโดยรวมได้กว่า 3,529 ครวัเรอืน ครอบคลมุ 591 ตําบล สร้างรายได้หมนุเวียน
สู่ชุมชนท้องถิ่นกว่า 193 ล้านบาท

3. การพัฒนาชุมชน

1) ด้านเศรษฐกิจชุมชน
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ “เซ็นทรัล ทํา” และกลุ่มเซ็นทรัลในการส่งเสริม 
เศรษฐกิจท้องถ่ินให้เข้มแข็งโดยการสร้างกลไกตลาดชุมชน 
ให้เกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ 

Cash
Contribution

In-Kind  
Giving

Community
Initiatives

•   ก า ร จั ด ส ร ร พ้ื น ท่ี ถ า ว ร ใ น ก า ร
จําหน ่ายสินค ้า เกษตรอินทรีย ์
ภายใต้โครงการ “ตลาดจริงใจ 
ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต” เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรอินทรีย ์ได ้มาจําหน ่ายสินค ้าให ้ กับผู ้บริ โภค
โดยตรง โดยปัจจุบันได้จัดตั้งตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต 
ในศูนย์การค้าของบริษัทฯ แล้วจํานวน 12 สาขา จากท้ังหมด 
22 สาขา2 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 2,747 ครัวเรือน 
ครอบคลุม 318 ตําบล และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน 
ท้องถ่ินกว่า 158 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดสรรพ้ืนที่
หมุนเวียนเพ่ือเปิดโอกาสในการค้าขาย สร้างแบรนด์ และ
ระบายสินค้าให้เกษตรกร อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับมลูนธิิ
โครงการหลวงในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง 
ทุก ๆ วันศุกร์ใน 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล 
พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล พระราม 9 และ 
เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

•  ก า ร นํ า อั ต ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม ถึ ง 
ภูมิป ัญญาชาวบ้านที่โดดเด่นของจังหวัด 
มาผลิตเป็นของขวัญปีใหม่ ประจําปี โดย 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ 
จังหวัดเชียงราย นําอัตลักษณ์และชื่อเสียงในเรื่อง “เมือง 
แห่งศิลปินดินแดนแห่งศิลปะ” และเป็นจังหวัดท่ีมีชนเผ่า
ชาตพัินธ์ุมากทีส่ดุมาเป็นแรงบนัดาลใจรงัสรรค์ชิน้งานของขวัญ 
อันทรงคณุค่าภายใต้แนวคดิ “ความสขุทีย่ิง่ใหญ่ คอื การให้ไม่ม ี
วันหยุด” ก่อให้เกิดชิน้งานแห่งพลงั ศรทัธา ปัญญา มหาชน โดย
ผสานผลงานของสามเอกอคัรศลิปินจงัหวดัเชยีงรายท่ีมชีือ่เสยีง
ระดบัโลก ได้แก่ ท่านอาจารย์ถวัลย์ ดชัน ีท่านอาจารย์เฉลมิชยั  
โฆษติพิพัฒน์ พระเมธีวชโิรดม (ท่านพระอาจารย์ ว.วชริเธี) และ
ศลิปินเชยีงรายอกีหลายท่าน จดัทาํเป็นชิน้ของขวัญทรงคณุค่า 
นอกจากนี้ยังมีงานถุงผ้ามหาชนท่ีเกิดจากการนําผ้าทอมือ 
ชาวเขาและผ้าปักของหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์มาตัดเย็บ
โดยกลุม่แม่บ้านในจงัหวัดเชยีงรายและพะเยาเป็นการกระจาย
รายได้เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติ

Cash
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Investment
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การด�าเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “WE CARE FOR ALL…เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ คนไทย
ทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และ
สังคม เพื่อเป็นการให้กําลังใจ ดูแลใส่ใจ ให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุดผ่านกิจกรรม ดังนี้

1.  พนักงานจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 1,700 
คน ร่วมใจทําหน้ากาก Face Shield กว่า 
60,000 ชิ้น ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกว่า 5,000 คน ในโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้
แคมเปญ “WE CARE FOR ALL…เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ 
คนไทยทุกคน” 

สนับสนุนผ่านกิจกรรมจิตอาสา

3)  ด้านอื่น ๆ
•  การมอบโอกาสและความเท ่าเทียมทาง 

สังคมให้กับผู ้ด้อยโอกาส อาทิ การจัดสรร
พ้ืนทีฟ่รใีห้กับผูพิ้การได้จาํหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล โดยถูกต้องตามกฎหมายและคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้พิการเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 มีผู้พิการจํานวน  
48 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1  
ต่อพนกังานท้ังหมดหรอืคดิเป็นมลูค่าพ้ืนทีเ่ท่ากับ 5.7 ล้านบาท

•  เข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสรมิความเสมอภาค 
และขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ท่ีจดัขึน้ 
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา  
กว่า 24 หน่วยงาน เพื่อรวมพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้
มคีวามเท่าเทียมระหว่างเพศและยอมรบัในความแตกต่างและ

2.  พนักงานจิตอาสาร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 

 •  พนักงานศูนย ์การค ้าเซ็นทรัล ภูเ ก็ต สนับสนุน 
อาหารกล่องกว่า 32,000 กล่อง และช่วยงานใน 
โรงครัวพระราชทาน

 •  พนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  
ร่วมระดมทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งจัดทํา “ถุงแบ่ง
นํ้าใจ ปันรอยยิ้ม” จํานวน 200 ถุง มอบให้แก่พนักงาน 
แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงาน 
ขับรถ พนักงานทําสวน และพนักงานชั่วคราว เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 

 •  พนักงานเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล 
ออฟ ไลฟ์ แจกข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องให้
กับชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบ และร่วมกับสถานี
ตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ในการตั้งตู้ปันสุขเพ่ือแจกจ่าย
อาหารแห้งให้กบัประชาชนท่ีเดอืดร้อนย่านรตันาธิเบศร์ 
เป็นต้น

Face Shield 60,000 ชิ้น

In-Kind  
Giving

Time
Contribution

  มองเห็นคุณค่าในกันและกัน เพ่ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อย่างปรองดองและมีความสุข

•  ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) เครือข่ายมูลนิธิสังคมสุขใจ (สามพรานโมเดล) และ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี 
ภายใต้ “โครงการแปลงผักสุขใจสู่สายใยรัก” สําหรับผู้พิการ
ในชุมชนอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพ่ือขยายโอกาสและ 
สร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการในชุมชน ประกอบด้วย 
การก่อสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ กระบะปลูกผัก สอนการทําปุ๋ยหมัก 
และวางกระบวนการปลกูและเก็บเก่ียวท่ีสะดวก มปีระสทิธิภาพ  
ให้สามารถนําผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ไปต่อยอดจําหน่ายใน 
ตลาดจริงใจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง
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1.  ร ่วมกับพันธมิตรกว ่า 90 
ราย จัดกิจกรรม “ALL FOR 
HEROES อิ่มนี้เพ่ือหมอและบุคลากรทางการแพทย์”  
โดยจดัคาราวานปล่อยรถเพ่ือมอบอาหารกล่อง 10,000 ชดุ  
และถุงน้ําใจรวมอาหารแห้งน้ําดืม่ 30,000 ชิน้ ให้บคุลากร 
ทางการแพทย์ที่เป็นด่ังฮีโร่ในหกโรงพยาบาลหลักที่ดูแล 
ผู ้ป ่วยโควิด ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบด ีโรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลตํารวจ

2.  ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดโครงการ “รถปันสุข” 
เพ่ือส่งมอบสิง่ของทีจ่าํเป็นและอาหารแห้งให้กับชมุชนและ
หน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 โดยเปิดรับบริจาคของใช้ท่ีจําเป็นจาก 
กลุ ่มพนักงาน เซ็นทรัลพัฒนา พนักงานในเครือบริษัท 
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ และบุคคลทั่วไป โดยจัดตั้ง
จุดรับบริจาค ณ บริเวณช้ัน 1 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ 
ทองหล่อ ซอย 10 และจุดจอดรถ Super Car โซน Groove 

การช่วยเหลือเยียวยา

1.  ตลาดผลไม้รวมใจ : จัดสรร
พ้ืนท่ีทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์การค้ากว่า 40,000 ตร.ม. ใน 33 ศูนย์การค้า เพ่ือ 
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยในชุมชนกว่า 6,000 
ราย โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าตลอดเวลา 3-6 เดือน เป็น
มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท ต้ังเป้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รวม 1,500 ล้านบาท

การจัดสรรพื้นที่ฟรี

ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยขบวนคาราวานรถได้
รับการสนับสนุนรถกระบะจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 6 คัน เพ่ือนําส่ิงของท่ีได ้
จากการรับบริจาคไปมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยใน 
เขตปทุมวันจํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านครัว ชุมชน
พระเจน ชุมชนซอยร่วม-โปโล ชุมชนซอยกุหลาบแดง- 
ซอยปลูกจิต 3 ชุมชนวัดบรม และสํานักงานเขตปทุมวัน

All for Hero รถปันสุข

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกว่า 180 กิจกรรม เป็นพื้นที่ใน 
Convention Hall 30 กิจกรรม และพ้ืนท่ีลานโปรโมชนัต่าง ๆ 
150 กิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยไม่มี
การเก็บค่าเช่าตลอดเวลา 6 เดอืน เป็นมลูค่ากว่า 100 ล้านบาท 
โดยเปิดโอกาสให้หลากหลายอาชีพที่ต้องพักงานหรือ 
มีปัญหาขายสินค้าไม่ได้เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 ได้มีพ้ืนท่ีในการจําหน่ายสินค้าหรือหา
รายได้เสริมให้กับตนเอง อาทิ กิจกรรม Revival Market 
เปิดท้ายขายของพ่ีน้องร่วมอาชีพ กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ 
กลุ่มแอร์โฮสเตส สจ๊วต บุคลากรสายการบิน ภายใต้ชื่อ 
“ตลาดนางฟ้าอยากขาย” “ปิ่นโตนางฟ้า” “TG Market 
ตลาดนัดแอร์โฮสเตส”

Cash
Contribution

In-Kind  
Giving

In-Kind  
Giving

Community
Initiatives

ตลาดผลไม้รวมใจ

Revival Market
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

•  กําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดระดับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือชั่วโมง
อาสาของพนักงานอยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง (ปรับลดลงจาก 30,000 
ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19) 

•  ในปี 2563 มีบุคลากรของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่า 
ร่วมกับชุมชนและกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาจํานวน 10,037 ชั่วโมง 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

•  กําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร 
โดยตั้ ง เป ้าหมายการมีส ่วนร ่วม
ของพนักงานหรือชั่วโมงอาสาของ
พนักงานอยู่ที่ 24,000 ชั่วโมง

การแสดงความรับผิดชอบ 
และพัฒนาชุมชน

   การลงทุนในชุมชน 
ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

•  สนับสนุนกําลังคนและงบประมาณในการดําเนินโครงการสร้าง
คณุค่าร่วมกับชมุชนและโครงการซีพีเอน็อาสา รวม 3.5 ล้านบาท 

•  สนับสนุนและร่วมกับกลุ ่มเซ็นทรัลในการดําเนินโครงการ 
เพื่อสังคมในนาม “เซ็นทรัล ทํา” เป็นเงิน 23.9 ล้านบาท

•  จัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาทั้งหมด 84 กิจกรรม คิดเป็นจํานวน
ชั่วโมงอาสา 10,037 ชั่วโมงตามเป้าหมายขององค์กร

 สนับสนุนเพื่อสังคม

•  จัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือชุมชน รวมท้ังสิ้น 621 กิจกรรม 
เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมจํานวน 134 กิจกรรม

•  สนบัสนุนพ้ืนทีใ่ห้หน่วยงานภาครฐัและชมุชน (รวมผูป้ระกอบการ 
ท่ีประสบปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19)  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณรวม 53.7 ล้านบาท 

 การบริจาค 

•  บริจาคเพ่ือการกุศลผ่านมูลนิธิต่าง ๆ เป็นเงิน 17.4 ล้านบาท  
(รวมงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการศกึษา และเพ่ือผูป้ระสบภยั)

ทั้งน้ี ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นนัยสําคัญ

•  สนับสนุนพ้ืนที่ให้หน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน
สัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
กิจกรรมทั้งหมดภายในปี 2568

•  ศึกษาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม 
ห รื อ คุ ณ ค ่ า ร ่ ว ม ท่ี สั ง ค ม ไ ด ้ รั บ 
ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
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ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม04
บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม
ครอบคลุมการดําเนินงานและบริหารจัดการพลังงาน น้ํา  
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการจดัการของเสยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ
อย่างเป็นระบบและย่ังยืนโดยนํามาตรฐานสากลต่าง ๆ  มาประยุกต์
ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และแนวทางการ

บริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรอืมาตรฐานอาคารเขยีวในระดบันานาชาต ิ(LEED: Leadership 
in Energy & Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน 
Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN 
Energy Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมการใช้ทรัพยากรทางเลือก เช่น พลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การนํานํ้ากลับมาใช้หมุนเวียน ลดปริมาณ
ขยะฝังกลบ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการบริหารจัดการ

4.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมีแนวทางในการดําเนินการทั้งในส่วนของการเพ่ิมการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตามธรรมชาติ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

1. การบริหารจัดการในส่วนการใช้พลังงาน
การใช้พลังงานในปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นการใช้พลังงานของศูนย์การค้าจํานวน 34 แห่ง และอาคารสํานักงานทั้ง 7 แห่ง โดยมี 
แหล่งพลังงาน ดังนี้

01

05

02

06

03

07

04

08

การบริหารจัดการ 
การใช้พลังงาน

การบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศ

การปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ
อาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
Green Building

การบริหารจัดการน�้า 
และน�้าทิ้ง

การบริหาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการ 
ขยะและของเสีย

การพัฒนาและ 
รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน
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1. จากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
•  พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยในปี 2563 บริษัทฯ  

ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง1 
จํานวน 793,431 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
97.96 ของพลังงานที่ใช้ท้ังหมด โดยใช้ในการทํางานของ 
ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเพ่ือกิจกรรมปกต ิ
ภายในบรษิทัฯ 

•  พลังงานจากเชื้อเพลิงน้ํามันและก๊าซหุงต้ม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.49 ของพลังงานที่ใช้ท้ังหมด ซึ่งเป็นน้ํามันที่ใช้ใน 
การเผาไหม้เครือ่งยนต์เพ่ือดาํเนนิกิจกรรมปกต ิเช่น การทาํงาน 
ของเครื่องตัดหญ้า การใช้รถตู้บริษัท รถรับส่งลูกค้า และใน 
การซ้อมแผนเผชิญเหตุจําพวกอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์สําหรับ
ซ้อมดับเพลิง นอกจากน้ัน ยังสํารองเพ่ือใช้งานในกรณี
เหตุฉุกเฉิน เช่น การใช้นํ้ามันเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าและระบบสูบน้ําดับเพลิง เป็นต้น สําหรับก๊าซหุงต้ม 
มกีารใช้สาํหรบักิจกรรมในศนูย์อาหารท่ีบรหิารงานโดยบรษิทัฯ2 
และในการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุจากครัวร้อน

2.  แหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 
ตามธรรมชาติ 

บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิการนําพลงังานทดแทนมาใช้ผลติไฟฟ้าให้มากขึน้ 
โดยดําเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารศูนย์การค้า 
และบนหลังคาของพ้ืนท่ีจอดรถไปแล้วจํานวน 16 โครงการเพ่ือ 
นําไฟฟ้ามาใช้ในศูนย์การค้าและระบบปั๊มส่งนํ้า โดยในปี 2563 
บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 
12,566 เมกะวตัต์-ชั่วโมง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.55 ของพลงังาน 
ที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 39 มาจากโครงการ 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมเติมจํานวน  
7 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ศาลายา 
เซน็ทรลั ชลบรุ ีเซน็ทรลั นครศร ีเซน็ทรลั ขอนแก่น เซน็ทรลั พระราม 2 
และเซน็ทรลั ภูเก็ต เฟสตวิลั (ไม่รวมการผลติจากเซน็ทรลั สรุาษฎร์ธาน ี
ซึ่งติดต้ังแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563) ท้ังน้ีบริษัทฯ มีแผน 
ในการติดตั้งเพ่ิมอีก 8 โครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการ 
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในอนาคต

แหล่งพลังงาน

ปริมาณพลังงาน (หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง) สัดส่วน 
การใช้พลังงาน

ทั้งหมด 
ในปี 2563
(ร้อยละ)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แหล่งพลังงาน 
ที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงานไฟฟ้าจาก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

922,533 903,475 944,828 972,153 793,431 98.0

พลังงานจากเชื้อเพลิงนํ้ามัน
และก๊าซหุงต้ม

N/A 4,224 5,265 5,471 3,940 0.4

แหล่งพลังงานทดแทน
ประเภทหมุนเวียน 
ตามธรรมชาติ

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์-แผงโซลาร์เซลล์

128 899 6,175 9,045 12,566 1.6

ปริมาณพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ที่บริษัทฯ
ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งหมด (หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการไฟฟ้านครหลวง

พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
-แผงโซลาร์เซลล์์

พลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงน้ำมัน 
และก๊าซหุงต้ม
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97
2,

15
3

9,045

5,471
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3,
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1

12,566

3,940

25602559 2561 2562 2563

สัดส่วนพลังงาน (%) 
ไฟฟ้า / เช้ือเพลิง / แสงอาทิตย์

2560

99.4/0.5/0.1

2561

98.8/0.6/0.6

2562

98.5/0.6/0.9

2563

98.0/0.4/1.6

98.0%
พลังงานไฟฟ้าจาก 

กฟภ./กฟน.

0.4%
เชื้อเพลิง

1.6%
พลังงาน 
แสงอาทิตย์

สัดส่วน 
การใช้พลังงาน 

ทั้งหมดในปี 2563 
(ร้อยละ)

1  บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 91 ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทั้งหมด หรือเท่ากับ 2,897 ล้านบาท
2 ไม่รวมกิจกรรมการใช้ก๊าซหุงต้มของร้านค้าและผู้เช่า
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2.  การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  การใช้พลังงานโดยบริษัทฯ ได้แก่ การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีส่วนกลางและในระบบปรับอากาศ ซึ่งบริษัทฯ 
ดูแลและควบคุมได้โดยตรง มีการกําหนดนโยบายในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ 
ตัง้เป้าหมายองค์กรในการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหนึง่หน่วย 
พื้นที่ลงให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐานปี 2558 
(เฉพาะส่วนการใช้พลงังานโดยบรษิทัฯ) และกาํหนดเป้าหมาย 
ลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564 เทียบกับ 
ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลด 
การใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

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

 -  การเปล่ียนเครื่องทําความเย็นระบบระบายความร้อน 
ด้วยอากาศให้เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง (High Efficiency 
Chiller)

 -  ติดตั้งระบบควบคุมระบบปรับอากาศ (AC Control 
System) ภายในศูนย์การค้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและ
ความชื้นภายนอก จํานวน 19 โครงการ 

 -  ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable 
Speed Drive: VSD) ท่ีเครื่องสูบนํ้าเย็นและเครื่อง 
สูบนํ้าหล่อเย็นเพิ่มเติม

 -  ปรับเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มประสิทธิภาพสูงในระบบน้ําเย็น 
และระบบนํา้ระบายความร้อน (Chilled Water Pump - CHP 
and Condenser Pump - CDP) จํานวน 1 โครงการ

 -  เปลี่ยนระบบหอผึ่งนํ้าระบายความร้อน (Cooling Tower) 
ในระบบปรับอากาศ 

 -  เปลี่ยนแผ่นระบายความร้อน (Filter) ของหอผึ่งนํ้า 
ให้สามารถระบายความร้อนในระบบปรบัอากาศได้ดย่ิีงข้ึน

 -  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 19 โครงการ 
เพ่ือใช้ในการควบคมุการทํางานของระบบปรบัอากาศแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

 -  ปรับปรุงกระบวนการทํางานและดูแลระบบปรับอากาศ
ภายในศูนย์การค้าให้ทํางานอย่างเหมาะสม สัมพันธ์กับ
ปริมาณภาระความร้อนในแต่ละช่วงเวลา 

•  มาตรการอื่น ๆ โดยดําเนินการให้เร็วข้ึนจากแผนงานเดิม 
ที่กําหนดไว ้ เ พ่ือสนองตอบแนวทางของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และมาตรการ
สนับสนุนทางภาษีของภาครัฐ เช่น มาตรการติดต้ังระบบ 
เปิดปิดและปรับความเร็วบันไดเลื่อนอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์

ควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์ (Slow Speed Escalator) จาํนวน  
3 โครงการ และมาตรการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และ 
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดังรายงานก่อนหน้าแล้ว

•  การพัฒนาพนักงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ  
ได้จัดการองค์ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้พนักงานได้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผ่านการอบรมและปลูกฝังค่านิยมใน
การใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ท้ังน้ีเน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การอบรม 
ลดลงเหลือเพียง 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 148 คน (นับ
ซํ้าคน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของพนักงานท้ังหมด นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสาร
วันพลังงาน (Energy Day) และโครงการดรีมทีมที่มีเป้าหมาย 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช ้พลังงานอย่างต ่อเ น่ือง 
เป็นประจําทุกปี 

2.  การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้เช่าพื้นที่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าและ
ระบบความเย็นในแต่ละร้านค้าและคิดค่าบริการตามหน่วย 
การใช้งาน เพ่ือให้ผู ้ประกอบการร้านค้าและผู ้ เช ่าพ้ืนท่ี
สามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของตนให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ  
ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

  ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 805,997 
เมกะวัตต์-ชัว่โมง (รวมพลงังานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) แบ่งเป็น 
การใช้ไฟฟ้าโดยบริษัทฯ เท่ากับ 390,983 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
และเป็นการใช้ไฟฟ้าโดยผูป้ระกอบการร้านค้า เท่ากับ 415,014 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51  
ตามลําดับ

  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 รัฐบาล 
ได้ประกาศมาตรการป้องกันควบคมุโรคโดยมคํีาสัง่ปิดชัว่คราว
ศูนย์การค้าในทุกจังหวัดของประเทศต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม 
จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเวลา 56 วัน กอปรกับ
มาตรการประหยัดพลังงานที่ดําเนินการตามแผนงาน ส่งผล
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมปี 2563 ลดลง 191,916 
เมกะวัตต์-ชัว่โมง หรอืเท่ากับลดลงร้อยละ 19 เมือ่เทยีบปรมิาณ
การใช้พลงังานไฟฟ้าในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากเป็นการ
ดาํเนนิการในสถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ลงมติให้ปรับตัวชี้วัดองค์กร 
ปี 2563 ในการลดการใช้พลงังานลงให้ได้ร้อยละ 2 เมือ่เทยีบกับ 
ปี 2562 เป็นลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564 
เทียบกับปี 2562
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หมายเหต ุ: จํานวนโครงการที่นํามาคํานวณระหว่างปี 2559-2563 คือ 30 32 33 34 และ 34 โครงการ (ตามลําดับ) รวมโครงการศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน

หมายเหต ุ: (1)  แสดงผลการวิเคราะห์เฉพาะโครงการท่ีเปิดเต็มปีปฏิทิน หรือไม่มีการปรับปรุง และไม่รวมการใช้งานของสํานักงานใหญ่ โดยจํานวนศูนย์การค้าท่ีนํามาคํานวณคือ 28, 28, 30, 30  
และ 31 โครงการ ในช่วงปี 2559-2563 ตามลําดับ

 (2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้คํานวณเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล
 (3) ปรับแก้ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในช่วงปี 2559-2562 ตามข้อมูลพื้นที่อาคารสํานักงานที่มีการปรับแก้ไขใหม่และตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมในปี 2563

ในส่วนของดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ หรือ Energy Intensity ในส่วนการใช้พลังงานทั้งหมดโดยบริษัทฯ ประเภทศูนย์การค้า 
(ไม่รวมร้านค้าและผู้เช่า) ปี 2563 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 120.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม.

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้แยกตามกิจกรรม
(หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

การใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยรวม

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในพื้นที่ส่วนกลาง
และระบบปรับอากาศ

2563

390,984

805,998

415,014

2559

485,223

437,438

922,661

2560

474,109

430,265

904,374

2561

449,182

951,003

501,821

2562

494,376

981,198

486,822

ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
(หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม.)

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 
(รวมร้านค้าและผู้เช่า)

ดัชนีการใช้พลังงานโดยบริษัทฯ 
ประเภทศูนย์การค้า

ดัชนีการใช้พลังงานโดยบริษัทฯ 
ประเภทอาคารสำนักงาน

25632559 2560 2561 2562

122.8

259.0

120.8

165.7

157.0

349.8

150.0

135.3

326.8

144.1

124.3

319.4

156.4

312.9

137.3
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4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลง 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงในแง่ 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงข้ึนและทางอ้อมที่เกิดจาก 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นจน 
เกิดภัยทางธรรมชาติและส่งผลกระทบให้การดําเนินธุรกิจชะงักงัน  
ดังนั้นในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนได้ลงมตใินการตัง้เป้าหมายระยะยาวในการลดปรมิาณ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กรให้ได้ 
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ซึ่งเป็นไปตาม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ - เป้าหมายที่ 13 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบด้วย 
•  ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) เกิดจากการ 

เผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดเีซล และก๊าซธรรมชาต ิรวมถึงการรัว่ซมึ/รัว่ไหลจากก๊าซต่าง ๆ   
ท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น สารทําความเย็น 
สารดับเพลิง ก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น โดยตั้ง 
เป้าหมายระยะยาวให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ี 
ลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 เทียบกับปี 2558

•  ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในส่วนพ้ืนที่ส่วนกลางและในส่วนของ
ระบบปรับอากาศ ดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
การใช้พลังงาน/การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพ/การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ” โดย 
ตั้งเป้าหมายระยะยาวให้ลดลงท่ีร้อยละ 20 ภายในปี 2568 
เทียบกับปี 2558

•  ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากการใช้
พลังงานในการเดินทางของพนักงาน การใช้น้ําประปา และ 
การใช้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ  ดงัอธิบายในหวัข้อ “การบรหิาร 
จัดการการใช้พลังงาน/การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพ/การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการ
ร้านค้าภายในร้านค้าหรือพื้นที่เช่า” โดยตั้งเป้าหมายระยะยาว 
ให้มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อพ้ืนทีล่ดลงร้อยละ 10 ภายใน
ปี 2568 เทียบกับปี 2558

จากการขอรับรองข้อมูลการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปี พบว่าสัดส่วนปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) ปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) และปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืน ๆ (Scope 3) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 
47 และ 52 ตามลําดับ ส ่งผลให้บริษัทฯ ดําเนินมาตรการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
เป็นหลักดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการการใช้พลังงาน” 
และ “การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ” 

ในปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรมีค่าลดลง 
ท่ีร้อยละ 18 จากการปิดดําเนินการของทุกศูนย์การค้าเป็นเวลา 
56 วัน ในช่วงล็อคดาวน์อันเน่ืองมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19 และจากมาตรการการลดพลังงานตามแผนงาน
แบ่งเป็นการลดลงของ Scope 2 และ Scope 3 เท่ากับร้อยละ 21 
และ 19 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Scope 1 มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2562 เน่ืองจาก 
ถึงรอบการบํารุงรักษาทําให้ต้องมีการเติมสารทําความเย็นของ 
ระบบปรับอากาศและเติมสารซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (Sulfur 
Hexafluoride) ในระบบสวิตช์เกียร์ท่ีใช้กับระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ในบางศูนย์การค้า

นอกจาก น้ี  เ พ่ื อแสดง ถึง เจตนารมณ ์ ในการลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กรอย่าง 
เป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในหมวด
พลงังานทดแทน เพ่ือขึน้ทะเบยีนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ท่ีคาดว่า 
ลดได้จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 
12,216 กิโลวัตต์พีค ในศูนย์การค้า 13 แห่ง โดยมีปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 10,247 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี (tCO

2
eq/year)
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*, ** หมายเหต ุ: (1)  การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และสํานักงานเช่าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยคํานวณตามแนวทางการรายงานและคํานวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทาง 
การเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยคํานวณแบบ Operation Control

 (2)  โครงการที่นํามาคํานวณในแต่ละปีรวมศูนย์การค้าที่เปิดดําเนินการในปีนั้น ๆ รวมอาคารสํานักงาน 1 แห่งและสํานักงานใหญ่ โดยจํานวนศูนย์การค้าที่นํามาคํานวณ คือ 32 34 
35 36 และ 36 โครงการในช่วงปี 2559-2563 ตามลําดับ

 (3)  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

4.3 การบริหารจัดการน�้าและน�้าทิ้ง

1. การบริหารจัดการน�้า 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลักซึ่งต้ังอยู่ในลุ่มแม่น้ําโขง
และแม่น้ําเจ้าพระยา3 มรีะดบัความเสีย่งในการขาดแคลนน้ําปานกลาง
ถึงสูง (Medium-high Risk Level) เป็นลําดับที่ 45 ของโลก ท้ังน้ีจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดําเนินงานพบว่า การขาดแคลนนํ้าและ
ภาวะอทุกภยัต่างเป็นปัจจยัเสีย่งท่ีบรษิทัฯ ควรให้ความสาํคญั โดยพ้ืนที่
ที่เสี่ยง ได้แก่ โครงการที่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท้ังจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์
นํ้าประปาไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหานํ้าทะเลหนุนในภาคกลาง ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงได้กําหนดมาตรการดูแลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
โดยยึดตามหลัก 3R คือ ลดการใช้น้ํา (Reduce) ใช้น้ําซํ้า (Reuse) 
และนํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนํากลับไป 
ใช้ใหม่ (Recycle) โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนได้ปรบัเป้าหมายระยะยาวในการนําน้ํากลบัมาใช้ซ้ํา 
ให้ได้ร้อยละ 204 ภายในปี 2568 และสามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562 

3 GRI 303-1
4 เทียบเฉพาะในโครงการท่ีติดตั้งระบบรีไซเคิลนํ้าเท่านั้น

20เป้าหมายน�าน�้ากลับมา 
ใช้ซ�้าให้ได้ร้อยละ

5น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ

ในปี 2564  
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 
Scope 2 และ Scope 3 ขององค์กร*

ก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมอื่น ๆ
(Scope 3)

ก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม
(Scope 2)

ก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นโดยตรง
(Scope 1)

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่**
(หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ ตร.ม.)

2559 2560 2561 2562 2563

Scope 1 2 และ 3 ต่อ ตร.ม.
(พื้นที่เช่ารวมพื้นที่ส่วนกลาง)

Scope 1 และ 2 ต่อ ตร.ม.
(พื้นที่เช่ารวมพื้นที่ส่วนกลาง)

2559 2560 2561 2562 2563

75.0
97.2 89.6 87.7 93.9

156.2

198.5
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ประเทศไทยประสบสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงหกเดือนแรกของ 
ปี 2563 โดยมปีรมิาณน้ําในเขือ่นและปรมิาณน้ําฝนสะสมน้อยกว่า 
ปี 2562 ที่ร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคหรือล็อคดาวน์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้าใน
ภาพรวมของประเทศลดลงและจากคําสั่งปิดชั่วคราวศูนย์การค้า 
ในทกุจงัหวดัของประเทศเป็นเวลา 56 วัน ส่งผลให้การใช้นํา้ในการ
บริหารศูนย์การค้าท้ัง 34 โครงการลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับ 
ปริมาณการใช้ท้ังหมดในปี 2562 โดยมีปริมาณเท่ากับ 8.41  
ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นการใช้นํ้าจากการประปานครหลวง
และการประปาท้องถิ่น จํานวน 7.75 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้นํ้า
บาดาลใน 5 โครงการ จํานวน 0.21 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น้ํา
ที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ใหม่หรือน้ํารีไซเคิล จํานวน 0.45 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และการรองใช้น้ําฝนใน 2 โครงการ จํานวน 0.07 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 2.4 5.3 และ 
0.1 ตามลําดับ 

การน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ติดตั้งระบบผลิตน้ํารีไซเคิลสําหรับนํากลับมาใช้ใหม่ภายใน
ศูนย์การค้าเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ส่งผลให้ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 
ทั้งสิ้นจํานวนรวม 17 โครงการ โดยนํ้าท่ีได้จากการบําบัด 
จะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถใช้นํ้าบําบัดได้ อาทิ รดนํ้า
ต้นไม้ ล้างลานจอดรถ และใช้ในโถสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ได้มีการ
ศึกษาและทดลองนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปใช้ในการลด 
ความร้อนของระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling 

ลดการใช้น�้า (Reduce)
โดยปรับลดปริมาณนํ้าที่ใช้ชําระล้างในโถปัสสาวะและ 
โถสุขภัณฑ์ด้วยการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า ปรับวาล์วนํ้า
และตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ รวมถึงลดเวลาหน่วงน้ําเมื่อเสร็จ
ธุระล้างมือในอ่างให้ใช้นํ้าลดลง

การใช้น�้าซ�้า (Reuse)
ดําเนินการตามแนวคิดในการใช้นํ้าจากแหล่งอื่นนอกเหนือ
จากการประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บน้ําฝน 
ติดตั้งระบบรวมท่อนํ้าทิ้งเพ่ือนํานํ้าคอนเดนเสทที่กล่ันตัว
จากเครื่องทําความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (เฉพาะศูนย์ท่ีระบบ
ทาํความเย็นเอือ้อาํนวย) ในกจิกรรมท่ีสามารถใช้นํา้ประเภท
ดังกล่าวได้ เช่น การรดนํ้าต้นไม้และล้างพื้น 

Tower) ด้วย พบว่าในช่วงแรกนั้นได้ประสิทธิผลดีแต่ภายหลัง 
การใช้งานระยะหนึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น
ลดลง ส่งผลให้ต้องใช้พลังงานเพ่ิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  
ยังคงหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 
รีไซเคิลนํา้ โดยการนาํเทคโนโลยีโอโซนมาช่วยในการบาํบัดนํา้ 
เพ่ือให้การใช้น้ําในระบบหอหล่อเย็นดงักล่าวมคีณุภาพดย่ิีงขึน้ 
และเพิ่มสัดส่วนการใช้นํ้ารีไซเคิลโดยรวมให้มากขึ้น
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น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำรีไซเคิล น้ำฝน
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ดัชนีการใช้น้ำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อ ตร.ม.)

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทฯ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
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2. การบริหารจัดการน�้าเสีย/น�้าทิ้ง
บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการและควบคุมระบบระบายน้ําเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า โดยนํ้าเสียจะ
เข้าสูร่ะบบบําบดัน้ําเสยีขัน้ต้น เป็นการกําจดัของแขง็ท่ีมขีนาดใหญ่ 
ออกจากนํ้าเสียก่อนที่จะมีการปล่อยเข้าสู ่ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
ซึ่งมีรูปแบบการบําบัดนํ้าเสีย ดังนี้ 
•  ติดตั้ งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศโดยใช ้ระบบ 

ตะกอนเร่ง (Sequencing Batch Reactor: SBR)
•  ตดิตัง้ระบบบําบดัอากาศแบบหลมุลกึในแนวตัง้ (Deep Shaft) 

แทนถังตกตะกอนขั้นแรกและถังเติมอากาศ
•  นาํส่งนํา้เสยีทีผ่่านระบบบาํบดันํา้เสยีขัน้ต้นแล้วเข้าระบบบาํบดั

นํ้าเสียรวมของหน่วยงานราชการในการบําบัด 

ในปี 2563 บริษัทฯ ปล่อยน้ําเสียจํานวน 5.49 ล้านลูกบาศก์เมตร 
สู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยมีระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้ง มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ5 บันทึกและ 
จัดทํารายงาน รวมถึงการดูแลซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบบําบัด 
นํา้เสยีต่าง ๆ  เช่น ระบบท่อ บ่อดกัไขมนั ป๊ัมสาํหรบันํา้เสยี บ่อบาํบดั  
ปั ๊มเติมอากาศ ตามแผนงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกันและมีการ 
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ ท้ังน้ี หากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละศูนย์การค้าจะมีแผนติดตาม ดําเนินการหาสาเหตุ 
และรีบดําเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ผ ่านเกณฑ ์
ตามท่ีกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ท่ีกําหนดไว้ ก่อนปล่อยนํ้าท้ิง
ลงแหล่งนํ้าสาธารณะ

5  ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง อาทิ ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) ปริมาณของแข็งละลายนํ้า (Dissolved Solids: TDS) ค่าความ 
เป็นกรด-ด่าง (pH) และไขมัน (Grease&Oil) เดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองสากล ISO/IEC 17025 

หมายเหต ุ:  ดัชนีการใช้น้ําต่อหนึ่งหน่วยในปี 2563 ลดลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19

อควาเรีย ภูเก็ต 
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
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ในปี 2562 กลุ ่มเซ็นทรัลได้ประกาศนโยบายด้านการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย โดยต้ังเป้าหมายในการลดปริมาณขยะท่ีส่งไป 
หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ “Journey to Zero” โดย
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้อนุมัติเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2568 ในการลดสัดส่วน 
ขยะฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดท่ีขนออก

จากองค์กร และในปี 2563 ลดสัดส่วนขยะฝังกลบให้ได้ร้อยละ 10 
ของปรมิาณขยะท้ังหมด โดยมแีนวทางในการดาํเนนิงานเพ่ือให้เกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
นําขยะคัดแยกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ ได้แก่ ลูกค้า  
ร้านค้า และพนักงาน

4.4 การบริหารจัดการขยะและของเสีย

1. ผลการด�าเนนิแผนงาน Journey to Zero - ลกูคา้ 

ขยะ 3 ประเภท 

ตั้งถังขยะคัดแยกขยะ 3 ถัง ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย ในทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ  
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได ้ออกมาตรการงดใช้กล ่องโฟมใน 
ศูนย์อาหารทั้งหมดที่บริหารโดยบริษัทฯ

ขวดน�้าพลาสติกใส (ขวด PET)
ตั้งถังขยะเพ่ือแยกท้ิงเฉพาะขวด PET ในศูนย์อาหารภายใต้ 
การบริหารของบริษัทฯ จํานวน 35 แห่ง และต้ังกระจายทั่วไป 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ภายใต้โครงการ “Care the  
Whale - ขยะล่องหน”6 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และพันธมิตรบนถนนรัชดาภิเษก นอกจากน้ันยังเชิญชวนลูกค้า 
นําภาชนะอาหารที่รับประทานเสร็จแล้วไปวางเก็บในท่ีที่กําหนด
เพือ่ปลกูจติสาํนกึในการคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง และจัดกจิกรรม  
“แยกดี มรีางวลั” ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ให้กับพนกังานทําความสะอาด 
ในศูนย ์อาหารเ พ่ือเป ็นอีกหนึ่ งแรงท่ีช ่วยคัดแยกโดยยอด 
ขวดพลาสติกที่สามารถรวบรวมได้จากการต้ังถังคัดแยกดังกล่าว
เท่ากับ 7 ตัน

6 www.facebook.com/carethewhale/
7  PPP Plastic ย่อมาจาก Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management ก่อตั้งขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ โดยมีปณิธานจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (https://thaiplastics.org)
8  พลาสติกยืด 12 ประเภท ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงช้อปปิ้ง ถุงขนมปัง ถุงนํ้าตาลทราย ถุงนํ้าแข็ง ถุงผักผลไม้ ฟิล์มหุ้มแพ็กขวดนํ้า ฟิล์มหุ้มแพ็กกล่อง UHT ฟิล์มห่อสินค้า ซองไปรษณีย์พลาสติก พลาสติก

กันกระแทก และถุงซิปล็อก/ซองยา

ถุงพลาสติกยืด 

ร่วมกับ PPP Plastic7 ตั้ง “ถังวนถุง by มือวิเศษ” (Facebook: 
มือวิเศษ) เพ่ือรับเฉพาะขยะพลาสติกแบบยืด 12 ประเภท8 จาก
ประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งถังดังกล่าวในศูนย์การค้า 17 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์การค้าทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมเซ็นทรัล ชลบุรี 
และเซ็นทรัล ระยอง โดยปริมาณพลาสติกยืดที่สามารถรวบรวมได้ 
จากการตั้งถังคัดแยกดังกล่าว (รวมท่ีรวบรวมได้จากร้านค้า)  
เท่ากับ 6.2 ตัน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ในการตั้งถัง  
e-waste bin ในศูนย์การค้าเพ่ิมเติมจากปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็น 
34 โครงการทั่วประเทศ เพ่ือรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จําพวกโทรศัพท์
มือถือ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์แกดเจ็ตต่าง ๆ จาก
ประชาชนเพ่ือนําไปกําจดัอย่างถูกวิธี จํานวน 4,788 ชิน้ เมือ่รวมกับ 
ยอดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดท่ีรวบรวมได้ เท่ากับ 0.7 ตัน  
คดิเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงได้มากกว่า 48 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ขวดพลาสติกจาก 
การตั้งถังคัดแยก ตััน7

พลาสติกยืดจาก 
การตั้งถังคัดแยก ตััน6.2

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมได้ ตัน0.7
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ตั้งเครื่องรับคืนขวดน�้าดื่มพลาสติก PET  
แบบอัตโนมัติ หรือ ReFun Machine
เ พ่ือ เชิญชวนและกระตุ ้นให ้ผู ้บริ โภคสนใจและตระหนัก 
ในการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนั้น ผู้คืนจะได้
แต้มสะสมเพ่ือแลกเป็นของสมนาคุณหรือแลกเป็นคูปองส่วนลด
เพ่ือใช้ในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ทําการตั้งเครื่องดังกล่าว
จํานวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารสํานักงาน
เซน็ทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ในปี 2563 ได้ปรมิาณขวดน้ําดืม่พลาสตกิ
ไปรีไซเคิลแล้วจํานวน 16,915 ขวด หรือเท่ากับ 286 กิโลกรัม

กิจกรรม “ทิ้งดี Challenge”
ดําเนินการเพ่ือตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งอาหารดิลิเวอรี
รับประทานท่ีบ้านในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ โดยเชิญชวนลูกค้า
เข้าร่วมคัดแยกขยะกล่องอาหารดิลิเวอรีท่ีบ้าน ล้างให้สะอาดแล้ว 
นํามาแลกเป็นคูปองส่วนลดในร ้านอาหารในเครือเซ็นทรัล 
เรสตอรองส์กรุ ๊ป (CRG) โดยมีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
ก่อนพัฒนารูปแบบกิจกรรม และรับฟังเสียงทีมหน้างานเพ่ือ 
รับฟังข้อมูลป้อนกลับภายหลังการจัดกิจกรรม ในช่วงดําเนินการม ี
การประชาสมัพันธ์ให้ลกูค้าเตรยีมล้างกล่องอาหารก่อนเป็นระยะ ๆ   
ตลอดระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือให้นํามาร่วมกิจกรรมระหว่างวันท่ี 
10-14 กรกฎาคม 2563 ในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
16 แห่ง โดยผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรม คือ ลูกค้าร้อยละ 90 
นํากล่องอาหารพลาสติกที่ถูกต้องและสะอาดมาเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถรวบรวมได้จํานวน 6,500 ชิ้น รวมนํ้าหนัก 159 กิโลกรัม 

2.  ผลการด�าเนินแผนงาน  
Journey to Zero - ร้านค้า

บริษัทฯ ด�าเนินการจัดการขยะตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ครอบคลุมการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึง
วิธีการกําจัดขยะ โดยปัจจุบันมีศูนย์การค้าที่ได ้การรับรอง
มาตรฐานดังกล ่าวแล ้ว จํานวน 31 โครงการ นอกจากน้ี 
ในป ี  2563 บริษัทฯ ได ้ นําโครงการ “Journey to Zero  
คัดแยกขยะ ภายในศูนย์การค้าทั้ง 34 แห่งท่ัวประเทศ” โครงการ 
“ทิ้งดี เดอะเว้นเดย์” และการจัดการขยะของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ลาํปาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low 
Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS โดยรับ
การประเมนิด้วยเทคนคิวชิาการ และรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีลดลงได้จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการประเมินว่าสามารถ
ลดได้จํานวน 794 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ระยะเวลา  
2 โครงการแรก ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 และ
โครงการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง ระหว่าง 1 กรกฎาคม 
2562 - 30 มิถุนายน 2563)

ขยะผักผลไม้ตัดแต่ง
ร่วมกับเขตบางนา สํานกัสิง่แวดล้อม กรงุเทพมหานคร และเทศบาล
นครนนทบุรี ในความร่วมมือโครงการคัดแยกขยะอาหาร-ผักผลไม้ 
ตัดแต่งตั้งแต่ต้นทาง คือ ร ้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตใน
ศนูย์การค้า จาํนวน 6 แห่ง ได้แก่ เซน็ทรลั บางนา เซน็ทรลั อสีต์วลิล์ 
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 และ 
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ และคัดแยกขยะเศษอาหารที่เหลือจาก
การรับประทานในศูนย์อาหาร-ฟู้ดพาร์ค โดยขยะอินทรีย์เหล่าน้ี 
จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์ นํ้าหมัก 
และปุ๋ยอินทรีย์ และแปรเป็นก๊าซชีวภาพ โดยปริมาณขยะอินทรีย์
ทั้งหมดที่แยกได้ มีจํานวนเท่ากับ 450 ตัน

ขวดน�้าดื่มพลาสติก 
รีไซเคิลแล้ว

เท่ากับ

กิโลกรัม
286

ขวด16,915

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดลงจากกิจกรรม

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า794

ขยะอินทรีย์ทั้งหมด 
ที่แยกได้ ตัน450

กล่องอาหารพลาสติก 
ที่รวบรวมได้

ชิ้น6,500
เท่ากับ

กิโลกรัม
159

ขยะรีไซเคิล 
ต่อยอดความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการแยกขยะและรีไซเคิล
ระยะที ่2 หรอื Journey to Zero X โค้กขอคนื” กับ บรษิทัโคคา-โคล่า  
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีอีพีพี สะอาด จํากัด และพันธมิตร  
ในการส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และวัสดุรีไซเคิล  
ณ ต้นทางอย่างเป็นระบบสามารถนําไปผ่านกระบวนการแปรรูป 

19152 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



นาํกลบัมาใช้ใหม่ได้ มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลรปูแบบ 
การดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสร้างแรงจูงใจให้เกิด 
ความร่วมมือร่วมใจในการคัดแยกขยะอย่างย่ังยืน ซึ่งขยายผล 
ความร่วมมือกับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ ๊ปไปยัง 
ร้านค้าอื่น ๆ และแปลงเป็นโครงการ “แยกดี มีรางวัล” ขยายไปยัง
ศูนย์การค้าเพิ่มเติมรวมเป็น 6 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล 
อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ระยอง 
และเซ็นทรัล วิลเลจ โดยปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่แยกและ
นําไปรีไซเคิลอย่างถูกกระบวนการจากโครงการดังกล่าว มีจํานวน
เท่ากับ 797 ตัน

บริษัทฯ รวมศูนย์การเรียนรู ้  CPN Academy Center ท้ังน้ี 
หากจุดใดไม่เอ้ืออํานวยจะจัดตั้งถังขยะคัดแยก 4 ประเภทแทน 
ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรไีซเคลิประเภทพลาสตกิ ขยะรไีซเคลิประเภท
กระดาษ ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ และตั้งถังขยะอินทรีย์
ในห้องรับประทานอาหารพนักงานแทน โดยผลที่ได้จากการ 
ดําเนินงานดังกล่าวสามารถแยกขยะจํานวน 11 ตันได้ถูกต้อง  
คิดเป็นร้อยละ 41 ของขยะทั้งหมดของสํานักงาน

9  ขยะทั่วไป : สีนํ้าเงิน ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก : สีเหลือง-ชมพู ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ : สีเหลือง-เขียวอ่อน ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ : สีเหลือง-สีม่วง ขยะอันตราย : สีส้ม  
ขยะอินทรีย์ : สีเขียวแก่ และถังใส่นํ้าทิ้ง : สีฟ้า

10  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 งานศิลปะ Overflow - From Trash to Art โดยศิลปิน WISHULADA (FB Page: WISHULADA) ในงาน Bangkok Design Week 2021 จึงเลื่อน
ออกไป

3.  ผลการด�าเนินแผนงาน  
Journey to Zero – พนักงาน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะท�างาน Journey to Zero 
เป็นคณะกรรมการแบบข้ามสายงาน ทําหน้าที่ผลักดันให้เกิดการ
คัดแยกและจัดการขยะองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และเห็นผล สอดคล้องตามนโยบาย Journey to Zero ของกลุ่ม
เซ็นทรัล มีการจัดประชุมรายเดือนรวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง และผลักดัน
ให้เกิดแผนงานต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือกับ AIS ในการตั้งถังขยะ 
e-waste กิจกรรม ท้ิงด ีChallenge - เพ่ือรบัขยะกล่องอาหารดลิเิวอรี  
กิจกรรม “แยกดี มีรางวัล” - เพ่ือจูงใจพนักงานในศูนย์อาหาร 
ร่วมคัดแยกขยะขวดน้ําพลาสติก กิจกรรม “เดอะเว้นเดย์” - เพ่ือ
จูงใจพนักงานสํานักงานใหญ่ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้านและ 
ในออฟฟิศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบ CPN Waste Management 
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมต่อต้ังแต่การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ
แยกประเภทตัง้แต่ต้นทางผ่าน Web Application ส่งข้อมลูเชือ่มต่อ 
ไปยัง Business Intelligence Tool เพื่อแสดงผลและรายงานแบบ 
เรียลไทม์และการต่อยอดระบบแอปพลิเคชัน “CPN Zero Hero” 
ทีพั่ฒนาเมือ่ปี 2561 มาพัฒนาเพ่ิมเตมิและใช้สําหรบัการสะสมแต้ม 
และแลกรางวัลในโครงการ “เดอะเว้นเดย์” และการสือ่สารให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่พนักงานในการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ในทุกสัปดาห์ตลอดปี 2563

คัดแยกขยะ 7 ประเภท 
ขยายผลการดําเนินการจากปี 2562 ในการยกเลิกถังขยะส่วนตัว 
ในแต่ละโต๊ะทํางาน ทดแทนด้วยการจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภท 
ทั้งหมด 7 ถังแยกสีสัญลักษณ์ชัดเจน9 เพ่ือให้พนักงานลดการใช ้
และฝึกคัดแยกขยะในที่ทํางาน ดําเนินการในทุกสํานักงานของ 

ปริมาณขยะที่น�าไปรีไซเคิล 
อย่างถูกกระบวนการ ตัน797

กิจกรรม “เดอะเว้นเดย์”
เป็นกจิกรรมทีท่างคณะกรรมการ Journey to Zero ดาํรขิึน้ ต่อยอด 
จาก “กิจกรรม ทิง้ด ีChallenge” ทีจ่ดัให้กับลกูค้า โดยจงูใจพนกังาน
สํานักงานใหญ่ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้านและในท่ีทํางาน แล้ว 
นาํมาคดัแยกให้ถูกประเภท สะสมแต้ม แลกเป็นของรางวลั เช่น ถุง
ขยะกลบัไปฝึกคดัแยกต่อท่ีบ้าน ซึง่จดักิจกรรมทกุ ๆ  วันพุธ เป็นเวลา 
7 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด
จํานวน 183 คน ได้ขยะที่คัดแยกถูกต้องจํานวนทั้งสิ้น 1.23 ตัน

ลดและคัดแยกกระดาษในส�านักงาน 
นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจดัเก็บเอกสาร 
การอ้างอิงและการอนุมัติ  และเข ้าร ่วมโครงการ Paper X  
ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ในการแยกขยะ
กระดาษในสํานักงานเพื่อนํามารีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
ให้ได้มากท่ีสุด โดยตลอดทั้งปีสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ลงได้ที่ร้อยละ 36 และจากการเข้าร่วมโครงการ Shred2Share  
(www.ironmountain.co.th) สามารถนํากระดาษไปรีไซเคิล 
อย่างถูกวิธีจํานวน 6 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 1.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กิจกรรมระดมขยะคัดแยกสู่งานศิลปะ  
Overflow - From Trash to Art 
เป็นผู้สนับสนุนศิลปินคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ในการนําส่ง 
ขยะคดัแยก 4 ประเภท ได้แก่ กระป๋องอะลมูเินยีมทบุแบน ฝาขวดน้ํา 
พลาสติก ฝาจีบอะลูมิเนียม และซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ท่ีตั้งใจ
จะสรรค์สร้างงานศิลปะจัดวาง เพ่ือแสดงผลงานจากเศษขยะ 
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ในงาน Bangkok Design Week 202110 โดยทางบรษิทัฯ ร่วมระดม 
คัดแยกขยะตามท่ีศิลปินต้องการภายใน 15 วัน ได้ปริมาณขยะ 
ตามที่ต้องการจํานวน 290 กิโลกรัม

4.  ผลการด�าเนินแผนงาน Journey to Zero –  
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ

ดังรายงานใน “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน/การพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า” ทั้งน้ีเน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงเล่ือนโครงการ
และกิจกรรมที่วางแผนไว้ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ในโรงเรยีนรูจ้กัแยกประเภทขยะนาํไปหมนุเวียนให้เกิดประโยชน์ได้

11 อาทิ ขยะหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถังสี
12 ในส่วนของขยะติดเชื้อจากร้านค้าประเภทเสริมความงามนั้น ทางผู้เช่าจะเป็นผู้ดําเนินการจัดการขยะดังกล่าวกับทางผู้รับกําจัดโดยตรงในการนําไปทําลายอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐาน ISO 14001

ภายใต้ชือ่ “โครงการซพีีเอน็เพาะกล้าปัญญาไทย” ออกไปดาํเนินการ 
ในปี 2564

ในปี 2563 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล
พัฒนาทั้ง 34 แห่ง มีจํานวนท้ังสิ้น 53,369 ตัน (รวมขยะรอกําจัด 
ณ สิน้ปี 2563) โดยปรมิาณขยะทีผ่่านโครงการคดัแยกขยะมจํีานวน 
4,119 ตัน เท่ากับลดสัดส่วนขยะฝังกลบได้ที่ร้อยละ 8 จากปริมาณ
ขยะทั้งหมดที่ขนออกจากองค์กร

2559

ปริมาณขยะนำไปทำลาย

ปริมาณขยะนำไปแปรรูป

76
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49
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ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา
(หน่วย : ตัน)

รายงานการจัดการขยะในปี 2563
(หน่วย : ตัน)

ร้อยละ
การแปรรูป 0.02 0.06 0.05 6.00 8.00

ขยะทั่วไป
49,186 ตัน

ขยะอินทรีย์-ฝังกลบ
44 ตัน

ขยะติดเชื้อ-ทำลาย12

20 ตัน

ขยะฝังกลบและทำลาย
49,250 ตัน

ขยะแปรรูป
2,645 ตัน

ขยะอินทรีย์-แปรรูป12

450 ตัน

ขยะรีไซเคิล-แปรรูป
2,186 ตัน

ขยะอันตราย-แปรรูป11

9 ตัน

ปริมาณขยะรายงานตาม GRI
51,895 ตัน

เศษอาหารแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
1,474 ตัน

ปริมาณขยะ 
ที่ผ่านโครงการคัดแยก

ตัน4,119
ลดสัดส่วนขยะฝังกลบลง 
ร้อยละ

จากขยะที่ขน 
ออกจากองค์กร8
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บริษัทฯ ดําเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้
ตามค่ามาตรฐาน ผ่านมาตรการและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
และวัดปริมาณก๊าซพิษแบบมีผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน เช่น 
การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่ และติดตั้งระบบ
ตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารเพ่ือ 
เติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิดระบบหากอากาศภายนอก 
ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ดําเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีปริมาณสูงข้ึน 
ในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ัวไปตามท่ีองค์การอนามัยโลก หรือ World Health 
Organization (WHO) ได้จัดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ ่มท่ี 1 ของ 
สารก่อมะเรง็ โดยมาตรการทีบ่รษิทัฯ ได้เร่งดําเนนิการในการรบัมอื 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ได้แก่
•  ดาํเนนิการสํารวจคณุภาพอากาศโดยเพิม่การตรวจวัดปรมิาณ 

PM2.5 และติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศ 
•  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 15 เครื่อง ใน 14 

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของฝุ่น PM2.5
•  ดําเนินการปิดหรือปรับลดปริมาณลมของระบบเติมอากาศ  

หากคุณภาพอากาศภายนอกอาคารมีค่า PM2.5 เกินกว่า
มาตรฐาน

•  ดําเนินการพ่นน้ําตามช ่วงเวลาท่ีกําหนดให ้สอดคล้อง
ตามนโยบาย และการขอความร่วมมือจากสํานักงานเขต 
ในกรุงเทพมหานครและเทศบาล

•  งดการจุดธูปและการเผาอันก่อให้เกิดฝุ ่นละอองควันพิษ 
ในโครงการท่ีมีการติดตั้งศาลพระภูมิ องค์พระบูชา และ
เทวสถาน บริเวณหน้าโครงการ

•  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่จอดรถ งดติดเครื่องยนต์ค้างไว ้
ในบริเวณลานจอดรถ โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ในลานจอดรถคอยตรวจตรา

•  ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ รถของพนักงานส่งเอกสารของ 
บริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ปล่อยมลพิษ และรณรงค์ให ้
พนักงานตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

•  รณรงค์ให้งดการเดินทางมาประชุมโดยใช้ช่องทางประชุม 
แบบโทรศัพท์หลายสาย หรือประชุมแบบเห็นหน้าด้วยระบบ
ดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต

•  รณรงค์ลดการใช้กระดาษเพ่ือลดการเดินทางส่งเอกสารของ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 

•  ดําเนินการใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้างดูดกรองฝุ่น 
ทีก่ระจายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือดแูลสขุภาพของคนงานผูร้บัเหมา 
ที่ทํางานในโครงการ 

บริษัทฯ นําแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช ้
ออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้า ได้แก่ มาตรฐานอาคารเขียว
มาตรฐานสากลระดับโลก หรือมาตรฐาน LEED: Leadership 
in Energy & Environmental Design โดยสภาอาคารเขียว
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) หลกัเกณฑ์ 
การประเมิน ASEAN Energy Award13 ของอาเซียน และ  
Thailand Energy Award13 ของกระทรวงพลังงาน ในปี 2563  
บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Energy Award ดังนี้ 

4.5 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

4.6  การบริหารจัดการอาคาร
ประหยัดพลังงานและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ Green Building

13  หลักเกณฑ์การประเมิน ASEAN Energy Award และ Thailand Energy Award ประกอบด้วยมุมมองการบริหารจัดการอาคารท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงานอย่าง 
มปีระสทิธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและลดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม การจดัการขยะ นวัตกรรมอาคารเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และการใช้วสัดอุปุกรณ์ทีไ่ม่เป็นพิษ หมนุเวยีนและย่ังยืน
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เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้  
การประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards ในปี 2563  
เลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม นับถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรางวัล 
ในระดับ ASEAN ดังกล่าวแล้ว 6 รางวัล รางวัล Thailand Energy 
Awards จํานวน 36 รางวัล จาก 24 โครงการ หรอืคดิเป็นร้อยละ 73 
ของจาํนวนโครงการทีเ่ปิดให้บรกิารท้ังหมด ณ ปีปัจจบุนั นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED สําหรับโครงการ
ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (foodwOrld 
@centralwOrld) โดยได ้รับการรับรองในระดับแพลทินัม  
หมวด Commercial Interior Retail - Restaurant/Cafeteria

บริษัทฯ ได ้กําหนดแผนพัฒนามาตรฐานความย่ังยืนด ้าน 
สิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เหมาะสมขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนงาน 
ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมโดยอิงมาตรฐานอาคารเขียวและ
มาตรฐานอาคารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิให้เกิด 
การดาํเนนิงานทีเ่หนือกว่ามาตรฐานโดยการมอบรางวัลความย่ังยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําปีให้กับสาขาที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น 
ด ้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้นํ้า การบริหารจัดการขยะ และการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ปี 2562 และในปี 
2563 ศนูย์การค้าทีไ่ด้รบัรางวัลยอดเย่ียม ได้แก่ เซน็ทรลั แจ้งวฒันะ

รางวัลระดับ Winner ประเภท New and 
Existing Building Category  
ได้แก่ เซ็นทรัล โคราช และเซ็นทรัล มหาชัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เป็นศูนย์การค้าลําดับที่ 11 
ของบริษัทฯ เปิดดําเนินการเมื่อปี 2551 จัดเป็นศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ ทันสมัย และครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี 
ครอบคลุมการให้บริการผู้บริโภคในศูนย์ราชการ และพ้ืนท่ี 
ด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ

ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม  
และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อเริ่มเปิดทําการได้นํา
หลอดไฟ LED มาตกแต่งภายนอก ซึ่งถือเป็นอาคารแรก 
ทีน่าํเทคโนโลยีดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ เป็นอาคารทีอ่อกแบบให้ 
อนุรักษ์พลังงาน ผนังอาคารออกแบบให้การถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่ผนังอาคารและหลังคาอาคารในระดับตํ่า โดยใช้ผนัง
อิฐมวลเบา และใช้กระจกท่ีมีสภาพการแผ่รังสีตํ่า (Low-E 
Glass) สีของผนังด้านนอกเป็นสีโทนอ่อนทําให้ค่าการถ่ายเท 
ความร้อนรวมผ่านผนงั (OTTV) มค่ีา 33.84 W/m2 ดกีว่าเกณฑ์ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล โคราช

เซ็นทรัล มหาชัย

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
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ที่กฎหมายกําหนดไม่เกิน 40 W/m2 หลังคาอาคารส่วนใหญ ่
ร้อยละ 94.4 ใช้วัสดุโลหะ (Metal Sheet) เคลือบผิวด้านบน 
ด้วย Ceramic Coating ส่วนด้านในบุฉนวนกันความร้อน  
และบางส่วนเป็น Sky Light เพ่ือใช้แสงธรรมชาติทําให้ 
ค ่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคา (RTTV) มีค ่า  
9.84 W/m2 ดีกว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดไม่เกิน 10 W/m2  
ส่วนสภาพแวดล้อมรอบอาคารได้ปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มเงา 
และลดอุณหภูมิบริเวณรอบอาคาร

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้ดําเนินการติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศด้วยระบบเอสบีอาร์ (SBR: 
Sequencing Batch Reactor) ซึง่ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําทิง้ 
ที่ผ่านการบําบัดมีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ียังได้จดักิจกรรมดแูลรกัษาแหล่งน้ํา ภายใต้โครงการ 
Central Green Project คลองสวยน้ําใส ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองแควต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ทั้งน้ี
ในปี 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สามารถดําเนินการ
ประหยัดนํ้าต่อจํานวนผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นที่ร้อยละ 11

ด้านการบริหารจัดการขยะ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เข้าร่วมโครงการ Journey to 
Zero โดยรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสตกิแบบครัง้เดยีวท้ิง 
และส่งเสรมิการคดัแยกขยะออกเป็นสามประเภท คอื ขยะทัว่ไป 
ขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร โดยจัดกิจกรรมนําขยะรีไซเคิล 
ที่คัดแยกอย่างถูกวิธีมาแลกของรางวัล นอกจากนี้ยังเชิญ 
ชวนลูกค้า ร้านค้า และชุมชน ร่วมคัดแยกขยะตามประเภท 
ที่กําหนดเพ่ือดําเนินการแปรสภาพหรือรีไซเคิลให้ได้มากท่ีสุด
ก่อนจัดส่งขยะที่เหลือสู่การฝังกลบอย่างถูกวิธี

ด้านการบริหารคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้จัดพ้ืนท่ีอาคารจอดรถ 
แยกออกจากตัวอาคารหลักเพ่ือป้องกันมลภาวะจากไอเสีย
ไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ปรับอากาศภายในศูนย์การค้าได้อย่าง 
มปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ดาํเนินการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายใน
อาคาร โดยทําการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุน่ละออง
ทีม่ขีนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน อย่างสมํา่เสมอ 
นอกจากนี้ยังเลือกใช้สารทําความเย็น R-134a ท่ีช่วยลด 
การทําลายชั้นโอโซนและลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

ดา้นการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลงังานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล Thailand Energy 
Awards ระดับดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร
สร้างสรรค์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน 
เมื่อปี 2553 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy ดีเด่น 
ด้านอนุรกัษ์พลงังาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพ่ือการอนรุกัษ์
พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) เมื่อ 
ปี 2553 อีกด้วย

การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ขาย  
มีค่าดีขึ้น ร้อยละ

4

ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั แจ้งวัฒนะ ตดิต้ังระบบ BAS (Building 
Automation System) ในการควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า
และมีการนําแสงสว่างธรรมชาติมาใช้ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง  
โดยใช้ระบบ Lux Sensor ในการควบคุมการปรับหรี่
แสงสว่างให้สัมพันธ์กับแสงธรรมชาติและให้เหมาะสม 
กับการใช้งาน อีกทั้งติดต้ังหลอดไฟแสงสว่าง LED ชนิด
ประหยัดพลังงานในพื้นท่ีส่วนกลางท้ังหมด นอกจากนี้ 
ยังได้เชิญชวนผู ้ประกอบการร้านค้าร่วมเปลี่ยนหลอด 
ไฟฟ ้าแสงสว ่างให ้ เป ็นหลอด LED เ พ่ือประหยัด 
พลังงานและค่าใช้จ่าย โดยสัดส่วนผู้ประกอบการร้านค้า 
ที่เข ้าร ่วมโครงการอยู่ที่ร ้อยละ 96 ในส่วนของระบบ 
ปรับอากาศเป็นระบบผลิตน้ําเย็นจากส่วนกลางที่ใช ้
เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูงจํานวน 8 เครื่อง มีค่า 
สมรรถนะการทําความเย็นอยู่ระหว่าง 0.55-0.67 kW/TR 
ใช้เทคโนโลยีการส่งจ่ายนํ้าเย็นที่อัตราการไหลตํ่าและ 
อุณหภูมิตํ่าควบคุมการทํางานผ่านระบบ CPM (Chiller 
Plant Management) และติดตั้งชุดควบคุมความเร็ว 
(Variable Speed Drive: VSD) กับเครื่องสูบน้ําเย็นและ 
เครื่องส่งลมเย็นเพ่ือให้สามารถปรับความเร็วได้เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบลิฟต์อัจฉริยะซึ่งช่วยลดการใช้ 
พลังงานกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับระบบลิฟต์ท่ัวไป 
ทั้งน้ีในปี 2562 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ต่อพ้ืนท่ีขายมีค่าดีขึ้นท่ีร้อยละ 4

Sky Light ท�าให้ค่าการถ่ายเท
ความร้อนผ่านหลังคา มีค่า

W/m29.84
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บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังของมนุษย์ พืช และสัตว ์
ที่อยู ่ร ่วมกันในระบบนิเวศ จึงได้กําหนดนโยบายการจัดการ 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจนในการ 
ไม่พัฒนาโครงการในพ้ืนที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และ 
กําหนดข้อปฏิบัติที่ต้องสํารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดําเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และ
โครงการปรับปรุง โดยพ้ืนที่ท่ีบริษัทฯ เข้าไปพัฒนาน้ันเป็นพ้ืนท่ี 
ที่อยู่นอกพื้นที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
โดยนําธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึ้น 
โดยการออกแบบภูมิสถาปัตย์ให้กลมกลืนกับเมืองและระบบ
นิเวศเดิมให้มากท่ีสุด เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริง 
ทั้งภายในและภายนอกโครงการ นําพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองมาปลูกรอบ
โครงการเพ่ือสร้างความกลมกลนื และหากจําเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้
จะทําการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน 

ในปี 2563 จากปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรน้ําในหลายภาคส่วน  
ทางบริษัทฯ ได้คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ําให้เหมาะสมและ 
คุ้มค่า โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนเลือกใช้ชนิดพันธุ์ไม้ที่ทนแล้ง 
เพ่ือลดปรมิาณการรดน้ํา เช่น ปรบัจากสนามหญ้าโล่งเป็นปลกูไม้พุ่ม 
คลมุดนิทดแทน เพ่ิมระบบสปรงิเกอร์เข้ามาช่วยมากข้ึน เพ่ือควบคมุ
ปรมิาณและพืน้ทีใ่ห้น้ําให้เหมาะสม รวมถึงการลดการเกิดภาระขยะ
ที่เกิดจากเศษใบไม้ก่ิงไม้ต่าง ๆ โดยนํามาใช้หมักเพ่ือทําเป็นปุ๋ยไว้
ใช้ในโครงการ และพิจารณานําต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกมาปลูกทดแทน
เพ่ิมเติมการดูแลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพ่ือให้ออกดอกได้ตาม
ฤดูกาล ท้ังเพ่ือความสมบูรณ์ของต้นไม้เอง และการได้บรรยากาศ 
ที่สวยงามมากขึ้นของพื้นที่ โดยคาดหวังที่จะเริ่มเห็นผลในปี 2564 

บริษัทฯ ขยายผลแนวความคิดในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับชุมชน
เน้นที่การปลูกต้นไม้จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปี 2562 ในการปลูก
ไม้ยืนต้นจํานวน 10,100 ต้น ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 
2563 ได้ปลกูเพ่ิมอกี 6,500 ต้น ภายใต้แนวทางการปลกูป่าในเมอืง 
ณ พื้นที่โดยรอบศูนย์กําจัดมูลฝอย หนองแขม กรุงเทพฯ

บริษัทฯ ดําเนินการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในช่วงการก่อสร้างโดยการลดผลกระทบทางด้านฝุ่น เสียง และ
ขยะ จนเปิดดําเนินการโดยการลดมลภาวะทางนํ้าและขยะร่วมกัน
กับชมุชนท่ีใช้แหล่งระบายน้ําสาธารณะและการจดัการขยะร่วมกัน 
ภายใต้โครงการ “เซน็ทรลั กรุป๊ เลฟิ ด ิเอร์ิธ” และ “เซน็ทรลักรนี” ของ
กลุ่มเซ็นทรัล โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับชุมชนและเพ่ือชุมชน จํานวน 19 กิจกรรม เช่น กิจกรรม 
ทีมดับเพลิงช่วยดับไฟป่า กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล กิจกรรม 
ปลูกป่า กิจกรรมทําความสะอาดเมือง - Big Cleaning กิจกรรม 
ลอกท่อนํา้ กจิกรรมรณรงค์ใชถ้งุผ้า - ลดการใชถ้งุพลาสตกิ เปน็ต้น 
คิดเป็นร้อยละ 23 ของกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาทั้งหมดท่ีจัดขึ้น 
ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมจํานวน 429 คน โดยชั่วโมงอาสา
จากกจิกรรมดงักล่าวคดิเปน็ร้อยละ 20 ของชั่วโมงจิตอาสาทัง้หมด
ในปี 2563 

เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บรษิทัฯ ได้งดการ
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ปี 2563 
(60+Earth Hour 2020)

4.7 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

4.8 การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2563 แผนงานปี 2564

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

•  ติดตาม “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และผลจาก
มาตรการด้านพลังงานต่าง ๆ” ในการติดตามกลยุทธ์
องค์กร 

•  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรง (ไม่รวม
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยร้านค้าเช่า) ได้ร้อยละ 19 เมื่อ 
เทียบกับปี 2562 

•  กําหนดเป ้าหมายในการลดดัชนีการใช ้
พลังงานไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยพื้นที่ลงร้อยละ 20 
ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2558) 

•  กําหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2562

การบริหารจัดการ

•  ได้รับการรับรองการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
ร้อยละ 100 ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 34 โครงการ 
อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส และสํานักงานใหญ่ 
(รวมโครงการทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ 
ยกเว้นผลการดําเนินงานของอาคารสํานกังานเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส สํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และสํานักงาน 
จี ทาวเวอร์)

•  การใช้พลงังานไฟฟ้าในภาพรวมปี 2563 ลดลง 191,916 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจาก
มาตรการที่ติดตั้งและจากการปิดดําเนินการอันเน่ือง 
มาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  ผลติไฟฟ้าจากระบบการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลงัคาโครงการรวมท้ังสิน้ 
16 โครงการ จํานวน 12,566 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 1.60 ของพลงังานทีใ่ช้ท้ังหมด ซึง่เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 39 จากปี 2562 

•  ดาํเนนิงานตดิตัง้ระบบผลติน้ํารไีซเคลิภายในศนูย์การค้า
เพ่ิมเติม 2 โครงการ รวมติดตั้งทั้งหมด 17 โครงการ  
กอปรกับมาตรการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ปริมาณ 
นํ้ารีไซเคิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2562

•  ดําเนินโครงการ Journey to Zero ในการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบลง 4,119 
ตัน เท่ากับร้อยละ 8 ของปริมาณขยะท้ังหมด คิดเป็น
อัตราการแยกขยะที่ดีขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 60

•  ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพ่ิม 1 แห่ง คือ  
เซ็นทรัล โคราช

•  ไม ่มีการรุกล้ําหรือละเมิดเข ้าพ้ืนท่ีสงวนและพ้ืนท่ี 
หวงห้าม โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิดกฎหมาย 

•  ไม่พบการปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเกิดการรั่วไหลที่มีนัยสําคัญ 

•  ศกึษาการตัง้เป้าหมาย การกําหนดเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายของข้อตกลงปารีส หรือ Science-
based Targets 

•  ติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลงัคา
อาคารเพิ่มอีก 8 โครงการ

•  ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดําเนินงาน
ขององค์กรให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 
เทียบกับปีฐาน 2558

•  กําหนดเป้าหมายในการใช้นํ้าซ้ําร้อยละ 5 
ของการใช้น้ําท้ังหมด และให้ได้ร้อยละ 20 
ภายในปี 2568 

•  ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง
•  ตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณขยะฝังกลบลง 

ให้ได้ร้อยละ 15 จากปริมาณขยะท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นในปี 2564 และตั้งเป้าหมายระยะยาว 
ในการลดให้ได้ทีร้่อยละ 50 (Diversion Rate) 
ภายในปี 2568

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ตั้งแต่ 
ช่วงต้นปี โดยหลังจากท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ 
รอบแรก เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง 
แม้จะมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการประกาศล็อคดาวน์เต็มรูปแบบท�าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังสามารถด�าเนนิต่อไปได้ ส่งผลให้ภาพรวม
เศรษฐกิจท้ังปีมกีารหดตวัน้อยกว่าทีค่าดการณ์ ในปี 2563 กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของไทยถูกจ�ากัดจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 1) ภาคการ 
ส่งออกทีภ่าพรวมทัง้ปีมกีารหดตวั แต่อย่างไรก็ตาม มกีารฟ้ืนตวัได้ 
ในช่วงครึ่งปีหลังตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 2) การอุปโภค
บริโภคยังถูกกดดันจากความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระลอกใหม่โดยเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 3) การลงทุน
ภาคเอกชนที่ยังคงหดตัวจากความกังวลในความไม่แน่นอน 
ของสถานการณ์การแพร่ระบาด และ 4) ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคง 
ได้รับผลกระทบจากมาตรการจ�ากัดการเดินทางของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศ แม้ว่าทางภาครัฐได้มีการออก
มาตรการเพ่ือช่วยเหลอืเยยีวยาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทีเ่กิดข้ึน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยและการเดนิทาง 
ท่องเท่ียวภายในประเทศก็ตาม แต่จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ 
ในปี 2563 GDP ของไทย หดตัวลงร้อยละ 6.1 จากปี 2562 ที ่
ขยายตวัร้อยละ 2.4 โดยล่าสดุทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มมีติ 
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 0.5 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และรักษาเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป

บริษัทฯ รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 มีรายได้
รวม 32,062 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.5 และก�าไรสุทธิ 9,557 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.6 หากไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดขึ้น 
ประจ�าและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ  
มีรายได้รวม 27,798 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 5,621 ล้านบาท  
โดยหลักรายได้ค่าเช่าและบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างมีนัยส�าคัญ และบริษัทฯ ได้ 
ด�าเนินการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือลดผลกระทบ 
ทีเ่กิดขึน้ต่อผลการด�าเนนิงานให้ได้มากทีส่ดุ เพ่ือรกัษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19 โดยได้ปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวทั้ง 34 แห่ง 
เป็นระยะเวลาระหว่าง 45-56 วัน ตามประกาศของภาครฐั โดยยังคง 
เปิดให้บริการในส่วนที่จ�าเป็นแก่ลูกค้า และกลับมาเปิดให้บริการ
ศนูย์การค้าทกุแห่งได้ตัง้แต่ช่วงกลางไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นต้นมา  
โดยภายหลังจากเปิดด�าเนินการศูนย์การค้าแล้ว มีจ�านวน 
ผูม้าใช้บรกิารศนูย์การค้า (Traffic) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ซึง่บรษิทัฯ  
ได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินมาตรการเชิงรุกด้านการรักษา 
ความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ  
โดยมีมาตรการดูแลป้องกันอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงภายใน 
ศูนย์การค้า ท้ังน้ี ยังค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมี 
นโยบายบริหารต้นทุนและจัดสรรทรัพยากรภายในบริษัทฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้
มีความเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจในสภาวการณ์ท่ียังคงมีความ 
ไม่แน่นอน บริษัทฯ บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง มีพ้ืนท่ีให้
เช่าสุทธิรวม 1.8 ล้าน ตร.ม. รวมถึงมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 
ในประเทศเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 92

การบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
บริษัทฯ ปิดศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้ 
ความร่วมมือภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ตามที่มีประกาศ โดยทยอยปิดตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 
2563 แต่ได้เปิดให้บรกิารพ้ืนท่ีท่ีจ�าเป็นบางส่วน อาท ิซเูปอร์มาร์เก็ต 
ร้านสะดวกซือ้ ธนาคาร ร้านขายยา ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ส�าหรบั 

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2563

Take Away และ Delivery เป็นต้น รวมถึงอ�านวยความสะดวกใน
การจดัสรรพ้ืนท่ีและจดัระเบยีบให้มบีรกิารร้านอาหารแบบดลิเิวอรี
และแบบซือ้กลบับ้านโดยค�านงึถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้มีการจัดท�าระบบ Chat 
and Shop, Call Center, Pick Up Counter และ Drive Through 
Pick Up เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยส�าหรับลูกค้า และ 
มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างทั่วถึงภายในศูนย์การค้า
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ภายหลังจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ บริษัทฯ 
ได้กลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้าเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่  
17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และเห็นการฟ้ืนตวัของจ�านวนผูม้า 
ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจากมาตรการดูแลป้องกันอย่างครอบคลุม
และทั่วถึงภายในศูนย์การค้าจากการจัดท�าแผนแม่บท “เซ็นทรัล 
สะอาด มั่นใจ” ที่สามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า  
ร้านค้า และพนักงาน เพ่ือตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวสามารถเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้  
ส่งผลให้จ�านวนผู้มาศูนย์การค้าส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว 
แม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการระบาดระลอกท่ีสองในช่วง  
2 สปัดาห์สดุท้ายของเดอืนธันวาคม ส่งผลให้ศนูย์การค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ที่มีการระบาดต้องท�าการปิดให้บริการลงชั่วคราว เป็นศูนย์การค้า 
ในประเทศจ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล มหาชัย เซ็นทรัล ระยอง 
เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล มารีนา รวมถึงมีการงดจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองในวันสิ้นปี ซึ่งผลกระทบยังอยู่ในวงจ�ากัดเนื่องจาก 
ต่อมาในบางพ้ืนทีท่ีส่ถานการณ์คลีค่ลายแล้วศนูย์การค้าก็ได้กลบัมา 
เปิดให้บริการตามปกติ โดยในภาพรวมนั้นยังมีทิศทางฟื ้นตัว
แข็งแกร่งจากฐานลูกค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารศูนย์การค้า
และกิจกรรมการตลาดเพ่ือตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ในส่วนของยอดขายร้านค้ามีการ
ฟื้นตัวที่ระดับค่อนข้างใกล้เคียงกับการฟื้นตัวของจ�านวนผู้มา 
ใช้บริการภายในศูนย์การค้า

บริษัทฯ ด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งในช่วงล็อคดาวน์ที่มีการยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าที่ไม่สามารถ
เปิดให้บริการได้ตามปกติ และภายหลังจากการกลับมาเปิด 
ให้บริการแล้วโดยได้พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแล้วแต่กรณีตาม 
ผลกระทบท่ีได้รบัและอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลอืเยียวยา
ร้านค้าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการฟื้นตัว 
ของจ�านวนผูม้าใช้บรกิารของศนูย์การค้า ประเภทของธุรกิจท่ีได้รบั 
ผลกระทบ และยอดขายร้านค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันร้านค้าได้เปิด 
ให้บรกิารกลบัมาอยู่ในระดบัปกตแิล้ว นอกจากน้ียงัมกีารช่วยเหลอื 
โดยการจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพ่ือ 
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือร้านค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก (SME)

ภายหลังจากการกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้าน้ัน บริษัทฯ มี
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายผนัแปรต่าง ๆ  อาท ิค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย 
ผู ้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) ท่ีกลับมาตามระดับ 
การปฏิบัติงานที่เป็นปกติของศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม ยังม ี
ค่าใช้จ่ายท่ียังคงควบคุมได้จากมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

ทัว่ท้ังองค์กร โดยยังคงด�าเนนิมาตรการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
อย่างรัดกุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
จากการทีร่ายได้ยังไม่ฟ้ืนตวัมาอยู่ในระดบัปกตแิละเพ่ือรกัษาความ
สามารถในการท�าก�าไร และเพ่ือรองรับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางวิกฤตโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงมีการชะลอแผนการ
ลงทุนในปี 2563 ออกไปเป็นบางส่วน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ด้านกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ท่ียังมีความไม่แน่นอน และเป็นการ
รักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บริษัทฯ ปิดการให้บริการทั้ง 2 โรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  
จากผลกระทบของโรค COVID-19 โดยกลับมาเปิดให้บริการ
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ตั้งแต่วันท่ี  
1 กรกฎาคม 2563 ปัจจบุนัเหน็การฟ้ืนตวัของจ�านวนผูเ้ข้าพักทีด่ขีึน้ 
อย่างต่อเน่ือง ส�าหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ปรับปรุงโรงแรม 
ให้เร็วขึ้นจากก�าหนดแผนการเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สินทรัพย์และสามารถรองรับดีมานด์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ทีจ่ะกลบัเข้ามาภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีค่ลายลง  
โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และได้เปิดให้บริการ
อีกครั้งหลังจากที่ปรับปรุงแล้วเสร็จตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2563 ทั้งน้ีในช่วงท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
รายได้ จากการท่ีจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตลิดลงอย่างมนัียส�าคญั 
สืบเน่ืองมาจากการประกาศมาตรการจ�ากัดการเดินทางจาก 
ต่างประเทศของทางภาครัฐ 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 
(Mixed-use Development)
บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการท่ีพักอาศัยแห่งใหม่ทั้งหมด 7 โครงการ 
เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค New Normal ท่ีม ี
ความต้องการพ้ืนท่ีส่วนตัวมากขึ้น อยู่บนท�าเลที่ดี และอยู่ใกล้
ศนูย์การค้าซึง่มสีิง่อ�านวยความสะดวกอย่างครบครนั โดยโครงการ
ที่เปิดตัวใหม่ประกอบด้วย

โ�������น�������น�น 4 โ������ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์  
ทาวน์ พิษณุโลก เป็นโครงการทาวน์โฮม 2) โครงการ นินญา 
กัลปพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านแฝด ท่ีเปิดตัวในช่วงไตรมาสท่ี 1  
ปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวอีก 2 แห่ง 
ได้แก่ 3) นีรติ เชียงราย และ 4) นีรติ บางนา ในช่วงไตรมาส 4  
ปี 2563 ซึ่งได้รับความสนใจและมีจ�านวนลูกค้าที่เข้าเย่ียมชม
โครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบเข้าเยี่ยมชมโครงการและแบบ
ออนไลน์ 
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โ��������นโ�ม��น�ีม���น�น 3 โ������ ซึง่เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ติดกับศนูย์การค้าของเซน็ทรลัพัฒนา ประกอบด้วย 1) โครงการ 
เอสเซ็นท์ ระยอง 2 2) โครงการเอสเซ็นท์ โคราช และ 3) โครงการ 
เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ซึ่งจะเปิดให้จองในปี 2564 และคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2566 เป็นต้นไป เน้นย�้าความ
เป็นผู้น�าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-use เพ่ือการ
สร้างฐานการเติบโตของรายได้

การเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์  
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบโตระยะยาว (Asset Enhancement 
Initiatives)
ภายหลังจากท่ีห้างสรรพสินค้า ISETAN ได้หมดสัญญาเช่าพ้ืนที่
เซน็ทรลัเวิลด์กับทางบรษิทัฯ และได้ปิดให้บรกิารเมือ่เดอืนสงิหาคม 
2563 บริษัทฯ ได้เข้าปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้วในช่วงปลายป ี
ที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เช่าให้เป็นรูปแบบ Multi-destination 
Zone มีร้านค้าท่ีผสมผสานผู้เช่าท้ังผู ้เช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่และ 
ขนาดเล็ก รวมถึงร้านค้าใหม่ ๆ ที่เป็นแม่เหล็กตอบโจทย์ลูกค้า 
ทุกกลุ่ม โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้
ในช่วงปลายปี 2564 เตรียมความพร้อมตอบรับความต้องการ 
ทั้งจากลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่าง
การเจรจากับผูเ้ช่าทีส่นใจจะเข้ามาเปิดร้านในพ้ืนทีบ่รเิวณดงักล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พระราม 2 และเซ็นทรัล พัทยา โดยปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนท่ี
ศูนย์การค้าเพ่ือท�าเป็น Destination Concept ท้ังในส่วนของ 
Food Zone, Family Zone, Sport Zone, Fashion Plus และ
เพ่ิมกิจกรรมหลากหลายท่ีน่าสนใจ สะท้อนความเป็นศูนย์กลาง 
การใช้ชีวิตของลูกค้า โดยเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ที่สะอาดและปลอดภัยในยุค New Normal สอดรับกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคและสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(Sustainability Excellence)
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรอื DJSI) ประจ�าปี 
2563 ในกลุม่ดชันีย่ังยืนระดบัโลก (DJSI World) เป็นปีที ่3 ตดิต่อกัน  
(ปี 2561-2563) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และเป็น 1 ใน 12 บริษัทของประเทศไทยท่ีได้รับ
คดัเลอืกให้อยูใ่นกลุม่ระดบัโลกน้ี รวมถึงในกลุม่ดชันตีลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2557-2563) สะท้อน
ให้เห็นถึงปรัชญาการด�าเนินธุรกิจท่ีย่ังยืนของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึง 
ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วม
ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

ภาพรวม
บรษิทัฯ ม ี4 ธุรกิจภายใต้การบรหิารงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจศนูย์การค้า 
และส�านักงานให้เช่า 2) ธุรกิจบริการศูนย์อาหาร 3) ธุรกิจโรงแรม 
และ 4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีพั่กอาศยั ซึง่รวมอสงัหารมิทรพัย์ 
ที่ได้โอนไปยังทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
CPN คอมเมอร์เชียลโกรท (CPNCG) และรวมถึงโครงการ 
ที่อยู่ภายใต้บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GLAND ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเซ็นทรัลพัฒนา

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม  
34 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ  
ต ่างจังหวัด 18 โครงการ และต ่างประเทศ 1 โครงการ) 
อาคารส�านกังานให้เช่า 10 อาคาร ศูนย์อาหาร 30 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง  
ได้แก่ เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และฮิลตัน  
พัทยา โครงการที่พักอาศัยเพ่ือขาย 18 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการแนวสงู 13 โครงการ แนวราบ 5 โครงการ 

ณ สิน้ปี 2563 มอีตัราการเช่าพ้ืนทีศ่นูย์การค้าในประเทศของบรษิทัฯ 
เฉลี่ยที่ร้อยละ 92 เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยศูนย์การค้า
ส่วนใหญ่สามารถรกัษาอตัราการเช่าพ้ืนทีใ่ห้อยู่ในระดบัสงูได้ แม้มี
ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19  
แต่บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่ามาโดยตลอด ตามท่ี 
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท�าให้ผู้เช่าสามารถกลับมาเปิดให้บริการใน 
ศนูย์การค้าได้อกีครัง้ ส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถรกัษาอตัราพ้ืนทีเ่ช่า 
ไว้ได้

รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม (Same Store 
Rental Revenue Growth) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 26 จาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากโรค COVID-19  
ท�าให้มกีารปรบัลดค่าเช่าเพ่ือช่วยเหลอืผูเ้ช่าท่ีได้รบัผลกระทบ รวมถงึ 
มกีารจดักิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีลดลงจากการปิดให้บรกิาร
ศนูย์การค้าชัว่คราวตามทีก่ล่าวไว้ข้างต้น โดยตวัเลขดงักล่าวไม่นับรวม  
1) ศูนย์การค้าใหม่ท่ีเปิดด�าเนินการในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล  
ไอ-ซติี ้และเซน็ทรลั วิลเลจ 2) ศนูย์การค้าท่ีมกีารปรบัปรงุในปี 2562 

20 163������������������������������������� บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



และ 2563 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล ชลบุรี 
เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล 
เชียงใหม่ และเซ็นทรัล พระราม 2

������ที่ม�ไ�้�����ึ้น�ป็นป�����
บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าในปี 2563 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ดังต่อไปนี้

ปี 2563
•  กองทรัสต ์  GLANDRT ซึ่ง GLAND มีสัดส ่วนถือครอง 

ร ้อยละ 15 ได้เลิกกองและเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได ้
โอนสทิธิการบรหิารงานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์  
พระราม 9 และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9  
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายการ 
ดังกล่าวในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

 -  รายได้จากการจ�าหน่ายสิทธิการเช่าสินทรัพย์ จ�านวน  
270 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนจาก
บริษัทร่วม

 -  ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกกองทรัสต์ GLANDRT จ�านวน  
227 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 -  ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินปันผลรับจาก GLANDRT จ�านวน 
62 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายของ 
GLANDRT ก่อนยกเลิกกองทรัสต์

 -  ค่านายหน้าการขาย Asset จาก GLANDRT เข้า CPNREIT 
จ�านวน 56 ล้านบาท บันทึกอยู่ในรายได้ค่าบริหารจัดการ

•  บริษัทฯ มีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease) 
จ�านวน 2,796 ล้านบาท ซึง่เป็นการบนัทึกในรายได้อืน่ ๆ  และเป็น 
การบันทึกรายได้ครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ดี 
รายการดังกล่าวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด รวมถึงมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีจากรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน จ�านวน 559 
ล้านบาท

•  บริษัทฯ มีการบันทึกเงินชดเชยค่าประกันภัยจากเหตุการณ ์
ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จ�านวน 280 ล้านบาท

•  บริษัทฯ มีการบันทึกก�าไรท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
ซึ่งเป็นรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร จ�านวน 172 ล้านบาท 

•  บริษัทฯ มีการปรับรายการภาษีรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้อง 
กับการรับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  
โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทฯ ในไตรมาส 4

ปี 2562
•  บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด 

(มหาชน) (“DTC”) จ�านวน 42.5 ล้านหุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของ
จ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช�าระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ  
12 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองหุ้น DTC ลดลง
จากร้อยละ 22.6 เป็นร้อยละ 17.6 และมีการบันทึกก�าไรจาก
การขายเงินลงทุนดังกล่าวในรายได้อื่นจ�านวน 44.8 ล้านบาท

•  บริษัทฯ บันทึกส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการ
ประมาณการเงินชดเชยเกษียณอายุจ�านวน 116 ล้านบาท 
รวมถึงมีการบันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่ายย้อนหลังของ GLAND 
ประมาณ 15 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

•  บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จ�ากัด ให้กับ 
Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. (“MEA”) เพื่อร่วมลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 
ของจ�านวนหุ้นสามญัทัง้หมด โดยมกีารบนัทึกก�าไรก่อนหักภาษี
ในรายได้อื่นจ�านวน 254 ล้านบาท

ผ����ท�������ป���ใช้ม�ต�ฐ�น��������น
ท��������นใ�ม่
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ปรับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 
(TFRS16) ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงิน ดงันี ้(ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง “การเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี”)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 (TFRS9) ไม่มผีลกระทบ 
เป็นนัยส�าคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 (TFRS16) สญัญาเช่า 
มีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
ต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการบันทึก
เพียงครั้งเดียวในต้นปี 2563 เท่านั้น

ส�าหรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2563 มีดังนี้
•  บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ลดลงสุทธิ 932  

ล้านบาท จากการท่ีต้นทุนสัญญาเช่าลดลง 2,464 ล้านบาท  
และต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการใช้
สินทรัพย์ (ROU) เพิ่มขึ้น 1,532 ล้านบาท
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•  บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 1,169 ล้านบาท
•  บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ค่าเช่า ซึ่งรวมถึงส่วนลดค่าเช่า 

ที่บริษัทฯ ประมาณการไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เป็นลกัษณะเส้นตรง 
ตลอดอายุสัญญาของผู้เช่าตามมาตรฐานบัญชี จ�านวน 1,132 
ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีจากการบันทึก
รายการค่าเช่าดงักล่าว จ�านวน 226 ล้านบาท ซึง่รายการดงักล่าว 
ไม่มีผลต่อกระแสเงินสด

•  บริษัทฯ มีการบันทึกลูกหนี้ท่ีเกิดจากจากสัญญาเช่าเงินทุน 
(Financial Lease) รวมอยู่ในรายได้จากการลงทนุ จ�านวน 963 
ล้านบาท เป็นการบนัทึกรายได้ตามมาตรฐานการบญัชไีปจนถึง
ปี 2568 อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด

ผลกระทบท้ังหมดจากรายการที่มิได้เกิดข้ึนเป็นประจ�าและจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในปี 2563 มีดังนี้

ส�ุป������ป���ป�ุ������������น �พื่�ป��������������ผ��������น�น��นป�����ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท
ผลการ 

ด�าเนินงานจาก
งบการเงิน

รายการ 
ที่มิได้เกิดขึ้น
เป็นประจ�า

ผลการ 
ด�าเนินงานหลัก

ผลกระทบ
มาตรฐาน 
TFRS16

ผลการ 
ด�าเนินงานหลัก  

(ไม่รวม
มาตรฐาน 
TFRS16)

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 24,848 24,848  -1,132 23,716

รายได้จากธุรกิจต่าง ๆ 3,014 3,014 3,014

รายได้อื่น 4,200 -3,132 1,068 1,068

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 32,062 -3,132 28,930 -1,132 27,798

ต้นทุนการเช่าและบริการ 13,055 13,055 932 13,987

ต้นทุนของธุรกิจต่าง ๆ 1,982 1,982 1,982

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,536 -399 5,137 5,137

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 11,490 -2,733 8,757 -2,064 6,693

(+) ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม/ร้านค้า 1,042 -270 772 772

(+) รายได้จากการลงทุน 1,099 1,099 -963 136

(-) ต้นทุนทางการเงิน 1,865 1,865 -1,169 696

(-) ภาษีเงินได้ 2,148 -699 1,449 -226 1,223

(-) ส่วนของผู้ไม่มีอ�านาจควบคุม 60 60 60

ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 9,557 -2,304 7,253 -1,632 5,621

ภ�พ��มผ��������น�น��น
ค�าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานดงัต่อไปนี ้ไม่รวมผลกระทบจากรายการทีม่ไิด้เกิดข้ึนเป็นประจ�า และการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบัญชีที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุดเพื่อสะท้อนต่อผลการด�าเนินงานตามความเป็นจริง และ
อาจมคีวามแตกต่างจากข้อมลูบนงบการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ได้รบัการตรวจสอบและ/หรอืสอบทานแล้วโดยผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ด้รบัอนญุาต
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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���ไ�้��ม
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,798 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27  
จากปีก่อน โดยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้เช่า
และบริการเนื่องจากมีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้เช่า โดยได้
ยกเว้นค่าเช่าและให้ส่วนลดแก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมาตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการ 
กลับมาระบาดระลอกที่สอง

ต้นทุน��ม
ในปี 2563 บริษัทฯ มีต ้นทุนรวม 15,969 ล ้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 11.7 จากปีก่อน โดยหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้า 
ตามปกติแล้วในช่วงที่การระบาดคลี่คลาย กอปรกับต้นทุนธุรกิจ 
ต่าง ๆ ที่ลดลงซึ่งยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้

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

บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2563 เท่ากับ 5,137 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 23.4 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากค่าใช้จ่าย 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงเน่ืองจากปีที่ผ่านมา และมี
การควบคมุค่าใช้จ่ายการบรหิารให้มปีระสทิธิผลและสอดคล้องกับ
รายได้ท่ีลดลงเพ่ือรกัษาการด�าเนินธุรกิจให้เป็นปกตใินสภาวการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 
อยู่ที่ร้อยละ 18.5 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.6 จากปีก่อน เนื่องจาก
ภาพรวมของรายได้ทั้งปีลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาด ซึ่ง
เป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร แม้ว่า 
บริษัทฯ จะมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม

��ต�����ไ���้นต้น �����ต�����ไ�����������น�น��น
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่นส�าหรับปี 2563  
ร ้อยละ 40.3 ลดลงจากร้อยละ 50.7 จากปีก่อน ส่วนอัตรา
ก�าไรจากการด�าเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 24 ลดลงจากร้อยละ 34.8  
จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบทางด้านรายได้ รวมถึงมีการระบาด
ของโรค COVID-19 ระหว่างปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการ 
การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างต่อเนื่อง

���ไ�สุท��
ในปี 2563 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 5,621 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 51.6 จากปีก่อน โดยหลกัมาจากผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท่ีกระทบต่อรายได้ในทุกธุรกิจ  
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเหมาะสมเพ่ือให้ธุรกิจสามารถรักษา
การด�าเนินงานให้เป็นปกติต่อไปได้โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน และรักษาผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผ��������น�น��น�ุ����ใ�้�ช่������ิ���
���ไ�้������ใ�้�ช่����ใ�้��ิ���
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ�านวน 
23,716 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.5 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผล
จากการยกเว้นค่าเช่าและการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้ประกอบการ 
ในศูนย์การค้า ตามแนวทางปฏิบัติช ่วยเหลือผู ้ประกอบการ 
แต่ละรายตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมการตลาด 
ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมายังน้อยกว่าระดับปกติ ท�าให้รายได้จากการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดลดลงเช่นเดียวกัน

ต้นทุน�่��ช่�����่���ิ���
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน ค่าเช่าท่ีดนิ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย ค่าซ่อมแซม 
ค่าเบี้ยประกัน และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินท่ีครอบครองไว้เพ่ือ 
หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 13,987 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปัจจัยดังนี้
•  ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 30 ของต้นทนุค่าเช่าและค่าบรกิาร) ได้มกีารปรบัตวัลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
จากการคงมาตรการประหยัดพลังงานท่ีมีประสิทธิผลอย่าง 
ต่อเน่ือง รวมถึงค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและ 
ค่าซ่อมแซมทีล่ดลง โดยต้นทุนค่าสาธารณูปโภคลดลงประมาณ
ร้อยละ 20.4 จากปีก่อน 

•  ต้นทุนการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการ 
จากภายนอกต่าง ๆ  ที่ลดลง สอดคล้องกับแนวทางการควบคุม
ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน
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��ต�����ไ���้นต้น�ุ����ใ�้�ช่������ิ��� 
ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 41 ลดลงจากร้อยละ 51.4 จาก 
ปีก่อน เน่ืองจากรายได้ที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนท่ีลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรการและการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้อัตราก�าไรของธุรกิจ
สามารถกลับสู่ระดับปกติได้ในอนาคต 

ผ��������น�น��น�ุ������ิ���ศูน�������
���ไ�้������ใ�้��ิ���ศูน�������
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหารจ�านวน 
446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.6 จากปีก่อน โดยหลักมาจากการ
ปิดศูนย์การค้าชัว่คราวในช่วงลอ็คดาวน์ อย่างไรก็ตาม การกลบัมา 
เปิดให้บริการศูนย์การค้ามีจ�านวนผู้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่องท�าให้รายได้รายไตรมาสฟื้นตัวขึ้นตามล�าดับ

ต้นทุน��ิ���ศูน�������
ในปี 2563 บรษิทัฯ มต้ีนทุนบรกิารศนูย์อาหารเท่ากับ 304 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 22.9 จากปีก่อน จากประสทิธิภาพในการบรหิารต้นทนุ
อย่างรัดกุม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ท่ียังไม่กลับ 
เข้าสู่ระดับปกติในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

��ต�����ไ���้นต้น�ุ������ิ���ศูน������� 
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจบริการศูนย์อาหารในปี 2563 
ร้อยละ 31.9 ลดลงจากร้อยละ 53.7 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้ 
ที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนที่ลดลง

ผ��������น�น��น�ุ����โ����ม
���ไ�้������ป�����������โ����ม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย 
ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72.7 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจาก
การท่ีนักท่องเท่ียวลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ตั้งแต่ช่วงต้นปี และมาตรการล็อคดาวน์ของทางภาครัฐท�าให ้
นกัท่องเท่ียวถูกจ�ากัดการเดนิทางในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้
ประกาศปิดการด�าเนินการชั่วคราวทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 
และเห็นสมควรเร่งการปรบัปรงุโรงแรมฮลิตนั พัทยา ขึน้มาให้เรว็ข้ึน 
โดยปัจจุบันได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ และได้ทยอยเปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอัตราการเข้าพักเท่ากับ 
ร้อยละ 57.2 ของจ�านวนห้องพักทีเ่ปิดให้บรกิารอกีครัง้ในไตรมาส 4 
ปี 2563 จึงท�าให้เริ่มมีการฟื้นตัวของรายได้ขึ้นมาเล็กน้อย ส�าหรับ
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 60.5 ลดลง
จากร้อยละ 88.8 ในปีก่อน ส่วนโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุดรธานี มีรายได้จากการเข้าพักภายหลังจากได้กลับมา

เปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยอัตราการเข้าพัก
เฉลีย่ทยอยปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ณ สิน้ปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 42 
ลดลงจากร้อยละ 71 ในปีก่อน 

ต้นทุน������ป�����������โ����ม
ในปี 2563 บรษิทัฯ มต้ีนทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.1 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผล
จากการปิดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น โดยท้ังสองโรงแรม 
มกีารบรหิารจดัการต้นทุนอย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการด�าเนินงานที่เปลี่ยนแปลง

��ต�����ไ���้นต้น�ุ����โ����ม
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรมร้อยละ 45.7 ลดลงจาก
ร้อยละ 66.2 จากปีก่อน เป็นผลจากการขาดรายได้จากการ 
เข้าพักโรงแรมระหว่างลอ็คดาวน์และระหว่างท่ีปิดปรบัปรงุ ซึง่ยังคง 
มีต้นทุนคงที่อยู่

ผ��������น�น��น�ุ��������ส�����ิมท��พ��
���ไ�้����������ส�����ิมท��พ��
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 2,262 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการโอน
อสังหาริมทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการโอนโครงการ
สูงกว่า อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ยังมีการโอนโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ฟีล พหล 34  
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ และเบ็ล 
แกรนด์ พระราม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถึงโครงการเอสเซ็นท์ ทาวน์ 
พิษณุโลก และโครงการนินญา กัลปพฤกษ์ โครงการนีรติ เชียงราย 
และนีรติ บางนา ท่ีเปิดตัวในระหว่างปี 2563 ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่างต่อเน่ือง ท�าให้บริษัทฯ สามารถโอนและรับรู้เป็นรายได้ตาม
แผนที่วางไว้

ต้นทุน����������ส�����ิมท��พ��
ในปี  2563 บริษัทฯ มีต ้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์
จ�านวน 1,512 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.5 จากปีก่อน ต้นทุน 
ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

��ต�����ไ���้นต้น�ุ��������ส�����ิมท��พ��
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 33.1 
ลดลงจากร้อยละ 36.9 จากปีก่อน เน่ืองจากการโอนมีสัดส่วนของ
โครงการที่พัฒนาใหม่ซึ่งอยู่บนท่ีดินท่ีไม่ได้อยู่บริเวณศูนย์การค้า
หรือไม่เป็นท่ีดินท่ีมีอยู่เดิม โดยเป็นไปตามแผนการโอนที่วางไว ้
ทั้งในด้านรายได้และอัตราก�าไรขั้นต้น
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บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นจาก 33,210 ล้านบาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น 45,535 ล้านบาท ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินกู ้ยืมระยะสั้น 
และยาวจากสถาบันการเงินที่ เ พ่ิมข้ึน ขณะที่อัตราดอกเบี้ย 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.03 ต่อปี ลดลง 
จากปีก่อนที่ร ้อยละ 2.96 ต่อปี โดยมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยคงท่ี 
ในสัดส่วนร้อยละ 41 และดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 59

อตัราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที ่0.48 เท่า 
เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 0.38 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ 
ต�่ากว่านโยบายของบริษัทฯ ที่ 1 เท่า และต�่ากว่าระดับเงื่อนไข 
สัญญาเงินกู ้ (Debt Covenant) ที่ 1.75 เท่า ท้ังนี้ เมื่อวันที่  
4 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้รุน่ CPN242A 
มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ช�าระคืนหนี ้
คงค ้างของบริษัทฯ แม ้ว ่าหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเ พ่ิมข้ึน  
แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ 
และรัดกุม และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้าง 
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ ่นต่อสภาวะ 
ตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ 
ในระดับที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
และใกล้เคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย 
ในปี 2563 อัตราส่วนดังกล่าวปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 มา 
อยู่ท่ีร้อยละ 4.88 ร้อยละ 12.97 และ 0.16 เท่า ตามล�าดับ เน่ืองจาก
รายได้และก�าไรทีล่ดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในช่วงปี
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินทรัพย์และ
ลงทุนในสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ 
มกีารเปิดศนูย์การค้าแห่งใหม่ แต่ยังคงมกีารปรบัปรงุศนูย์การค้าเดมิ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

การให้สินเชื่อทางการค้า
ในสภาวะธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า  
(Credit Term) ระหว่าง 1-30 วัน โดยในปี 2563 เน่ืองจาก 
มีสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการช�าระของลูกหน้ี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้เช่า
พ้ืนที่ในศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า
โดยมีการให้ส่วนลดค่าเช่า และผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระเป็น 
การชัว่คราว โดย ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลีย่
ที่ 41 วัน เพ่ิมจากปี 2562 ที่ 15 วัน เนื่องจากมาตรการผ่อนปรน 
ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ประกอบกับมีจ�านวนลูกหนี้การค้าบางส่วน 
ที่อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเรื่องการให้ส่วนลดค่าเช่า ซึ่งภายหลัง
จากทีเ่จรจาแล้วเสรจ็ คาดว่าจะสามารถเรยีกเก็บจากจ�านวนลกูหนี้ 
ได้ทัง้หมด ท�าให้ระยะเวลาการเก็บหนีก้ลบัสูร่ะดบัใกล้เคยีงปกตไิด้  
ในส่วนของการจ่ายช�าระเจ้าหนี้การค้าในปี 2563 อยู่ท่ี 36 วัน  
ลดลงจากปี 2562 ที่ 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดูแล 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว ท�าให้ในปี 2563 
บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 5 วัน เพ่ิมข้ึนจาก -30 วันในปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดและ
สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มี 
การจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2563 จ�านวน 0.70 บาท
ต่อหุ้น โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

โครงการซื้อหุ้นคืน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืน (Shares Repurchase Project) เพ่ือบริหาร
ทางการเงิน โดยจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น หรือ 
คิดเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อ 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ถึง 5 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนจ�านวน 17.15 ล้านหุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 0.38 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด คดิเป็นมลูค่า
รวมทั้งสิ้น 761 ล้านบาท

โครงสร้างทางการเงิน
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 221,773 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 51,840 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.5 จาก 
ปีก่อน โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ส�นท��พ���มุน��ี�น
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงินสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการค้าสทุธิ ลกูหนีอ้ืน่ และ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 
23,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 7,508 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.8  
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีส�าคัญ
ดังต่อไปนี้
•  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 5,165 ล้านบาท และ

เงนิลงทุนในตราสารทุนเพ่ิมขึน้ 1,005 ล้านบาท จากกระแสเงนิสด 
สทุธิทีใ่ช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงตามการปรบัแผนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา
จากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

•  การเพ่ิมขึน้ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์พัฒนาเพ่ือขายจ�านวน 
671 ล้านบาท จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ

•  การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจ�านวน 2,216 ล้านบาท เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงการให้ส่วนลดแก่ผู ้เช่าท่ีได้รับ 
ผลกระทบจาก COVID-19

ส�นท��พ��ไม่�มุน��ี�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร  
ที่มีภาระค�้าประกันเงินลงทุนในบริษัทร ่วมและการร ่วมค้า  
เงินลงทุน ระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สิทธิการเช่าและการ 
ใช้สินทรัพย์ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในท่ีดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
197,888 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 44,333 ล้านบาท หรอืร้อยละ 29  
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
•  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 55,479 ล้านบาท  

โดยหลักมาจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right of Use)  
ที่รับรู้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ในขณะที่สิทธิการเช่าลดลง 

20,783 ล้านบาท เนื่องจากมีการรวมจ�านวนดังกล่าวอยู่ใน
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุ ซึง่ท้ังหมดน้ีเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16)

•  การบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนจ�านวน 16,398 ล้านบาท 
เป็นผลจากการเข้าท�ารายการสญัญาเช่าเงนิทนุในปี 2563 ตาม
ที่กล่าวไว้ในรายการที่มิได้เกิดข้ึนเป็นประจ�า และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS16) เก่ียวกับ 
สัญญาเช่า

•  การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 1,627 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ GLANDRT 
ระหว่างปี

•  การลดลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินจ่ายล่วงหน้า 
ค่าหุ้นจ�านวน 4,664 ล้านบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนสถานะ
ของบรษิทั เบย์วอเตอร์ จ�ากัด จากกิจการร่วมค้าเป็นบรษิทัย่อย  
ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้เข้าถือครองสัดส่วนร้อยละ 50 
เป็นที่เรียบร้อย (อีกส่วนร้อยละ 50 ถือครองโดย GLAND  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

หนี้สินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 144,650 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 55,179 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.7 จาก 
ปีก่อน โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

�นี้ส�น�มุน��ี�น
หน้ีสนิหมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหนีอ้ืน่  
หน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หน้ีสิน
มีภาระดอกเบี้ยระยะส้ันและที่ครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี ส่วนของ  
รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้าทีถึ่งก�าหนดรบัรูภ้ายในหนึง่ปี  
ส่วนของเจ้าหน้ีสิทธิการเช่าท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี และ 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนีส้นิหมนุเวียนเท่ากับ 30,554 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 9,479 ล้านบาท หรอืร้อยละ 45 จากปีก่อน  
โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
•  หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นและท่ีครบก�าหนดช�าระใน 

1 ปีจ�านวน 9,165 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจาก 
สถาบันการเงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องในช่วงผลกระทบจาก 
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

•  การบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 
จ�านวน 2,112 ล้านบาทตามมาตรฐาน TFRS16
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สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

�นี้ส�นไม่�มุน��ี�น
หนีส้นิไม่หมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย หนีส้นิมภีาระ ดอกเบีย้
ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังาน เจ้าหน้ีสทิธิการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า  
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า เงินค�้าประกันสิทธิการเช่า ประมาณการ 
หนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
(ตามมาตรฐาน TFRS16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
114,096 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน 45,700 ล้านบาท หรอืร้อยละ 66.8  
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ส�าคัญ
ดังต่อไปนี้
•  การบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ�านวน 43,487 ล้านบาท  

ตามมาตรฐาน TFRS16

•  หน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน 
3,160 ล้านบาท เพ่ือน�ามาบริหารโครงสร้างทางการเงินให้ 
มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อแผนการลงทุน และรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต�่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 77,123 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 3,339 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 จากปีก่อน 
โดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
•  การลดลงของก�าไรสะสมทีไ่ม่ได้จดัสรรจ�านวน 2,762 ล้านบาท 

ประกอบด้วย ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปีจ�านวน 9,557 ล้านบาท 
หักด้วยผลกระทบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใช้สินทรัพย์
และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐาน TFRS16 จ�านวน 
8,742 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างปีจ�านวน 3,577  
ล้านบาท

•  การลดลงจากหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปีจ�านวน 761 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

����ส���นส�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดจ�านวน 7,219 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน 5,165 ล้านบาท  
(รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึ้น 22 ล้านบาท) หรือ  
ร้อยละ 251.6 จากปีก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี้

• กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
  ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 

7,761 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสุทธิรับจากผลก�าไร 
ท่ีลดลงเนื่องจากผลการด�าเนินงานท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และก�าไรจากการ
ขายสินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับกระแสเงินสด และการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานระหว่างปี อาท ิ
การเพ่ิมข้ึนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพ่ือขาย การเพ่ิมขึ้น 
ในรายได้ค่าเช่ารับและค่าบริการรับล่วงหน้า และการเพ่ิมขึ้น
ของลูกหนี้การค้าจากการเจรจาให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าระหว่างป ี
ที่ผ่านมา เป็นต้น

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 

7,732 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(CAPEX) ในการพัฒนาโครงการใหม่และปรับปรุงเพ่ิม
ประสทิธิภาพของโครงการเดมิทียั่งมอีย่างต่อเนือ่ง โดยพยายาม
รักษาสภาพคล่องของธุรกิจให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
ไปพร้อมกัน รวมถึงมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าในปริมาณ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง 
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนได้

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
  ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิสดสทุธิจากกิจกรรมหาเงนิจ�านวน 

5,114 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผูล้งทนุสถาบนัเพ่ิมขึน้เพ่ือมาบรหิารโครงสร้างทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และแผนการด�าเนินธุรกิจ ขณะที่
บรษิทัฯ มเีงินสดจ่ายช�าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า รวมถึงดอกเบีย้
จ่ายและจ่ายเงินปันผลระหว่างปี

• รายจ่ายลงทุน
  ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจ�านวน 12,900 ล้านบาท 

ประกอบด้วย การซื้อท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคตและ
การพัฒนาโครงการใหม่จ�านวน 8,200 ล้านบาท การลงทุน 
เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจ�านวน 1,700 
ล้านบาท และการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย จ�านวน 2,900 ล้านบาท 
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แผนธุรกิจในอนาคต

แนวโน้มผลการด�าเนินงานปี 2564
บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจประจ�าปี 2564 ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การประมาณการที่ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 อยู่ โดยบริษัทฯ มีการติดตามแผนการด�าเนินงาน 
ในแต่ละไตรมาสอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนไป 
ตลอดเวลา โดยประมาณการถึงแนวโน้มผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2564 ดังต่อไปนี้

ในปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้รวมจะได้รับผลกระทบท่ี
ไม่มากเท่ากับปี 2563 เน่ืองมาจากไม่ได้มกีารลอ็คดาวน์เตม็รปูแบบ 
ดงัเช่นการระบาดรอบแรก โดยในเดอืนกุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และหากสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ในท่ีสุด บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัว 
ของรายได้ที่ค่อนข้างรวดเร็วและแข็งแกร่งเหมือนกับช่วงครึ่งหลัง 
ของปี 2563 ประกอบกับความคืบหน้าของวัคซีน และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จะ
ส่งเสริมให้การบริโภคและการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี
ในปี 2564 จะมีศูนย์การค้าใหม่เปิดให้บริการเพ่ิมเติมอีก 2 แห่ง 
ซึ่งจะช่วยท�าให้รายได้เติบโตต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
มีความพร้อมในการปรับแผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจในการบรหิารต้นทุนการด�าเนินงาน
และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ด�าเนินงานและทิศทางของรายได้ให้ใกล้เคียงที่สุด โดยสามารถ
ลดและควบคุมค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost) ได้อย่างด ี
ในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายการตลาดและ
การบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งแผนการบริหารต้นทุนการด�าเนินงาน  
ประกอบกับความสามารถในการรักษาฐานรายได้ท่ีกล่าวไว้  
จะช่วยรักษาอัตราก�าไรของบริษัทฯ ให้ได้ใกล้เคียงกับปีก่อน และ
จะมีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดแม้สถานการณ์จะฟื้นตัว
ต่อไปในอนาคต เพ่ือท�าให้อัตราการท�าก�าไรของบริษัทฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า
บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568)  
โดยจะรกัษาอตัราการเตบิโตของรายได้เฉลีย่ต่อปีท่ีระดบัร้อยละ 10  
ขึน้ไป จากการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบผสม (Mixed-use  
Development) แห่งใหม่ รวมถึงการปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โครงการ
โรงแรมและอาคารส�านกังาน ท้ังส่วนทีป่ระกาศแผนการพัฒนาแล้ว 
และส่วนที่ ยังไม่ได้ประกาศ และได้เตรียมความพร้อมด้าน
ฐานะการเงิน รักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอ 
ต่อการรองรับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในกลยุทธ์ 
การเตบิโตด้วยวสิยัทศัน์ “Center of Life” โดยเชือ่ว่าธุรกิจทีบ่รษิทัฯ 
ด�าเนินการอยู่ยังเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่มอบความสุขและ 
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ  ได้ตลอดเวลา รวมท้ังเป็นสถานทีป่ลอดภัย
ในการใช้ชวิีตของทกุคนในแต่ละชมุชน โดยได้มกีารศกึษาแนวทาง
การพัฒนาและบรหิารจดัการโครงการต่าง ๆ  เพ่ือตอบรบัพฤตกิรรม
ลูกค้าและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของร้านค้าที่เปลี่ยนไปสู่  
(New Normal) ได้อย่างสมบูรณ์

จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าในลักษณะพ้ืนท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) โดย
วางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินท่ีเหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้า 
ในปัจจุบันเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ อาทิ โครงการท่ีพัก
อาศยั อาคารส�านกังาน และโรงแรม เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจศนูย์การค้า 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
แก่บรษิทัฯ ต่อไป โดยได้ประกาศแผนการพัฒนาโครงการใหม่ อาทิ 
เซ็นทรัล อยุธยา (เปิดปี 2564) เซ็นทรัล ศรีราชา (เปิดปี 2564) 
เซน็ทรลั จันทบรุ ี(เปิดปี 2565) และดสุติ เซน็ทรลั พาร์ค (ทยอย
เปิดตั้งแต่ปี 2566-2567 เป็นต้นไป) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันต่อไป มีการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้ประกาศไป ซึ่งรวมถึงที่ดินรอการ
พัฒนาภายใต้ GLAND อีกทั้งยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่าง ๆ  
อาทิ อาคารส�านักงาน โรงแรม และโครงการที่พักอาศัย ภายใต้ 
ความเป็น Center of Life ที่จะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก  
สร้างการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนใน 
ระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A)  
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ในสินทรัพย์และธุรกิจท่ีมีศักยภาพเติบโตสูง และให้ผลตอบแทน
การลงทุนท่ีดี รวมท้ังศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการ
เติบโต อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่  
เพ่ือขยายช่องทางในการสร้างรายได้และสอดคล้องกับแผน 
การเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รเีทล โกรทได้รบัอนุญาตให้ออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ หนึง่ในวัตถุประสงค์ของการระดมทนุคอื เพ่ือการลงทนุ
เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เบื้องต้น 2 แห่ง คือ 1) เซ็นทรัล มารีนา  
มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2578 และ 2) เซ็นทรัล 
ล�าปาง มสีญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 21 ปี สิน้สดุปี 2584 ในมลูค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 5,866 ล้านบาท ตามท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของ CPNREIT ที่ได้เคยมีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ไปก่อนหน้าน้ี โดยล่าสุดทาง CPNREIT ได้ก�าหนดราคา
เสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อลงทุน
ในสนิทรพัย์ทีก่ล่าวไว้ และคาดว่าจะสามารถท�ารายการแล้วเสรจ็ได้ 
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

รายได้

รายได้ค่าเช่าและบริการ 29,025,855,290 81.9 31,843,166,597 82.5 24,848,318,512 74.9

รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร 733,018,504 2.1 851,460,677 2.2 446,087,025 1.3

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,207,833,474 3.4 1,120,527,271 2.9 306,073,926 0.9

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,761,736,087 7.8 2,904,236,972 7.5 2,261,550,432 6.8

รายได้จากการลงทุน 115,143,290 0.3 187,169,749 0.5 1,098,703,393 3.3

รายได้อื่น 1,613,078,936 4.5 1,683,415,423 4.4 4,200,381,217 12.7

 รวมรายได้ 35,456,665,581 100.0 38,589,976,689 100.0 33,161,114,505 100.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเช่าและบริการ 14,143,042,184 39.9 15,480,793,657 40.1 13,055,138,129 39.4

ต้นทุนจากการให้บริการศูนย์อาหาร 332,150,484 0.9 393,999,648 1.0 303,888,654 0.9

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 423,005,969 1.2 378,503,657 1.0 166,181,377 0.5

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,564,737,158 4.4 1,833,045,051 4.8 1,511,846,567 4.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,114,292,602 17.2 6,838,814,813 17.7 5,535,522,280 16.7

 รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 22,577,228,397 63.7 24,925,156,826 64.6 20,572,577,007 62.0

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 17,265,507,560 45.3 18,633,049,504 45.5 12,824,975,168 36.4

ส่วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า

987,151,119 2.8 1,292,258,297 3.3 1,041,591,853 3.1

ต้นทุนทางการเงิน (426,332,773) (1.2) (811,468,750) (2.1) (1,864,971,756) (5.6)

ภาษีเงินได้ (2,056,902,384) (5.8) (2,336,357,717) (6.1) (2,148,442,833) (6.5)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

11,383,353,146 32.1 11,809,251,693 30.6 9,616,714,762 29.0

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

(ก�าไร) ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (167,700,279) (0.5) (70,846,743) (0.2) (59,617,903) (0.2)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 11,215,652,867 31.6 11,738,404,950 30.4 9,557,096,859 28.8

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 28,946,025 (176,866,113) 22,337,440

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0 0 161,354,598

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
ของเงินลงทุนเผื่อขาย (220,850,836) 71,566,027 0

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ (26,483,672) 0 0

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิ 
จากภาษี (218,388,483) (105,300,086) 183,692,038

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อนส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,164,964,663 11,703,951,607 9,800,406,800 

(ก�าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (167,700,279) (13,105,096) (58,934,733)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 10,997,264,384 11,690,846,511 9,741,472,067

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 50,890,234,034 55,007,135,395 52,715,056,316

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี* (8,742,026,084)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (789,180,044) (351,862,666) 0

เงินปันผลจ่าย (6,283,087,790) (4,936,595,279) (3,576,589,656)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 11,215,652,867 11,738,404,950 9,557,096,859

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (26,483,672) 0 0

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี 55,007,135,395 61,457,082,400 49,953,537,435

ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน   2.50   2.62   2.13

หมายเหต ุ: *  ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 9 กลุม่เคร่ืองมือทางการเงนิ (TFRS9) ซึง่ไม่มผีลกระทบเป็นนัยส�าคญักับงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายการบันทึกรายได้ค่าเช่าและ
บริการ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และรายการต้นทุนทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,021,030,701 1.9 2,053,237,349 1.2 7,218,687,997 3.3

เงินลงทุนชั่วคราว 45,520,769 0.0 1,001,374,831 0.6 2,006,244,162 0.9

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,278,625,107 0.8 1,355,706,522 0.8 3,571,263,150 1.6

ลูกหนี้อื่น 3,168,772,085 2.0 3,606,333,839 2.1 2,057,258,780 0.9

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 7,787,315,457 4.8 8,361,607,398 4.9 9,032,387,201 4.1

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,301,264,119 9.5 16,378,259,939 9.6 23,885,841,290 10.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11,222,888 0.0 1,000,000 0.0 1,000,000 0.0

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,045,707,212 4.4 7,357,462,849 4.3 5,730,869,437 2.6

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,853,474,276 1.8 4,809,159,317 2.8 2,454,331,140 1.1

เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,908,857,872 1.2 1,557,186,704 0.9 1,955,956,969 0.9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 172,924,286 0.1 199,188,980 0.1 0 0.0

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 0 0.0 2,309,616,000 1.4 0 0.0

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 0 0.0 0 0.0 16,397,781,538 7.4

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,518,469,601 2.8 5,166,689,978 3.0 932,282,123 0.4

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,899,878,950 1.2 2,226,344,210 1.3 3,392,385,670 1.5

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 108,412,457,321 67.0 104,503,446,798 61.5 159,982,702,777 72.1

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 1,646,079,488 1.0 1,596,512,025 0.9 3,241,510,575 1.5

ค่าความนิยม 1,036,491,639 0.6 1,036,491,639 0.6 1,036,491,639 0.5

สิทธิการเช่า 14,085,954,198 8.7 20,782,536,590 12.2 0 0.0

สิทธิการใช้สินทรัพย์ 414,568,118 0.3 377,196,868 0.2 0 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,400,476,442 1.5 1,631,942,264 1.0 2,762,353,489 1.2

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 146,406,562,291 90.5 153,554,774,222 90.4 197,887,665,357 89.2

รวมสินทรัพย์ 161,707,826,410 100.0 169,933,034,161 100.0 221,773,506,647 100.0
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งบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,948,005,411 4.9 4,970,000,000 2.9 11,732,000,000 5.3

เจ้าหนี้การค้า 1,782,454,493 1.1 1,694,324,758 1.0 911,171,489 0.4

เจ้าหนี้อื่น 6,180,048,570 3.8 5,563,848,687 3.3 4,913,224,111 2.2

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 0 0.0 0 0.0 2,111,591,362 1.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 90,089,296 0.1 125,761,218 0.1 226,249,340 0.1

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 0 0.0 0 0.0 0 0.0

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,927,965,861 1.8 3,769,203,285 2.2 6,172,903,428 2.8

เจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 
ที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 1,720,153,388 1.1 1,842,399,134 1.1 1,905,361,362 0.9

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 662,266,277 0.4 921,155,034 0.5 483,540,665 0.2

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 0 0.0 0.0 0 0.0

เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 3,272,005,023 2.0 2,188,285,081 1.3 2,098,047,208 0.9

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,582,988,319 15.2 21,074,977,197 12.4 30,554,088,965 13.8

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 0 0.0 692,724,451 0.4 724,338,063 0.3

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น 19,522,147,447 12.1 24,470,814,350 14.4 27,630,459,673 12.5

หนี้สินตามสัญญาเช่า 0 0.0 0 0.0 43,486,788,889 19.6

เจ้าหนี้สิทธิการเช่า 418,017,667 0.3 0 0.0 0 0.0

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,035,483,307 1.3 1,974,785,570 1.2 2,623,959,102 1.2

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 461,329,522 0.3 649,366,793 0.4 730,904,814 0.3

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 32,310,327,223 20.0 32,292,675,950 19.0 30,649,055,873 13.8

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 7,692,519,955 4.8 8,027,661,841 4.7 7,865,714,904 3.5

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 275,479,220 0.2 287,057,469 0.2 384,188,218 0.2

เงินค�้าประกันสิทธิการเช่า 233,796,711 0.1 707,362 0.0 707,362 0.0

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 62,949,101,052 38.9 68,395,793,786 40.2 114,096,116,898 51.4

รวมหนี้สิน 87,532,089,371 54.1 89,470,770,983 52.7 144,650,205,863 65.2
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งบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน* 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 2,244,000,000 1.4 2,244,000,000 1.3 2,244,000,000 1.0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,558,557,850 5.3 8,558,557,850 5.0 8,558,557,850 3.9

ก�าไรสะสม

 จัดสรรเป็นทุนส�ารอง 224,400,000 0.1 224,400,000 0.1 224,400,000 0.1

 ยังไม่ได้จัดสรร 55,007,135,395 34.0 61,457,082,400 36.2 58,695,563,519 26.5

หุ้นทุนซื้อคืน 0 0.0 0 0.0 (761,216,026) -0.3

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (308,073,729) (0.2) (355,632,169) (0.2) (171,256,961) (0.1)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 8,449,717,523 5.2 8,333,855,097 4.9 8,333,252,402 3.8

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 74,175,737,039 45.9 80,462,263,178 47.3 77,123,300,784 34.8

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 161,707,826,410 100.0 169,933,034,161 100.0 221,773,506,647 100.0

หมายเหต ุ: *  ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 9 กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงิน (TFRS9) ซึง่ไม่มผีลกระทบเป็นนยัส�าคญักับงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน โดยมีการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่า
เงินทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มเข้ามา และมีการปรับรายการก�าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 11,383,353,146 66.4 11,809,251,693 66.5 9,616,714,762 123.9

รายการปรับปรุง

โครงการอสังหาฯ ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 1,564,737,158 9.1 1,833,045,051 10.3 1,511,846,567 19.5

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,905,735,427 34.5 7,116,898,885 40.0 7,906,273,454 101.9

กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รายได้จากการลงทุน (115,143,290) (0.7) (187,169,749) (1.1) (1,098,703,393) (14.2)

ต้นทุนทางการเงิน 426,332,773 2.5 811,468,750 4.6 1,864,971,756 24.0

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 34,496,992 0.2 (15,505,315) (0.1) 21,644,864 0.3

ตัดจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3,890,492 0.0 56,981,896 0.3 108,111 0.0

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (7,673,576) (0.0) (48,941,617) (0.3) 0 0.0
ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (16,403,862) (0.1) (6,773,793) (0.0) (12,136,830) (0.2)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (3,504,608) (0.0) (1,651,964) (0.0) (2,569,655,733) (33.1)

รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (1,640,018,757) (9.6) (1,878,052,127) (10.6) (2,371,297,395) (30.6)

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 56,735,638 0.3 201,691,121 1.1 89,869,818 1.2

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี) (987,151,119) (5.8) (1,295,501,982) (7.3) (1,041,591,853) (13.4)
(ก�าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทียั่งไม่เกิดขึน้จรงิ 74,956 0.0 33,609,677 0.2 (1,564,287) (0.0)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
เครื่องมือทางการเงิน 0 0.0 192,118,451 1.1 79,408,383 1.0
ประมาณการหนีสิ้นจากการรื้อถอนและการบูรณะ 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(ก�าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม -  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 0 0.0 0 0.0 2,747,721 0.0
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,056,902,384 12.0 2,336,357,717 13.1 2,148,442,833 27.7

18,662,363,754 108.9 20,957,826,694 117.9 16,147,078,778 208.0

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี้สินด�าเนินงาน
ลูกหนี้การค้า 75,037,114 0.4 (61,576,100) (0.3) (2,237,201,492) (28.8)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 201,745,226 1.2 (557,802,649) (3.1) 1,359,658,505 17.5

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (1,362,139,329) (7.9) (1,981,901,213) (11.2) (2,075,105,779) (26.7)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (919,442,407) (5.4) 614,300,093 3.5 (1,934,017,910) (24.9)

เจ้าหนี้การค้า (143,915,969) (0.8) (200,036,003) (1.1) (783,153,269) (10.1)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 599,208,342 3.5 (719,231,428) (4.0) (1,265,459,390) (16.3)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 1,588,333,205 9.3 1,982,646,600 11.2 790,639,546 10.2

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 606,140,848 3.5 335,141,886 1.9 (161,946,937) (2.1)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,878,100) (0.0) (13,653,850) (0.1) (8,331,798) (0.1)

ภาษีเงินได้จ่าย (2,164,122,589) (12.6) (2,584,463,889) (14.5) (2,070,794,583) (26.7)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 17,139,330,095 100.0 17,771,250,141 100.0 7,761,365,671 100.0
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 20,982,103 (0.1) 41,234,236 (0.3) 45,657,261 (0.6)

เงินปันผลรับ 913,380,125 (5.0) 1,053,942,734 (6.6) 939,833,294 (12.2)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 2,910,997,710 (15.8) (947,371,608) 6.0 (993,414,399) 12.8

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (75,348,250) 0.4 (2,126,027,397) 13.4 (108,358,000) 1.4

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 0 0.0 (2,309,616,000) 14.5 0 0.0

เงนิสดรบัคนืจากการลดมลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 21,889,868 (0.1) 0 0.0 683,683,536 (8.8)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (44,818,286) 0.2 0 0.0 0 0.0

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะยาวกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (2,147,314,306) 11.6 (98,298,426) 0.6 0 0.0

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 43,635,398 (0.2) 560,349,250 (3.5) 0 0.0

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 0 0.0 0 0.0 0 0.0

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (56,202,750) 0.3 (551,299,493) 3.5 (568,731,667) 7.4

เงนิสดรบัช�าระคนืเงนิให้กูยื้มจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 62,650,403 (0.3) 0 0.0 169,810,000 (2.2)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4,811,278,120) 26.1 (6,282,122,909) 39.5 (6,430,363,103) 83.2

เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (182,411,550) 1.0 (211,075,777) 1.3 (468,160,473) 6.1

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0 0.0 (3,676,086) 0.0 (15,569) 0.0

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า (3,765,670,031) 20.4 (3,290,602,281) 20.7 0 0.0

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 68,760,493 (0.4) 136,554,305 (0.9) 300,292,018 (3.9)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า (228,220,975) 1.2 (228,220,975) 1.4 (280,287,223) 3.6

เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า (33,333,333) 0.2 (418,017,667) 2.6 0 0.0

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง (1,436,670,415) 7.8 (1,221,972,671) 7.7 (1,022,186,363) 13.2

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (9,710,732,944) 52.6 0 0.0 0 0.0

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18,449,704,860) 100.0 (15,896,220,765) 100.0 (7,732,240,688) 100.0
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 0 0.0 10,222,888 (0.4) 0 0.0

ดอกเบี้ยจ่าย (610,576,876) (32.4) (966,667,807) 36.3 (775,941,165) (15.2)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
และผู้ลงทุนสถาบัน 24,828,865,411 1,317.7 32,638,778,000 (1,224.3) 48,462,000,000 947.6

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
และผู้ลงทุนสถาบัน (12,569,734,572) (667.1) (29,826,878,273) 1,118.8 (36,128,203,285) (706.5)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 75,807,000 4.0 1,228,327,392 (46.1) 115,350,000 2.3

เงนิสดจ่ายเพ่ือช�าระเงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0.0 (330,000,000) 12.4 0 0.0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น 0 0.0 0 0.0 0 0.0

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ�านวนหนี้สิน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน (820,863) (0.0) (2,709,608) 0.1 (2,164,921,112) (42.3)

เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย 
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (4,053,923,103) (215.1) (24,616,290) 0.9 0 0.0 

เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุน 
ของกิจการ 0 0.0 0 0.0 (761,216,026) (14.9)

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (6,282,449,843) (333.4) (5,014,931,019) 188.1 (3,633,080,187) (71.0)

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 497,153,491 26.4 (377,481,898) 14.2 0 0.0

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,884,320,645 100.0 (2,665,956,615) 100.0 5,113,988,225 100.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น

 -  สุทธิ 573,945,880 (790,927,239) 5,143,113,208

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2,418,138,796 3,021,030,701 2,053,237,349

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงงบการเงนิ 28,946,025 (176,866,113) 22,337,440

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 3,021,030,701 2,053,237,349 7,218,687,997
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

Liquidity Ratio 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.78 0.78

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.18 0.21 0.42 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.88 0.78 0.30

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย (เท่า) 22.44 24.21 8.87

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16 15 41

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย (เท่า) 8.76 8.11 10.02

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 42 45 36

วงจรเงินสด(4) (วัน) (25) (30) 5

Profitability Ratio 

อัตราก�าไรขั้นต้น(1) (%) 52.89% 52.53% 47.53%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) (%) 35.52% 35.06% 32.05%

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม(5) (%) 4.23% 4.63% 17.29%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 138.05% 133.01% 84.49%

อัตราก�าไรสุทธิ(1) (%) 30.14% 29.36% 23.55%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(2) (%) 17.59% 17.03% 13.56%

Efficiency Ratio 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.95% 7.08% 4.88%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.41% 17.45% 12.97%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.25 0.23 0.16

Financial Policy Ratio 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 1.11 1.88

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น(3) (เท่า) 0.37 0.38 0.48

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 30.01 21.18 22.03

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย  
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย(3) (เท่า) 1.50 1.51 2.18

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 1.67 2.31 0.94

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 44.02% 30.47% 32.75%

หมายเหต ุ: (1) อัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน และอัตราก�าไรสุทธิ ไม่รวมรายได้จากการลงทุน และรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า
 (2) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
 (3) หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบ้ียหลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
 (4) วงจรเงินสดค�านวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยหักระยะเวลาช�าระหนี้ ไม่รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 (5) สัดส่วนรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้อื่นที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รายได้จากการลงทุน 

20180 �������������������������������������บทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



Other
Informa-
tion and

Reference
Persons
Otherข้อมูลส�ำคัญอื่น

และบุคคลอ้ำงอิง

บทที่

21



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 32 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 (0) 2667 5555

เว็บไซต์ของบริษัท www.centralpattana.co.th

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002443

ก่อตั้ง วันที่ 17 มิถุนายน 2523

จดทะเบียนและท�าการ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2538

ประเภทธุรกิจ พัฒนาและให้เช่าพ้ืนทีศ่นูย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกจิอืน่ท่ีเก่ียวเนือ่งและส่งเสรมิธุรกิจ
พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารส�านักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัย เป็นต้น รวมถึง
การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และ 
กองทรัสต์ฯ 

สอบถามข้อมูล เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1665 1684 1685 1686 และ 1687
อีเมล : co.secretary@centralpattana.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688
อีเมล : ir@centralpattana.co.th

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 จะจัดข้ึนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2563

วันที่ กิจกรรม

6 มกราคม 2563 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

7 มกราคม 2563 “DBS Pulse of Asia Conference” ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

14 มกราคม 2563 “Finansia Investment Conference 2020” ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

30 มกราคม 2563 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

26 กุมภาพันธ์ 2563 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�าปี 2562 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

26 กุมภาพันธ์ 2563 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 พฤษภาคม 2563 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�าไตรมาส 1 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

21 พฤษภาคม 2563 “TISCO Exclusive Talk for Local Investors” จัดโดย บล. ทิสโก้ (รูปแบบการประชุมเสมือน)

22 พฤษภาคม 2563 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

28 พฤษภาคม 2563 "Thai Corporate Day" จัดโดย บล. ธนชาต ร่วมกับ Daiwa Capital Markets (รูปแบบการประชุมเสมือน)

5 มิถุนายน 2563 "Thai Corporate Day" จัดโดย บล. บัวหลวง (รูปแบบการประชุมเสมือน)

15 มิถุนายน 2563 “Thailand Insight” จัดโดย บล. แมคควอรี (รูปแบบการประชุมเสมือน)

29 มิถุนายน 2563 “Virtual ASEAN BEST Conference” จดัโดย มอร์แกน สแตนลย์ี และ บล. บวัหลวง (รปูแบบการประชมุเสมอืน)

10 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

21 กรกฎาคม 2563 “Invest ASEAN 2020 Corporate Access Exclusives: Thailand Week” จัดโดย บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

19 สิงหาคม 2563 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�าไตรมาส 2 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

25 สิงหาคม 2563 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

28 สิงหาคม 2563 “Thailand Focus 2020” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)

8 กันยายน 2563 “27 Annual CITIC CLSA Investors’ Forum” จัดโดย บล. CLSA (รูปแบบการประชุมเสมือน)

15 กันยายน 2563 “Global Real Estate Virtual Conference 2020” จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)

17 กันยายน 2563 "JP Morgan Virtual ASEAN E-Commerce Day" จัดโดย บล. JP Morgan (รูปแบบการประชุมเสมือน)

12 พฤศจิกายน 2563 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�าไตรมาส 3 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

16 พฤศจิกายน 2563 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

26 พฤศจิกายน 2563 “SET Digital Roadshow” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)

21 183ข้อมูลส�า�ัญอื่นและบุ��ลอ้างอิง บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ปฏิทินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญปี 2564

ปฏิทินทำงกำรเงิน เดือน (คำดกำรณ์)

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนาคม

ปิดสมุดทะเบียนส�าหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีนาคม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมษายน

จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงหาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน

21184 ข้อมูลส�า�ัญอื่นและบุ��ลอ้างอิงบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



บุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหุ้น 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9999 
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991

นำยทะเบียนหุ้นกู้

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 
ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2256 2323-8 
โทรสาร : +66 (0) 2256 2406

หุ้นกู้ CPN221A CPN228A CPN218A 
CPN258A และ CPN242A
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

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจ�ากัด 
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2677 2000 
โทรสาร : +66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตรำสำรหนี้ 

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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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น

หมายแหต ุ: ส�าหรับข้อพิพาททางกฎหมายสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563

22186 ข้อพิพาททางกฎหมายบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)
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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยเชื่อว่า 
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้ 
บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้  
คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดจรรยาบรรณ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และ
แนวปฏบิตัติา่ง ๆ  เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นคู่มอื “จรรยาบรรณและหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการ” (“คู่มือฯ”) และมีการทบทวนทุกปี พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต ์
ของบรษิทัฯ เพ่ือวางรากฐานการปฏิบัติงานแกบ่คุลากรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

คู ่มือฯ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ประเทศไทยและในระดบัสากล ได้แก่ หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) เกณฑ์การประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หลักเกณฑ์ของ 
The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ DJSI 
Sustainability Assessment

คูมื่อฯ ท้ังฉบับเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
สามารถเข้าไปอ่านเพื่อศึกษาคู่มือฯ และ
ดาวน์โหลดได้ที่
www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/
corporate-governance/code-of-business-conduct/ 
20190418-cpn-code-conduct-cg-th-02.pdf

จรรยาบรรณ

บริษัทฯ ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนจรรยาบรรณไว้
เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังมีกระบวนการ 
ส่งเสริมและก�ากับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างสม�่าเสมอเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง รายละเอียดในคู่มือฯ 
หน้า 6-17 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท
ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญ อาทิ องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการ การสรรหากรรมการ ความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ นโยบายการจ�ากัดจ�านวนบรษิทัในการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย การประชุม
คณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การอบรม
และพัฒนาความรู้กรรมการ แผนการสืบทอดต�าแหน่ง การก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน รายละเอียด
ในคู่มือฯ หน้า 41-51

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมประเด็นท่ีส�าคัญ อาทิ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัต ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การซื้อขายหลักทรัพย์และ
การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน การแจ้ง
เบาะแสและการร้องเรียน รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 14-15 และ 
18-40 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
ที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทก�ากับการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการและสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ในการสร้างการเตบิโตทีย่ั่งยืน ด้วยการสร้างมลูค่าเพ่ิม 
ของกิจการในระยะยาว โดยได้พิจารณา ก�ากับดูแล และให้ 
ค�าแนะน�าในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและ
การก�ากับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตลอดจนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน Sustainability 
Development Goals (SDGs) ประเด็น และ/หรือ การตัดสินใจ 
ทีส่�าคญัท่ีต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัตามอ�านาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติ
•  พิจารณาอนุมัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติส�าหรับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจัดการ 
ภายใต้สภาวะวิกฤต

•  พิจารณาการก�าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพ่ือคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล และการปฏิบตัติามกฎหมายพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

•  พิจารณาการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน (Whistleblowing Process) เพื่อรองรับการปรับปรุง
ระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ของบริษัทฯ

การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
•  พิจารณาทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจ�าทุกปี 

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาอนมุตัวิิสยัทศัน์
และพนัธกิจของบรษิทัฯ ดังปรากฏในหน้า 17 เพ่ือให้เหมาะกับ
บรบิททางธุรกิจในปัจจบุนั และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 

•  ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือ
ให้น�าไปปฏิบัติ โดยพิจารณาร่วมกับประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 
ด้านความย่ังยืน 3 ด้าน คอื เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
รวมท้ังประเดน็ความเสีย่งและโอกาสท่ีมนียัส�าคญัในการด�าเนิน
ธุรกิจมาวเิคราะห์ เพ่ือก�าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินงาน 
ในระยะยาว โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

การก�ากับและติดตามการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
•  พิจารณาผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนงาน 

ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและ 
การแข่งขัน ข้อมูลลูกค้า คู่ค้าที่เกีย่วข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงาน

•  พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทกุครึง่ปี โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

ระบบการก�ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
•  พิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืนและความเส่ียงท่ีอาจส่ง 

ผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ
•  พิจารณาการปรับปรุงระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ และ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
•  พิจารณากระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  

การตรวจสอบภายใน IT Audit และ IT Governance 
•  พิจารณารับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ 

ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกไตรมาส
•  พิจารณารบัทราบผลการประเมนิความเข้าใจเรือ่งบรรษทัภบิาลของ

พนักงาน ประจ�าปี 2562 (CG Individual Assessment 2019)
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์
•  การปรับเปลี่ยนระบบบริหารสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการ

บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการข้อมูลพนักงาน

•  พิจารณารับทราบการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Right Impact Assessment) และแผนงานในการ
ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับปี 2563-2565

การด�าเนินการดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
•  พิจารณารับทราบการย่ืนต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC 
Recertification)

•  พิจารณารับทราบการด�าเนินโครงการ STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)

•  พิจารณารับทราบการจัดอบรมหลักสูตร Ethics in Workplace 
ประจ�าปี เพ่ือให้ความรู ้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เก่ียวกับ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

•  พิจารณารับทราบการด�าเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ 
(No Gift Policy)

การบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”)
•  พิจารณาผลกระทบจากโรค COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

มาตรการด�าเนินการตามแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
การทบทวนปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ การช่วยเหลือเยียวยา
ดแูลลกูค้า ตลอดจนตดิตามผลการด�าเนนิงานธุรกิจศูนย์การค้า
ภายหลังเปิดให้บริการจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล

•  พิจารณาการด�าเนินงานเก่ียวกับพนักงานในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 19 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ ส�าหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิได้
น�าไปปรับใช้ ได้มกีารพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ได้มกีารบนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR  
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
กลุ่ม “ASEAN Asset Class Publicly 

Listed Companies 2019” ที่ได้รับ
คะแนน 97.50 คะแนนขึ้นไป

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของโครงการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และโครงการ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยแบ่งเป็น  
5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทกุราย ตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ หน้า 33-35 โดยประเดน็ทีส่�าคญั
มีดังนี้
•  มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ไม่ซับซ้อน 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
•  ดูแลและสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายทั้งผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  

ผูถื้อหุน้รายบคุคล นกัลงทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ชาวไทย และผูถื้อหุน้ 
ต่างชาติ ได้รับสิทธิพ้ืนฐานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ 
อนุมัติการเข้าท�ารายการท่ีส�าคัญ สิทธิในการแต่งต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการก�าหนดค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบรษิทั สทิธิในการแต่งต้ังหรอืถอดถอนผูส้อบบญัชี 
และก�าหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก�าไร  
สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจ
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของบริษัทฯ 

•  เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ  
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงความ 
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิและ
ความสะดวกในการใช้สทิธิดงักล่าว โดยไม่กระท�าการใด ๆ  ท่ีเป็น 
การจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดก้ัน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น 
ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซักถาม และพิจารณาออกเสียง
ลงมติ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นและการปฏิบัต ิ
ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน โดยบรษิทัฯ ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ทกุราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนน�าหลักการ
ท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ทกุครัง้ ตัง้แต่ก่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ ส�าหรบั
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 ในวันที ่10 กรกฎาคม 2563  
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการท้ังหมด 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
อย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ดูรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม 
เช่น วัน เวลา สถานท่ี และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
เพ่ิมเตมิในหวัข้อ “หนังสอืเชญิประชมุ” www.centralpattana.co.th/
th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-
meeting/proposal-of-meeting-agenda

สรุปรายละเอยีดการด�าเนนิการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 
ในประเด็นที่ส�าคัญได้ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
•  ให้สทิธิผูถ้อืหุน้รายบคุคลสามารถเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้  

และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นรายบุคคล
มีส ่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวันท่ี  
27 กันยายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 รวมถึงการให้สิทธิ 
ผูถื้อหุน้ส่งค�าถามเก่ียวกับวาระการประชมุถึงเลขานกุารบรษิทั 
ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ ์
การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “การ
เสนอระเบียบวาระการประชุม” www.centralpattana.co.th/ 
th/investor-relations/shareholder-information/shareholders- 
meeting/proposal-of-meeting-agenda

  ท้ังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ 
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  จัดท�าจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 บรษิทัฯ 
ได้เผยแพร่จดหมายเชญิประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 
ตั้งแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงแจ้งเล่ือนก�าหนดการ
จัดประชุมเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 และได้เผยแพร่
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือแจ้งก�าหนดการจัดประชุมภายหลังสถานกาณ์
คลี่คลายแล้ว โดยเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพ่ือ 
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลา
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

•  ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือประกอบการ 
พิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ดูข้อมูลใน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม” 
www.centralpattana.co.th/th/ investor-relat ions/
shareholder-information/shareholders-meeting/proposal-
of-meeting-agenda

•  ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญในท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 
อย่างกะทนัหนั รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง
ข้อมูลที่ส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

•  อ�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลชาวไทย ต่างชาติ หรือ 
นักลงทุนสถาบัน โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ซึ่งผู ้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อม 
รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู ้ ถือหุ ้นไป 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ 
ทัง้แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อม
ประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 มีผู้ถือหุ้นจ�านวนรวม 1,600 ราย มอบอ�านาจ
ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการออกเสียงแทน

•  สถานที่จัดประชุมสะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ อาทิ รถประจ�าทาง และรถไฟฟ้า ตลอดจนมกีารแจ้ง 
แผนท่ีการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
•  ก�าหนดให้มรีะยะเวลาการลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

2 ชัว่โมง โดยได้น�าระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนน เพ่ือความถูกต้อง รวดเรว็ และ
เชื่อถือได้

•  ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้น 
ทีผู่ถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมสีทิธิเท่ากับหนึง่เสยีง ท้ังน้ี บรษิทัฯ 
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

•  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

•  น�าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ ้น  
โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพ่ือให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

•  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ 
การเลือกตั้งกรรมการ

•  มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามล�าดับ

•  ด�าเนินการประชมุผูถื้อหุ้นตามล�าดบัวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มี
ความเป็นอสิระเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบ 
การนับคะแนน

•  ให้สิทธิผู ้ ถือหุ ้นสามารถเข้าร ่วมประชุมภายหลังจากเริ่ม 
การประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ 
ที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคดิเห็นและซกัถามอย่างเตม็ท่ี 
โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ครบทุกชดุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการ
บริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
•  น�าส่งมติท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 

วันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที

•  ผู ้ถือหุ ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยบันทึกสาระส�าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย

 -  รายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 -  สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช ้
บัตรลงคะแนน 

 -  ค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และค�าชี้แจงของ
กรรมการหรือฝ่ายจัดการ

 -  มติ ท่ีประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระท่ีม ี
การลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

•  จัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน  
นบัจากวนัประชมุ และน�าส่งส�าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก�าหนด

•  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในวนัที่ 
10 กรกฎาคม 2563 ซึง่เป็นวันเดยีวกับการประชมุภายหลงัจาก
การประชุมเสร็จสิ้น

•  เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ 
การจดัประชมุผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทุนไทยร่วมกับส�านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 
โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน 
ต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม 
และภายหลังวันประชุม

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ในระดับดีเลิศ  
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม 
โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายบคุคล  
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การก�ากับดูแล
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 19 และ 36-37
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ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�ารายการระหว่างกันอย่างยุติธรรมตาม 
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s 
Length) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 28 รายการระหว่างกัน 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการค�้าประกันใด ๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับการกระท�าความผิดของกรรมการและ 
ผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวดที่ 3 : การค�านึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลัก 
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการก�าหนดเป็นนโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 
หน้า 23-31 และ 38-39 โดยสรุปประเด็นส�าคัญของนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
•  สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนท่ีย่ังยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ เคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ในการได้รบัข้อมลูทีจ่�าเป็น
โดยเท่าเทยีมกัน นโยบายตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ หน้า 33-38 

•  ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่ง 
รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติต ่อผู ้ ถือหุ ้นในปี  2563  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 23 การก�ากับดูแลกิจการ 
หัวข้อ “หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น” “หมวดที่ 2 : การปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” และ “หมวดท่ี 4 : การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส”

พนักงาน
•  ก�าหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 

เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งต้ัง 
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแล 
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกกีดกัน เน้น 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความเคารพใน
สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา ตามรายละเอียด
ในคู่มือฯ หน้า 26, 28, 31 และ 38

•  ในปี 2563 บริษัทฯ ด�าเนินการในหลายด้านเพ่ือดูแลและ 
ส่งเสริมพนักงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” www.centralpattana.co.th/ 
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีที่เก่ียวข้อง ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
sustainability-reporting-library

ร้านค้าและลูกค้า
•  ให้ความส�าคัญกับการดูแลใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม

องค์กรของบริษัทฯ และมีการก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติ 
ต่อลกูค้าอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ 
หน้า 27, 31 และ 38

•  ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและนโยบายของบริษัทฯ จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ด�าเนินการใน
หลายด้านเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับร้านค้าและ
ลูกค้า ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 19 การพัฒนาเพ่ือความ
ย่ังยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า” และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/framework/stakeholders-engagement

•  รับฟังและปฏิบัติต ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเพ่ือให้ได้รบับรกิารท่ีด ีมมีาตรฐาน 
ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 

•  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการจัดท�า 
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหลีกเล่ียงภาพหรือ
เน้ือหาทีก่่อให้เกิดทศันคตทิีไ่ม่ด ีก่อให้เกิดการแบ่งแยกในสงัคม 
หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม 

•  เข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคมผูค้้าปลกีไทย (www.thairetailer.com)  
เพ่ือเป็นตัวแทนของผู ้ประกอบการร้านค้าในการผลักดัน
นโยบายระดับมหภาคอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม
ของธุรกิจค้าปลกี โดยช�าระค่าสมาชกิจ�านวน 30,000 บาทต่อปี

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีที่เก่ียวข้อง ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
sustainability-reporting-library
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คู่ค้า
•  ให้ความส�าคญักบัการปฏบิัตต่ิอคูค้่าอย่างเปน็ธรรม เสมอภาค

และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยได้ก�าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดใน 
คู่มือฯ หน้า 27 และ 38 ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จดัจ้างซึง่มกีารก�าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน เพ่ือ
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้า และสร้างความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน

•  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส โดยก�าหนดขั้นตอนและเกณฑ์
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบการพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ  
การจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคา
หรอืการประกวดราคา หรอืการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวธีิการประมลู
ออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงานจดัซือ้กลาง (Pool Procurement) ของบรษิทัฯ เป็นต้น 
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะด�าเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การก�ากับ
ดูแลกิจการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น 
โดยจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้า
โดยการประเมิน Pre-Qualification เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  
ร่วมงานกับบริษัทคู ่ค้าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สรุป 
การปฏิบัติต่อคู่ค้าในปี 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19  
การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน หัวข้อ “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน” 
และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หัวข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี” 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/framework/stakeholders-engagement

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
•  ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดนโยบายด้าน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 29-31 และ 38

•  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ
พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย
ก�าหนด เช่น คิดค้นหรือน�านวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงาน
มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน ตลอดจนดูแล
ป้องกันมใิห้การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ก่อให้เกิดความเสยีหาย
ต่อคณุภาพชวีติของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิและ
สร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ 
ส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษา 
สิง่แวดล้อม ตลอดจนให้ความส�าคญักับการสือ่สารและเผยแพร่ 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอด 

ความรู้รวมท้ังประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม สรุป
การปฏิบัติในด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในปี 2563  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 19 การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
หัวข้อ “การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน” “ความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสีย” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainabil i ty-strategy/framework/stakeholders-
engagement

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีท่ีเก่ียวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
sustainability-reporting-library

เจ้าหนี้
•  ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยได้

ก�าหนดนโยบายการปฏิบตัต่ิอเจ้าหน้ีอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 28 และ 38

•  ในปี 2563 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  
ไม่น�าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
ควบคุมให้มีการช�าระคืนเงินกู ้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้ี 
เงนิกูยื้มทกุประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลา และปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึง
การบริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงินและความ
สามารถในการช�าระหน้ีท่ีดขีองบรษิทัฯ ตลอดจนสามารถด�ารง
อัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ  
ข ้อก�าหนดสิทธิ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ให้กับเจ้าหนี้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ โดยบริษัทฯ  
ไม่เคยมีประวัติผิดนัดช�าระหน้ีและดอกเบี้ยต่อเจ้าหน้ี ไม่เคย
มีเหตุการณ์ท่ีท�าให้เจ้าหน้ีกังวลใจเรื่องความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่
บรษิทัย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านัน้ มไิด้ให้การช่วยเหลอื 
ทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้อง ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเตมิในรายงานทางการเงนิ 2563 (56-1 One Report) หัวข้อ 
“หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ” และเว็บไซต์ของบรษิทัฯ หวัข้อ 
“การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี” www.centralpattana.co.th/ 
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีท่ีเก่ียวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
sustainability-reporting-library
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คู่แข่งทางการค้า
•  ให้ความส�าคญักับการปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม  

โดยได้ก�าหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 29 และ 38

•  ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ 
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการใด ๆ ที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ย่ังยืน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ หัวข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี” 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/framework/stakeholders-engagement

•  เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทยตั้งแต่ปี 2541 โดย
ช�าระค่าสมาชิกจ�านวน 50,000 บาทต่อปี สรุปการด�าเนินการ
ของสมาคมฯ ในปี 2563 ได้ดังนี้

 -  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 สมาคม 
ศนูย์การค้าไทยได้ร่วมกับสมาคมค้าปลกีไทย ในการผลกัดนั 
มาตรการป้องกัน และเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง 
ในธุรกิจค้าปลกี-ค้าส่ง ร้านค้าในศนูย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า  
และซูเปอร์มาร์เก็ต อาทิ

  (1)  จัดท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอมาตรการ 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่ผู ้ประกอบการและ 
ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีก
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เสนอ
มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรค COVID-19 เพ่ือแสดงความพร้อม
ในการเปิดให้บริการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ
ร้านค้าปลีก เป็นต้น

  (2)  ห า รื อ กั บ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  อ า ทิ  
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาผ่อนคลายการ
บังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับย้ังการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยภาครัฐได้น�ามาตรการ
ป้องกันที่สมาคมฯ เสนอ พิจารณาเป็นมาตรการ 
ด�าเนินการในระดับเขตและเทศบาลจังหวัด รวมทั้ง
หารอืกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลัง เพ่ือหารือเก่ียวกับ “มาตรการเร่งด่วนการ
เยียวยาธุรกิจค้าปลีก” จ�านวน 4 มาตรการ ซึ่งบาง
มาตรการได้รวมอยู่ในแผนงานที่น�าเสนอในการแสดง
วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรี

  (3)  ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนายก
รัฐมนตรี แบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว จ�านวน 10 แผนงานย่อย ซึ่งแผนงาน 
ที่ภาครัฐน�าไปพิจารณาและด�าเนินการคือ มาตรการ
กระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภค “ช้อปดีมีคืน” และ
การร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ 
รายย่อยได้มี พ้ืนที่ในการจ�าหน่ายสินค้าในพ้ืนท่ี
ศูนย์การค้าทั่วประเทศ

 -  เน่ืองจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษ ี
โรงเรือนและท่ีดินเป ็นการเรียกเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เพ่ือช่วยแบ่งเบา
ภาระในระยะยาว อันเนื่องมาจากระบบการค�านวณใหม ่
ที่แปรตามท�าเลท่ีตั้งและขนาดของพ้ืนที่  ซึ่ งอาจไม ่
สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจของผู ้ประกอบการท่ีมี 
รายได้แตกต่างกันแม้จะตั้งอยู ่บนท�าเลที่ตั้งเดียวกัน  
ทางสมาคมฯ จงึได้ออกหลกัเกณฑ์วิธีการค�านวณภาษท่ีีดนิ 
และส่ิงปลูกสร้างใหม่ที่จะใช้เรียกเก็บจากร้านค้า/ผู้เช่า  
โดยให้สมาชิกน�าไปใช้ในทิศทางเดียวกัน 

ภาครัฐ
•  ให้ความส�าคัญกับการปฏิบตัติามกฎหมาย และให้ความร่วมมอื

ต่อภาครฐัในด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของบริษัทฯ ในคู่มือฯ หน้า 
26, 30 และ 39 

•  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในปี 2563 บริษัทฯ ให้ความ 
ร่วมมอืและสนับสนนุนโยบายภาครฐัเพ่ือประโยชน์ของประเทศ 
ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตลอดจนมุ่งมั่น
ด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น 
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการ 
ทีบ่รษิทัฯ รเิริม่ขึน้เอง อาทิ การให้ความร่วมมอืกับภาครฐัในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ ใน 
คู่มือฯ หน้า 23 

•  ในปี 2563 บรษิทัฯ ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการ
จัดการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เพ่ือยก
ระดบัความปลอดภัยภายในศนูย์การค้าและสถานประกอบการ  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 23 การก�ากับดูแลกิจการ 
หัวข้อ “คู ่แข่งทางการค้า” และสรุปการด�าเนินการอื่น ๆ  
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement
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องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
•  ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระ

และองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

•  รายละเอยีดการด�าเนนิการในปี 2563 ดรูายละเอยีดในเว็บไซต์
ของบริษทัฯ เพ่ิมเตมิในหวัข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี” 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
strategy/framework/stakeholders-engagement

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงก�าหนดเป็นนโยบายไว ้
ในคู่มือฯ หน้า 31 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยได้ก�าหนดให้มีการ
วางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในส�านักงาน
และสถานประกอบการเพ่ือป้องกันและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  
ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทที ่19 การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน หัวข้อ 
“การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” และสรุป 
ผลการด�าเนนิงานและดชันท่ีีเก่ียวข้อง ดรูายละเอยีดในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน” 
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-
reporting-library

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
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
ให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานว่า 
ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย 
และหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพกฎหมาย และการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนจึงก�าหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือฯ หน้า 21 

การเคารพกฎหมาย
บริษัทฯ มุ ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อก�าหนด
ตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในช่วงระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจนกระทัง่ 
พัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมาย
ที่อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 
อาทิ กฎหมายผังเมือง เพ่ือไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ที่เข้าไป
พัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศท่ีเข้าไปลงทุนเพ่ือให้การลงทุนของบริษัทฯ  
เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal 
Data Protection Act: PDPA) ดูรายละเอียดในเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”  
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporate-
governance/privacy-policy

ทั้งน้ี การด�าเนินการและการส่ือสารเก่ียวกับนโยบายดังกล่าว
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเตมิในบทที ่18 การบรหิารความเสีย่ง หัวข้อ “ความเสีย่งในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Emerging Risk)”

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บรษิทัฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนุษยชนของพนกังาน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไป 
มีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน 
การบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้าน 
การใช้แรงงานเดก็ ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ 
ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา 
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และ 
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ส่งเสริมให้บริษัทย่อยผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
อันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย 
ค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�าการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence: HRDD) และท�าการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Impact 
Assessment: HRIA) ในกลุ่มพนักงาน โดยการตอบแบบส�ารวจ 
และศึกษาเชิงลึกโดยสัมภาษณ์แบบ Focused-Group เฉพาะ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและ
หน่วยงานอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนั้น 
น�าผลท่ีได้มาประเมินความเสี่ยง โดยอ้างอิงหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ หรือ UNGP (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 
ตามลักษณะของผลกระทบดังกล่าว 3 ประเภท ประกอบด้วย 
1) บริษัทฯ รับทราบและเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ดังกล่าวโดยตรง (Direct: Company Knowingly Involved or 
Assist in Human Rights Violations) 2) บริษัทฯ ได้รับประโยชน์
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว (Beneficiary: Company 
Benefits Directly from Human Rights Abuses Committed by 
Someone Else) และ 3) บริษัทฯ ไร้ซึ่งระบบในการรับทราบถึงการ

ละเมดิสทิธิมนุษยชนนัน้ (Silent: Failure of Company to Question 
Systematic or Continuous Human Rights Violations) ประกอบกับ 
วิธีการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านน้ีโดยเฉพาะ ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก 
(Danish Institute for Human Rights: DIHR) องค์กร Community 
Insights Group และ HRIA Toolkit ซึง่ประเมนิผลกระทบใน 3 มมุมอง  
ประกอบด้วย 1) ความอ่อนไหว (Vulnerability) ของผลกระทบ 
มผีลต่อชวิีตและสขุภาพ 2) ขอบเขตของผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
(Scope) และ 3) ความเป็นไปได้ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น 
(Irremediability)

บรษิทัฯ ประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนได้ท้ังสิน้ 10 ประเดน็ 
ทั้งหมดอยู่ในระดับความเสี่ยงต�่าถึงปานกลาง บริษัทฯ ได้น�า
ประเด็นท้ังหมดมาวิเคราะห์ และด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ด�าเนินงานของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ในประเดน็ท่ีเร่งด่วน
และสามารถด�าเนินการได้ทันที ในส่วนประเดน็ทีต้่องท�าการศกึษา 
และหาแนวทางในการด�าเนนิการท่ีเหมาะสม บรษิทัฯ ได้จดัท�าเป็น
แผนงานในการด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชนส�าหรบัปี 2563-2565 
(Human Rights Roadmap) ก�าหนดผลลัพธ์ แผนงาน และการ
รายงานที่ชัดเจน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระท่ีก�าหนด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในบทท่ี 19 การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการ
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร”
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) การแสดงความมุ่งมั่นผ่านนโยบาย

การปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชน

การสื่อสารผลการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กลไกการรับข้อร้องเรียน

การติดตาม การประเมินผลกระทบ (HRIA)
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ เพ่ือให้นักลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
อย่างสม�่าเสมอ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บุคคลทุกกลุ ่มเข้าถึงข้อมูลได้ 
อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาท่ียังไม่สามารถ 
เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายใน
ให้จ�ากัดเฉพาะบุคคลที่จ�าเป็น

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์เป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการเปิดเผย 
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันด ี
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลทั่วไปและ 
ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง  
ครบถ้วน สม�่าเสมอ และทันเวลา และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้ส่วนงานนักลงทนุสมัพันธ์ได้ท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ ที่มีต่อการด�าเนินงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ ์
เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ พัฒนา และปรบัปรงุ
นโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงนิ และท�างานใกล้ชดิกับผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือก�าหนดนโยบาย
และแผนงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เปิดเผย
สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์ 
และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ ภายใต้หัวข้อนกัลงทนุสมัพันธ์ (www.centralpattana.co.th/ 
en/investor-relations/ir-home) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ 

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(56-1 One Report) รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ ผลการด�าเนนิงานย้อนหลงั ข้อมลูเก่ียวกับ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ หนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้  
การก�ากับดูแลกิจการ ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิทิน 
ทางการเงินส�าหรับนักลงทุน เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน รวมถึง
เอกสารน�าเสนอท่ีใช้ในการพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นต้น ในปี 2563 มีผู้เข้าเว็บไซต์กว่า 82,682 ครั้ง และมีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนรบัข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์จากส่วนงานนักลงทนุสมัพันธ์ 
ณ สิ้นปี 2563 จ�านวน 4,222 คน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วัน 
ก่อนวนัประกาศผลการด�าเนนิงานรายไตรมาสและรายปีของบรษิทัฯ  
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
สถาบัน งานประชุมร่วมกับนักลงทุน งานประกาศผลประกอบการ
ประจ�าไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งน้ี เอกสารและวีดิทัศน์ของงานแถลง
ผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสจะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ได้อย่างทั่วถึง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การจดักิจกรรม
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เปลี่ยนไป โดยมีการใช้ช่องทางสื่อสารผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อาทิ Zoom, Webex และ Microsoft 
Teams เป็นต้น เพ่ือทดแทนการท่ีไม่สามารถพบปะกับนกัลงทนุด้วย
ตัวตนได้ แม้ว่าจ�านวนการเข้าพบอาจจะลดลง แต่สามารถเข้าถึง 
นักลงทุนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย 
รูปแบบเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่ผู ้ที่เก่ียวข้อง 
ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
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รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง จ�านวนราย

1. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) 3 15

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 57 596

3. งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 
 (Analyst & Fund Manager Meeting)
 - โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO Forum) 1 ครั้ง
 - โดยผู้บริหารระดับสูง 5 ครั้ง
 - โดยนักลงทุนสัมพันธ์ 2 ครั้ง

8 467

4.  บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน จัดโดย  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day 4 ครั้ง และ SET Digital Roadshow 1 ครั้ง)

5 N/A

5. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) 4 98

6. การเดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Non-Deal Roadshow) 2 14

7. การพานักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมศูนย์การค้า (Site Visit) 1 2

รวม 80 1,192

ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู ้ท่ีสนใจสามารถติดต่อส่วนงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย  
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688
โทรสาร :  +66 (0) 2264 5593 
อีเมล :  ir@centralpattana.co.th

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

นโยบายและกฎบัตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริษัท 
มีความเหมาะสมแล้ว ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 25 โครงสร้าง
การก�ากับดูแลกิจการ และบทที่ 26 รายงานผลการด�าเนินงาน
ส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

23 199การก�ากับดูแลกิจการ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงาน
พัฒนาโครงการ

สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง

กลุ่มสนับสนุนสายงาน
พัฒนาธุรกิจและโครงการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักตรวจสอบภายใน

โครงสร้างองค์กร

สายงานบริหารคู่ค้า

สายงานบริหารพื้นที่

สายงานการตลาด

สายงานบริหารสินทรัพย์
เชิงพาณิชย์

สายงานบริหารทรัพย์สิน

สายงานนโยบาย 
และแผนธุรกิจ

24200 โครงสร้างองค์กรบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริิหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักเลขานุการบริษัท

สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

ส�านักกลยุทธ์องค์กร

สายงาน
People Group

สายงานการเงิน

สายงานพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัยสายงานบัญชี

สายงาน
Alternative Assets

สายงานบริหารความเป็นเลิศ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

สายงานพัฒนา 
ธุรกิจต่างประเทศ

สายงานกฎหมาย
และบริหารสัญญาเช่า

24 201โครงสร้างองค์กร บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั
บริษัทฯ ก�ำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทไว้

  ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/corporate-governance-policy

บรษิทัฯ มอีงค์ประกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัครบถ้วนและเหมำะสมตำมทีก่�ำหนดไว้ โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบรษิทั
มีควำมหลำกหลำยด้ำนทักษะควำมช�ำนำญ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ เพศ และอำยุ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีสัดส่วน
กรรมกำรอิสระท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร จ�ำนวน 12 คน ซึ่ง 
เพียงพอต่อกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี้

กรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

58%
กรรมการอิสระ

33%
กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร

9%
อายุเฉลี่ยกรรมการ

68 ปี

หญิง

17%
ชาย

83%
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รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

1. ดร.ศุภชัย พำนิชภักดิ์

คณะกรรมการบริษัท

1. นำยสุทธิชัย จิรำธิวัฒน์1 ประธำนกรรมกำร

2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร ประธำนกรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล

3. นำยไพฑูรย์ ทวีผล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล /  
ประธำนกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง

4. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล /  
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

5. นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล

6. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร

7. นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร / ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

8. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

9. นำงนิตย์สินี จิรำธิวัฒน์1 และ 2 กรรมกำร

10. นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร / กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง

11. นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร / กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง /  
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

12. นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำร / กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง / กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

หมายเหต ุ: 1 กรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้น
 2 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์ นำยปริญญ์  
จิรำธิวัฒน์ นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำรสองในส่ีท่ำนน้ีลง
ลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ โดยสำมำรถ
มอบอ�ำนำจให้ฝ่ำยจดักำรหรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมำยในกำรด�ำเนนิกำร
ต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย
ที่ก�ำหนด

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงบทบำทในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่ต้อง
ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยมีควำมรับผิดชอบ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรและมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ (Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวัง 
(Duty of Care) มคีวำมรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม 
(Ethic) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรก�ำหนด
วิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้ำหมำยทำงธุรกิจในระยะยำว และแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพ่ือควำมย่ังยืน ตลอดจนมีอ�ำนำจอนุมัติ
รำยกำรทีส่�ำคญั เช่น แผนงำนและงบประมำณประจ�ำปี กำรลงทุนท่ี
ส�ำคญั กำรก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร กำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ กำรก�ำหนดแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เป็นต้น 

  ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ  
“กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters
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บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการอสิระ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น
บคุคลเดียวกัน เพ่ือให้มกีำรแบ่งแยกบทบำทอย่ำงชดัเจนและมกีำร
ถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรด�ำเนินงำน

แม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่กรรมกำร
อิสระ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

มคีวำมเหน็ว่ำ โครงสร้ำงดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมกับลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้กำร
ด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ประสบควำมส�ำเรจ็และมกีำรเตบิโตอย่ำง
ต่อเนือ่งมำจนถึงปัจจบุนั เนือ่งจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
และกำรค้ำปลีกมำยำวนำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค�ำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยมำโดยตลอด โดยมกีำรแต่งตัง้ 
ประธำนกรรมกำรอิสระเพ่ือถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรก�ำกับดูแลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

บทบาทของประธานกรรมการ
มหีน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบในฐำนะกรรมกำรตำมกฎบตัร
คณะกรรมกำรบริษัท ยึดมั่นในจรรยำบรรณและนโยบำย
กำรก�ำกับดแูลกิจกำรเพ่ือเป็นแบบอย่ำงท่ีดใีห้แก่กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชมุ
ผู ้ถือหุ ้น ควบคุมดูแลกำรประชุมดังกล่ำวให้ด�ำเนินไป 
อย่ำงเรยีบร้อย เปิดโอกำสให้กรรมกำรและผูถื้อหุ้นได้แสดง
ควำมคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะอย่ำงเตม็ท่ีในเชงิสร้ำงสรรค์
และเป็นอิสระ

  ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ  
“กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters

บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่
มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรและจดักำรบรษิทัให้มกีำรด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ และพันธกิจท่ีก�ำหนดไว้  
โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีภำยใต้กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ “หมวดที ่5 : ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร”  
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporate-governance/corporate-governance-policy

บทบาทของประธานกรรมการอิสระ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรประสำนและถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำง 
คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม  
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ของบริษัทฯ  
ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

  ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ  
“กฎบตัรประธำนกรรมกำรอสิระ” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters
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กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระจำกกำร
ควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดคุณสมบัติควำมเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่ำข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
(“ส�ำนักงำน ก.ล.ต.”) โดยมคุีณสมบัติของกรรมกำรอสิระ ดรูำยละเอยีด 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำร
บริษัท” 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรสำมำรถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้กรรมกำร
ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำจไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอืน่ได้
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ของบริษัทฯ และกิจกำรน้ันต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใน 
บริษัทอื่น ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ 
“หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรไว้ โดยในกำร
ประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3  
ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด หรือกำรพ้นต�ำแหน่งด้วยเหตุอ่ืน  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรติดต่อกันได ้
ไม่เกิน 2 วำระ และสำมำรถต่อวำระได้ โดยรวมระยะเวลำกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งทุกวำระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรให้
ควำมเห็นและปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้ตำมที่เห็นสมควร ดูรำยละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร” 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกรรมกำรอิสระท่ีด�ำรง
ต�ำแหน่งนำนกว่ำ 9 ปี ได้แก่ นำยกำรุณ กิตติสถำพร และ 
นำยไพฑูรย์ ทวีผล รวม 2 ท่ำน แต่บริษัทฯ มีควำมจ�ำเป็นเนื่องจำก
กรรมกำรอิสระท้ังสองท่ำนนี้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์เป็นที่ต้องกำรของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต โดย
นำยไพฑูรย์ ทวีผล มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรสอบทำน 
ควำมน่ำเชือ่ถือของงบกำรเงิน ตลอดจนกรรมกำรอสิระท้ังสองท่ำนน้ี 
สำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
บริษัทไว้ โดยไม่จ�ำกัดเพศ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ อำยุ ทักษะ
ทำงวิชำชีพ หรือคุณสมบัติเฉพำะด้ำนอื่น ๆ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
บริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวิุฒิท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
เชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหวัข้อ 
“หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
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จ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ2 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2

นำยสุทธิชัย จิรำธิวัฒน์

นำยกำรุณ กิตติสถำพร 

นำยไพฑูรย์ ทวีผล

นำงโชติกำ สวนำนนท์

นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์

นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์

นำงนิตย์สินี จิรำธิวัฒน์

นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์

นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์

นำยปรีชำ เอกคุณำกูล

หมายเหต ุ:  1  ทักษะควำมช�ำนำญในแต่ละด้ำนอ้ำงอิงจำกประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และกำรประเมินควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนของกรรมกำร ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงในตำรำงของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนจะปรำกฏเฉพำะควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนในระดับ “มำก” 

 2 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Board Skill Matrix
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คณะกรรมการชุดย่อย

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ คณะกรรมกำรบรษิทั
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือช่วยแบ่งเบำควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัท ช่วยพิจำรณำกลั่นกรองกำรด�ำเนินงำน
ที่ส�ำคัญเฉพำะเรื่องตำมท่ีได้รับมอบหมำย และเสนอควำมเห็นแก ่
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมีอ�ำนำจพิจำรณำตัดสินใจ 
เร่ืองส�ำคัญในบำงเรื่องตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้อ�ำนำจไว ้
โครงสร้ำงกรรมกำรชุดย่อยมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
ธรรมำภบิำล ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร 4 คน โดยมอีงค์ประกอบดงันี้
•  กรรมกำรอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตรงตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของตลำดหลักทรัพย์ฯ และของ 
บริษัทฯ

• ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

รายชื่อ�ละต�า�หน่ง�ณะกรรมการตรว�สอบ�ละ
ธรรมาภิบาล

หน้าที่�ละ�วามร�บผิ�ชอบของ
�ณะกรรมการตรว�สอบ�ละธรรมาภิบาล
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รำยกำรทีอ่ำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระบบกำรควบคุมภำยใน รำยกำรที่
อำจก่อให้เกิดกำรทุจรติต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรสอบบัญชี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และธรรมำภิบำล กำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด ีและกำรด�ำเนนิงำนด้ำน 
ควำมย่ังยืนขององค์กร ตลอดจนรำยงำนรำยกำรหรือกำรกระท�ำ 
ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย ่ำงมี นัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและ 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
ทันท่วงที ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ 
“กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล” 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร 3 คน โดยมอีงค์ประกอบดงัน้ี
• กรรมกำรอิสระ 2 คน 
• กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 คน
• ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ

รายชื่อ�ละต�า�หน่ง�ณะกรรมการสรรหา�ละ
ก�าหน��่าตอบ�ทน

1. นำยไพฑูรย์ ทวีผล1 ประธำนกรรมกำร

2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร2 กรรมกำร

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์3 กรรมกำร

4. นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์4 กรรมกำร
1. นำยกำรุณ กิตติสถำพร ประธำนกรรมกำร

2. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำร

3. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

1. นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์ ที่ปรึกษำ

2. นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์ ที่ปรึกษำ

หมายเหต ุ: 1  จบกำรศึกษำด้ำนบัญชี มีประสบกำรณ์เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2518 และ 
เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2545

 2 มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2551
 3 มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2557
 4 มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2555

กรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอ 
ในกำรสอบทำนควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  
โดยมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

  ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ  
“คณะกรรมกำรบริษัท” https://www.centralpattana.co.th/th/ 
about-us/management-structure/board-of-directors

โดยมีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 2 คน ดังนี้

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษำสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม นอกจำกน้ี 
หำกมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษำจะไม่อยู่ใน
ทีป่ระชมุ เพ่ือป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเปิดโอกำส
ให้คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำท่ำนอื่นหำรือกันอย่ำงเต็มที่
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หน้าที่�ละ�วามร�บผิ�ชอบของ
�ณะกรรมการสรรหา�ละก�าหน��่าตอบ�ทน
พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท
ให้มคีวำมเหมำะสมกับองค์กรและสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
โดยดแูลให้กรรมกำรมคีวำมหลำกหลำยในด้ำนทกัษะควำมช�ำนำญ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับทศิทำงกำรด�ำเนนิ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและควำมซ่ือสัตย์ โดยไม่
จ�ำกัดเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ อำยุ หรือปัจจัยใด ตลอดจนพิจำรณำ
ให้มีสัดส่วนกรรมกำรอิสระที่เหมำะสม พิจำรณำหลักเกณฑ์และ
สรรหำกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ จัดให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง พิจำรณำ
รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้มีควำมเป็นธรรม 
พิจำรณำกลยุทธ์และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทุนมนุษย์และกำร
บริหำรองค์กร ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ 
“กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน”

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสีย่ง 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
• กรรมกำรอิสระ 1 คน
• กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 2 คน
• กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 คน
• ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ

รายชื่อ�ละต�า�หน่ง�ณะกรรมการน�ยบาย�วามเสี่ยง

ควำมเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในภำพรวมขององค์กรโดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และพิจำรณำเปรียบเทียบกับ
ระดับควำมเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ วิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำร 
ควำมเส่ียงประจ�ำปีขององค์กร ให้ทิศทำงกำรดูแลงำนบริหำร 
ควำมเส่ียงแก่ฝ่ำยจัดกำร ก�ำกับดูแลกำรก�ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและดัชนีตัวชี้ วัดควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “กฎบัตร 
คณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง”

  รำยละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ :  
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/charters

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่ง 
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 คน ดังนี้

รายชื่อ�ละต�า�หน่ง�ณะกรรมการบริหาร

1. นำยไพฑูรย์ ทวีผล ประธำนกรรมกำร

2. นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

3. นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

4. นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำร

1. นำยสุทธิชัย จิรำธิวัฒน์ ประธำนกรรมกำร

2. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

3. นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

4. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

5. นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร

หน้าที่�ละ�วามร�บผิ�ชอบของ
�ณะกรรมการน�ยบาย�วามเสี่ยง
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย กลยุทธ์ โครงสร้ำง และ
กรอบกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับ
ขององค์กร พิจำรณำ กลั่นกรอง และให้ควำมเห็นชอบต่อระดับ

หน้าที่�ละ�วามร�บผิ�ชอบของ�ณะกรรมการบริหาร 
พิจำรณำ กลั่นกรอง และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติในเรื่องต่ำง ๆ เช่น แผนกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ  
เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และแผนงำนของบรษิทัฯ งบประมำณประจ�ำปี 
ตำมแผนกลยุทธ์ กำรลงทุนโครงกำรต่ำง ๆ  รำยกำรที่ส�ำคัญภำยใต้ 
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร โอกำสในกำร
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น สนับสนุนให้มีกำรผนึกก�ำลังทำงธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรต่อรองและกำรแข่งขัน สร้ำงเสริม 
ควำมสัมพันธ์และบริหำรจัดกำรเก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  
รวมท้ังด�ำเนินกำรหรืออนุมัติรำยกำรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั ดรูำยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพิม่เตมิ
ในหัวข้อ “คณะกรรมกำรบริหำร”
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คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำร 8 คน ดังนี้

รายชื่อ�ละต�า�หน่ง�ณะกรรมการ���การ หน้าที่�ละ�วามร�บผิ�ชอบของ�ณะกรรมการ���การ
จัดท�ำและน�ำเสนอแผนกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำย
ทำงกำรเงิน แผนงำนของบริษัทฯ และงบประมำณประจ�ำปี  
รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น มติ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง อนุมัติ 
งบประมำณกำรลงทุนและกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ  ของบรษิทัฯ ภำยใน
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดกำร ตลอดจนเสนอ
รำยกำรลงทุนหรือรำยกำรอื่น ๆ ที่ส�ำคัญแก่คณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยใต้ระเบียบ
อ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำร หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
รวมท้ังด�ำเนินกำรหรืออนุมัติรำยกำรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั ดรูำยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพิม่เตมิ
ในหัวข้อ “คณะกรรมกำรจัดกำร” 

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ :  
https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/ 
management-structure/sub-committee 

1. นำยปรีชำ เอกคุณำกูล1 ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงสำววัลยำ จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3. นำยสุทธิภัค จิรำธิวัฒน์1 กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

4. นำงสำวนภำรัตน์ ศรีวรรณวิทย์1 กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน บัญชีและ 
บริหำรควำมเสี่ยง

5. นำยชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1 กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำร

6. นำยเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์1 กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน

7. นำงนำถยำ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

8. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนำ กรรมกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยกำรตลำด

หมายเหต ุ: 1  ผู้บริหำรล�ำดับที่ 1-6 คือผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
ซึ่งประวัติและประสบกำรณ์ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทน

�ณะกรรมการบรรษ�ทภิบาล 
เเละการพ�ฒนาอย่างย�่งยืน

�ณะกรรมการ 
บริหาร�วามเสี่ยง

�ณะกรรมการ 
พ�ฒนาทร�พยากรมนุษย์ 

ระ��บอง�์กร

�ณะกรรมการ 
�้านสภาพภูมิอากาศ 

เเละสิ่งเเว�ล้อม

�ณะกรรมการ
พ�ฒนาทร�พยากรมนุษย์
ระ��บสายงานเเละสาขา

�ณะกรรมการ 
�วามปลอ�ภ�ย อาชีวอนาม�ย 

เเละสภาพเเว�ล้อมในการท�างาน

ทีมประสานงาน
�วามเสี่ยงประ��าสาขา

�ณะกรรมการ
สว�ส�ิการสาขา 

เเละทีมงาน 
�้านทร�พยากรมนุษย์

ทีมตรว�ประเมินภายใน
เรื่องการ���การพล�งงาน

เเละ�าร์บอนฟุตพริ้นท์
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ทั้งนี้ องค์ประกอบ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และจ�ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืนชุดต่ำง ๆ  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน”  
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ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยค�ำนึงถงึ 
ควำมเป็นธรรมและเหมำะสม สะท้อนถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  
ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนที่เ ช่ือมโยงกับผลประกอบกำร 
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจำรณำเปรียบเทียบกับ 
อัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนมีกำรน�ำผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรที่จัดท�ำโดย 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(“IOD”) มำประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบเป็นประจ�ำทุกปี

ในปี 2563 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19  
ส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ คณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทน
กรรมกำรและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ  
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 
10 กรกฎำคม 2563 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ�ำปี 2563 มีวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บำท ลดลง 
จำกปี 2562 จ�ำนวน 2,000,000 บำท โดยมีอัตรำโครงสร้ำง 
ค่ำตอบแทน ดังนี้

1. �่าตอบ�ทนรายเ�ือน�ละเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจ�า (บาท/เดือน)

• ประธำนกรรมกำร 55,000

• ประธำนกรรมกำรอิสระ1 50,000

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 44,333

• กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 34,333

• กรรมกำร 28,333

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำร 60,000

• ประธำนกรรมกำรอิสระ 42,000

• กรรมกำร 42,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 65,000

• กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 50,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 35,000

• กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และที่ปรึกษำ 30,000

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)2

• ประธำนกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 35,000

• กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 30,000

หมายเหต ุ: 1  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลำคม 2562 และเพ่ือให้เหมำะสมสอดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีกรรมกำรได้รับ  
จึงก�ำหนดให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป

 2 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหำรจะไม่ได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรชุดย่อย 

25 211��รงสร้างการก�าก�บ�ู�ลกิ�การ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ
บรษิทัฯ พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรโดยค�ำนึงถึงควำมเป็นธรรม 
และเหมำะสมตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 
สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ และพิจำรณำเปรยีบเทยีบ 
กับอตัรำค่ำตอบแทนของบรษิทัอืน่ท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดยีวกันหรอื
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

นอกจำกนี ้ยังพิจำรณำผลกำรปฏิบตังิำนของผูบ้รหิำรแต่ละคนตำม
เป้ำหมำยของงำนท่ีรับผิดชอบโดยมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้ CEO และผู้บริหำรสร้ำงควำมมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กร 
ในระยะยำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

�่าตอบ�ทน CEO
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำร
บรษิทัพิจำรณำประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของ CEO เป็นประจ�ำทกุปี  
เพ่ือน�ำผลประเมินดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส ซึ่ง
พิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนในปัจจบุนั ประกอบกับกำรพิจำรณำ
จำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยและแผนงำน 
ในระยะยำว โดยมีกำรก�ำหนด KPIs ที่ชัดเจนไว้ในแต่ละปี ท้ังน้ี  
KPIs ของ CEO ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้ำนกำรเงิน1 และตัวชี้วัด
ด้ำนอื่น ๆ2

�่าตอบ�ทนผู้บริหารระ��บสูง
CEO พจิำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเป็น
รำยบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือน�ำผลประเมินดังกล่ำวมำประกอบ
กำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงในรูปแบบ
ของเงินเดือนและโบนัส

โครงสร้างค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่
•  เงินเดือน : ระดับของค่ำตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตำมหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบตำมต�ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ และทักษะ
ควำมช�ำนำญ ซึ่งจ่ำยเป็นเงินสดเข้ำบัญชีทุกเดือน โดยจะ 
มีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกป ีจำกกำรพิจำรณำผลกำร 
ด�ำเนินงำน เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและแผนงำนที่ก�ำหนดไว้  
ตลอดจนเปรียบเทียบกับกลุ ่มอุตสำหกรรมเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกัน

2. เงิน�บน�ส
บริษัทฯ จะค�ำนวณจ่ำยเงินโบนัสจำกวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร
คงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ
ก�ำหนดเงื่อนไข รำยละเอียด และอัตรำกำรจ่ำยเงินโบนัสตำม 
ควำมเหมำะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทั้งนี้  
เงนิโบนสัจะจ่ำยให้แก่กรรมกำรตำมหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ ผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม โดยกรรมกำรท่ีเป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัส
กรรมกำร

3. สิทธิประ�ยชน์อื่น ๆ
-ไม่มี-

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประเภทค่ำตอบแทน
รำยเดือนและเบี้ยประชุม รวม 12,606,947 บำท โดยไม่มีกำร 
จ่ำยโบนัส ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 26 รำยงำนผลกำร 
ด�ำเนินงำนส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หัวข้อ “ค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัท ประจ�ำปี 2563”

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทฯ ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย โดยมีกำร 
แต่งตั้งกรรมกำรบำงท่ำนของบริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษัทย่อย เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้เงินลงทุนของบริษัทฯ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใน 
บรษิทัย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ ได้แก่ ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น

รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อยในปี 2563 มีดังนี้

บริษ�ท �กรน�์ �า�นล �ลน�์ ��าก�� (มหาชน) 
(GLAND)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท)

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 822,000

นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำร 582,000

หมายเหต ุ: 1  ตัวชี้วัดด้ำนกำรเงินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ผลตอบแทนทำงกำรเงิน ได้แก่ Revenue Target, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA),  
Net Profit after Tax (NPAT) และ Return on Investment Capital (ROIC) รวมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภำพทำงกำรเงินที่สัมพันธ์กัน อำทิ กำรเติบโตของรำคำหุ้นเทียบกับกลุ่มธุรกิจ 
ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เป็นต้น

 2  ตัวชี้วัดด้ำนอื่น ๆ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้ำน Business Development ได้แก่ ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ กำรพัฒนำธุรกิจและโครงกำรปัจจุบันตำมแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
ด้ำน Commercial Development ได้แก่ ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโอกำสใหม่ ๆ ทำงกำรค้ำ ควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ และด้ำน Organization Development ได้แก่  
กำรพัฒนำองค์กร และกำรพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง
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•  เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ ได้สมทบเงิน 
เข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู ้บริหำรจ�ำนวน 19 คน  
รวมท้ังสิน้ 12,145,632.40 บำท (เฉลีย่ต่อคน 639,243.81 บำท)

•  หุ้นสะสมในโครงกำร EJIP : ในปี 2563 มีผู้บริหำรเข้ำร่วม
โครงกำร จ�ำนวน 60 รำย บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบท้ังสิ้น 
3,093,121.00 บำท ท้ังนี้ กำรจัดสรรหุ้นสะสมของผู้บริหำร
ตำมนิยำมของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ท่ีมีสิทธิและสมัครใจเข้ำร่วม
โครงกำร EJIP ปรำกฏในตำรำงรำยละเอียดกำรถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทฯ ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย โดยมีกำร 
แต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ในบริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนสอดคล้องกับทิศทำง
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ ได้แก่ 
เงินเดือน โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น

รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรในบริษัทย่อยในปี 2563 มีดังนี้

•  ผลประโยชน์อืน่ : เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภัยให้กบับคุลำกร 
รวมท้ังเตรียมควำมพร้อมและให้ควำมช่วยเหลือในกรณี 
ท่ีเกษียณอำยุ ลำออก ประสบปัญหำด้ำนสุขภำพ ทุพพลภำพ 
หรือเสียชีวิต สวัสดิกำรต่ำง ๆ อำทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
ค่ำรักษำพยำบำล ประกันอุบัติเหตุ ประกันกำรเดินทำง  
ประกันชีวิต ตลอดจนประกันควำมคุ ้มครองกำรติดเชื้อ 
COVID-19 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำด เป็นต้น

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามผลการด�าเนินงาน
�่าตอบ�ทน�ูงใ�ระยะส�้น
•  โบนัส1 : ผลตอบแทนที่แปรผันตำมควำมส�ำเร็จของผล 

กำรด�ำเนินงำน ซึ่งจ่ำยเป็นเงินสด โดยจะมีกำรพิจำรณำผล 
กำรด�ำเนนิงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เปรยีบเทยีบกับเป้ำหมำยและ
แผนงำนทีก่�ำหนดไว้ ตลอดจนเปรยีบเทยีบกับกลุม่อตุสำหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

�่าตอบ�ทน�ูงใ�ระยะยาว
•  หุ้นสะสม2 : โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 

(Employee Joint Investment Program: EJIP) เป็นโครงกำร
ที่สนับสนุนให้ผู ้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท  
สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และรักษำบุคลำกรไว้กับ
บริษัทฯ ในระยะยำว โดยมีระยะเวลำของโครงกำร 5 ปี (รวม 
Silent Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 ถึง  
30 เมษำยน 2567 โดยบรษิทัฯ จะหกัเงินเดอืนของผูท่ี้มสีทิธิและ
สมคัรใจเข้ำร่วมโครงกำรในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดอืน (Base 
Salary) จนกว่ำจะสิน้สดุระยะเวลำสมทบเงนิเข้ำโครงกำร และ
บริษัทฯ จะจ่ำยสมทบเงินเท่ำกับจ�ำนวนที่ผู้ร่วมโครงกำรถูกหัก
จำกเงินเดือนทุกเดือนจนครบก�ำหนดระยะเวลำจ่ำยเงินสะสม

ค่ำตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหำรในปี 2563 มีดังนี้
•  เงินเดือนและโบนัส : บริษัทฯ มีกำรให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหำร 

ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ส�ำหรับผู ้บริหำรจ�ำนวน  
19 คน รวมท้ังสิ้น 180,410,910.94 บำท (เฉลี่ยต่อคน 
9,495,311.10 บำท)

บริษัท จ�านวน 
(คน)

ค่าตอบแทน 
(บาท)

บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด 
(มหำชน) (GLAND)

2 780,000

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 2 585,000

หมายเหต ุ: 1  บรษิทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำย ดังนัน้กำรเรยีกคืนประโยชน์ทีไ่ด้รบั (Clawback) จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
มำตรำ 89/18 และมำตรำ 89/19 ซึง่ก�ำหนดว่ำ ในกรณีทีม่กีำรกระท�ำกำรใดจนท�ำให้ผูบ้รหิำรได้รบัประโยชน์โดยมชิอบ ผูบ้รหิำรน้ันจะต้องส่งคนืประโยชน์ทีต่นได้รบั รวมท้ังจะได้รบัโทษ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 2  บรษิทัฯ สนับสนนุให้ CEO และผูบ้รหิำรได้รบัค่ำตอบแทนทีส่อดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนในระยะยำวของบรษิทัฯ ผ่ำนโครงกำร EJIP ซึง่เป็นกำรสะสมหุน้ในระยะยำว เพ่ือเป็นแรงจงูใจ
ในกำรสร้ำงกำรเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินในจ�ำนวนที่เท่ำกันกับเงินเดือนส่วนหนึ่งที่ CEO และผู้บริหำรเข้ำร่วมโครงกำร เพื่อน�ำไปซื้อหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจ�ำนวนเงิน 
ทีเ่ท่ำกันในแต่ละเดือนตำมระยะเวลำโครงกำรท่ีก�ำหนด โดยไม่ค�ำนึงถึงสภำวะตลำดหรอืรำคำหุน้ ณ วนัท่ีเข้ำลงทุน ซึง่ช่วยป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในและเป็นไปตำมเกณฑ์ทีส่�ำนักงำน 
ก.ล.ต. ก�ำหนด ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำโครงกำร EJIP 5 ปี CEO และผู้บริหำรจะมีมูลค่ำหุ้นสะสมประมำณ 3.6 เท่ำของเงินเดือน
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บุคลากร

จ�านวนพนักงาน
จ�ำนวนพนักงำนท้ังหมดมีควำมเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจ  
โดยมีกำรกระจำยแรงงำนอย่ำงเหมำะสมในแต่ละสำยงำนหลัก 
ไม่มคีวำมเสีย่งในกำรขำดแรงงำน นอกจำกนี ้กำรเปลีย่นแปลงของ
จ�ำนวนพนักงำนในปี 2563 มคีวำมสอดคล้องกับทศิทำงกำรเติบโต
ทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ในอัตรำปกติ
อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญ สรุปจ�ำนวนพนักงำนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2563 รวม 4,863 คน

  ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 กำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน  
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร” https://www.centralpattana.co.th/storage/download/
sustainability/reporting-library/th/20200326_sustainability-
performance-02.pdf

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ
ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2563 มมีติแต่งตัง้บรษิทั เคพีเอม็จี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ โดย
มี 1) นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขท่ี 4098 2) นำงสำวบงกช อ�่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขที่ 3684 3) นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญำตเลขที่ 8420 4) นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำตเลขท่ี 8802 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2563 โดยอนุมัติค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ 
วงเงนิไม่เกิน 8,960,000 บำท ทัง้นีค่้ำสอบบญัชทีีเ่กิดข้ึนจรงิเท่ำกับ 
8,960,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอื่น

1. นำงสุวดี สิงห์งำม ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชีและบริหำรส�ำนักงำน

2. นำงสำวอัมพำวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท

3. นำงสำวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนำเวศ ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

4. นำยภณพินิต อุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้  ผู ้สอบบัญชีของบริษัทย ่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนใน 
ต่ำงประเทศบำงบรษิทัอำจเป็นผูส้อบบญัชหีลกัหรอืผูส้อบบญัชรีอง  
โดยฝ่ำยจัดกำรมีอ�ำนำจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ และ
อื่น ๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี โดยอนุมัติค่ำสอบบัญชีส�ำหรับ
บริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่ำงประเทศ จ�ำนวน 4 บริษัท 
วงเงินไม่เกิน 823,000 บำท ท้ังนี้ค่ำสอบบัญชีท่ีเกิดขึ้นจริงเท่ำกับ 
823,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอื่น 

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่
บุคลำกรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน 
อำทิ เงินเดือนและโบนัสให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยำวตำมนโยบำยของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว ้
ในคู่มือ “จรรยำบรรณและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร” หน้ำ 28  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “นโยบำย
กำรปฏิบัติต่อพนักงำน”

โดยคณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นธรรม รวมท้ังมีกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
สรุปผลตอบแทนพนักงำนทั้งหมดที่จ่ำยในปี 2563 ทั้งในรูปแบบ 
เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี ดรูำยละเอยีด
เพ่ิมเติมในรำยงำนทำงกำรเงิน 2563 (56-1 One Report) หัวข้อ 
“ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน” และข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
บุคลำกรของบริษัทฯ ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 19 กำรพัฒนำ
เพ่ือควำมย่ังยืน หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร”

ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ

รายละเอียดของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ที่ส�าคัญ
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563 ดังนี้

การสรรหา

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
•  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรายบุคคล รวมท้ัง

กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้น้ี บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ 
มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันส้ินสุด 
รอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ซึง่มรีายละเอยีดเก่ียวกับวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา 
ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม 
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (“IOD”) หรอืของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว

•  ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นสมควร

ในป ี2563 ถงึแม้วา่บรษิทัฯ จะตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายจากสถานการณ ์COVID-19 คณะกรรมการ
บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องเหมาะสม 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ การดูแล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน การดูแลพนักงาน การดูแลชุมชน
และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดการน�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
กิจการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะ
กรรมการบริษัท กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
•  พิจารณาผู ้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบุคคล 

ต้องโทษหรอืบคุคลท่ีถูกข้ึนบญัชดี�า (Black List) จากองค์กรใด ๆ   
รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) หรือเคยถูกตัดสิน
ในความผิดทางอาญา

•  ส�าหรบัการเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ พิจารณาความเป็นอสิระ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

•  พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ 
ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท 
(Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

•  พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
(Board Diversity) โดยไม่จ�ากัดเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเพศ อายุ และ
ปัจจัยอื่น ๆ ในขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหากรรมการ

•  พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้�า วสิยัทัศน์ จรยิธรรม และความ
ซื่อสัตย์

• พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)
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จากน้ัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเสนอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละ

คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการ 
ครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บคุคลซ่ึงมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราว 
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจาก
ต�าแหน่ง ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการ 
ที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2563 มีกรรมการที่ครบ
ก�าหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติ 
แต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่านายไพฑูรย์ ทวีผล จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
เกิน 9 ปี แต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นในการเสนอให้พิจารณาขยาย
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของนายไพฑูรย์ ทวีผล  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นกรรมการอิสระ
ทีม่คีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระครบถ้วนตรงตามนยิามกรรมการอสิระ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�าหนด
ของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นท่ีต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ตลอดจนมคีวามเชีย่วชาญด้านบญัชแีละการสอบทานความน่าเชือ่ถือ 
ของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระของนายไพฑูรย์ ทวีผล ไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏบิตัหิน้าท่ีและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

  ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ  
“วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 
ตามวาระประจ�าปี 2563” https://www.centralpattana.co.th/storage/
ir/shareholder-information/shareholders-meeting/ 
minutes-of-meeting/20200723-cpn-agm2020-minutes-th.pdf

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”  
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/charters

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให ้มีการพบปะกันระหว ่างกรรมการใหม ่และ 
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 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
ข้อมูลเพียงพอและพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล / ประธาน
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / 
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / 
กรรมการนโยบายความเสี่ยง /  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นอกจากน้ี ส�านักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสาร
แก่กรรมการใหม่ดังนี้
1.  คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ค่านยิมของบรษิทัฯ 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 ปีย้อนหลงั ซึง่มข้ีอมลูเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจ

และผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอยีดเก่ียวกับ
การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษิทัฯ

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 3 ปี
8.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาลย้อนหลัง 3 ปี
9.  รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี
10.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี
11. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี

ทัง้นี ้ในปี 2563 มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ 1 ครัง้แก่ นางนิตย์สนิี  
จิราธิวัฒน์ 

การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรอง 
สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
และน�าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยการคัดเลอืกเป็นไปตามระเบยีบ
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรษิทัก�ากับดแูลให้มกีารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง
และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต�าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�าแหน่ง 
ที่ส�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�าเนินงานเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร 
ระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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การพัฒนาตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเน่ือง ตามท่ีก�าหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
(“คู่มือฯ”) หน้า 51

  https://www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/ 
corporate-governance/code-of-business-conduct/ 
20190418-cpn-code-conduct-cg-th-02.pdf

กรรมการทุกท่านเข ้ารับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการจากสมาคม IOD แล้ว รวมทั้งบริษัทฯ 
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยมกีารประชาสมัพันธ์และประสานงานเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและ
สมัมนาหลกัสตูรต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่งทกุปี สรปุรายละเอยีดเก่ียวกับ
การอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ดังนี้

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563
รายชื่อกรรมการ หัวข้อการอบรม/สัมมนา องค์กรที่จัด รายละเอียด

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา 30 พฤศจิกายน 2563

นายการุณ กิตติสถาพร Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา 30 พฤศจิกายน 2563

นายไพฑูรย์ ทวีผล Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: 
What Directors should know?”

สมาคม IOD รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business 
Sustainability”

สมาคม IOD รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

GRC Series EP.3 # ESG Driven Boardroom: from “Purpose”  
to “Performance”

สมาคม IOD รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นางโชติกา สวนานนท์ Independent Director Forum “Inside CEO Succession:  
Essential Guide for Board” รุ่นที่ 1/2563

สมาคม IOD 29 ตุลาคม 2563

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ Independent Director Forum “Inside CEO Succession:  
Essential Guide for Board” รุ่นที่ 1/2563

สมาคม IOD 29 ตุลาคม 2563

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2000 สมาคม IOD 14 ตุลาคม - 
11 พฤศจิกายน 2563

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ - - -

นายปรีชา เอกคุณากูล Consumer Behavior in the New Normal Post COVID World บริษัท ไวตามินส์ 
ควอนทิเททีฟ จ�ากัด

30 ตุลาคม 2563

Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: 
What Directors should know?”

สมาคม IOD รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business 
Sustainability”

สมาคม IOD รับฟังการสัมมนา 
ในรูปแบบออนไลน์

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564” เซ็นทรัลพัฒนา 30 พฤศจิกายน 2563
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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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 (CGI)

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

Financial Statements for Directors (FSD)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the System of Internal Control and  
Risk Management (MIR)

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

Chartered Director Class (R-CDC)

Role of the Compensation Committee (RCC)

Role of the Chairman Program (RCP)

Risk Management Committee Program (RMP)

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ

• หลักเกณฑ์
  บริษัทฯ จัดท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

ตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
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 และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ
   3) การประชุมและการท�าหน้าที่ของกรรมการ
   4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
   5)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา 

ผู้บริหาร

 ส่วนที่ 2  คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือส่ิงที่
ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษส�าหรับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหรือการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน�าเสนอ
แผนกลยุทธ์ประจ�าปีของฝ่ายจัดการ

• กระบวนการในการประเมิน
  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท 

ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู ้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์
  บรษิทัฯ จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล

เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีส�าคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร 
จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 2)  การก�าหนดกลยุทธ์ การก�ากับดูแล และติดตามการ 

ด�าเนินงาน
 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• กระบวนการในการประเมิน
  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท 

ทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู้รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี 

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ ซึง่ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าผลประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ในปี 2563 ผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ” สรุปได้ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมิน (%)

คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) 96.66

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 95.92

คณะกรรมการชุดย่อย

3.  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 98.00

4.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 100.00

5. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 98.68

26220 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

• หลักเกณฑ์
  แบบประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แบ่ง

เป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบด้วย

 หมวดที่ 1  การวัดผลการปฏิบัติงาน โดยประเมิน 10 หัวข้อ 
ได้แก่ ความเป็นผูน้�า การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบตัิ
ตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงนิ  
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านธุรกิจ
และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

 หมวดที่ 2  การพัฒนากรรมการผู ้ จัดการใหญ ่  โดยให ้ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
จุดแข็งและประเด็นท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่ควร
ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

• กระบวนการในการประเมิน
  กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีการก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติงาน (KPIs) ทีช่ดัเจนต้ังแต่ต้นปีร่วมกับคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเก่ียวกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ประเมินเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองโดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเมื่อมีผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้น
จริงจะน�ามาเทียบกับ KPIs ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป 

  ท้ังน้ี ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 96.05 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการประเมินตนเอง 
โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ�าปี 2563 คดิเป็นร้อยละ 96.36  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การเข้าร่วมประชุมและ 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
•  ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดจนจรรยาบรรณและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการได้การก�าหนดให้กรรมการเข้าร่วม
การประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมท้ังปี โดย 
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 ครั้ง ข้อมูล 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมในตาราง “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563” ซึ่งกรรมการ 
ทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
โดยสดัส่วนการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ
คิดเป็นร้อยละ 95.87

•  เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระ 
ที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วัน หรือ 5 วันท�าการ พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็น
รีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้

•  จรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ก�าหนดให้ขณะที่คณะกรรมการลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ใน
ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และ
จะต้องบนัทึกองค์ประชมุขณะทีล่งมติไว้ในรายงานการประชมุ 
ทุกครั้ง ซึ่งการลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการ
อยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด โดย
กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนั้น

•  บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี ซึ่งจัดส่งให้กรรมการ 
ทุกท่านทราบภายในเดือนสุดท้ายของปี 

•  จรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ก�าหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกัน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือ
พิจารณาเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2564 และมกีารประชมุ
คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคม เพ่ือหารืออย่าง
อิสระในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบกับ
กลยุทธ์และการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ โดยมกีารสรปุประเดน็
การพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการ
บรษิทัและฝ่ายจดัการรบัทราบเพ่ือน�าไปพัฒนาการด�าเนนิงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

26 221รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 
2563

ประชุม 1 ครั้ง

คณะ
กรรมการ

บริษัท1

ประชุม 10 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ 
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด 
ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
นโยบาย 

ความเสี่ยง

ประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 1/1 10/10 - - - 660,000 600,000 - - - 1,260,000

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 9/10 11/11 3/3 - 506,000 378,000 550,000 105,000 - 1,539,000

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 11/11 - 3/3 532,000 420,000 715,000 - 105,000 1,772,000

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 11/11 3/3 - 412,000 420,000 550,000 90,000 - 1,472,000

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1/1 10/10 11/11 - - 412,000 420,000 550,000 - - 1,382,000

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 9/10 - - - 340,000 378,000 - - - 718,000

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 - 3/3 - 340,000 420,000 - 90,000 - 850,000

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 - 3/3 - 340,000 420,000 - 90,000 - 850,000

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์2 กรรมการ - 4/4 - - - 159,947 168,000 - - - 327,947

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 - - 2/3 340,000 420,000 - - 60,000 820,000

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 8/10 - 3/3 3/3 340,000 336,000 - 90,000 90,000 856,000

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 - - - 340,000 420,000 - - - 760,000

รวม 4,721,947 4,800,000 2,365,000 465,000 255,000 12,606,947

หมายเหต ุ: 1 ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
 2  การแต่งตั้งนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะ

กรรมการตั้งแต่ครั้งที่ 7/2563 เป็นต้นมา

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563

26222 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 
2563

ประชุม 1 ครั้ง

คณะ
กรรมการ

บริษัท1

ประชุม 10 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ 
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด 
ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
นโยบาย 

ความเสี่ยง

ประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 1/1 10/10 - - - 660,000 600,000 - - - 1,260,000

2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 9/10 11/11 3/3 - 506,000 378,000 550,000 105,000 - 1,539,000

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 11/11 - 3/3 532,000 420,000 715,000 - 105,000 1,772,000

4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 11/11 3/3 - 412,000 420,000 550,000 90,000 - 1,472,000

5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1/1 10/10 11/11 - - 412,000 420,000 550,000 - - 1,382,000

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 9/10 - - - 340,000 378,000 - - - 718,000

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 - 3/3 - 340,000 420,000 - 90,000 - 850,000

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 10/10 - 3/3 - 340,000 420,000 - 90,000 - 850,000

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์2 กรรมการ - 4/4 - - - 159,947 168,000 - - - 327,947

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 - - 2/3 340,000 420,000 - - 60,000 820,000

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 8/10 - 3/3 3/3 340,000 336,000 - 90,000 90,000 856,000

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

1/1 10/10 - - - 340,000 420,000 - - - 760,000

รวม 4,721,947 4,800,000 2,365,000 465,000 255,000 12,606,947

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจ�าปี 2563 ในรูปแบบค่าตอบแทน 
ประจ�าไตรมาส ค่าเบี้ยประชุมในปี 2563 โดยไม่มีการจ่ายโบนัสเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 รวมเป็น
จ�านวนทั้งสิ้น 12,606,947 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น

ทัง้นี ้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารสามารถเลอืกรบัค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบหุ้นสะสมได้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรหลกัทรพัย์
ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 

26 223รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ บทที่รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังนี้
1.  ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นตัวแทนใน
การก�าหนดนโยบายและด�าเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลของบริษัทฯ 

2.  ตวัแทนท่ีเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่เพ่ือรักษา
ประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยรายงานตรงต่อฝ่าย
จดัการ และเมือ่มกีารอนมุติัรายการทีส่�าคญัจะต้องน�าเสนอขอ
อนุมติัตามระเบยีบอ�านาจอนมุตัดิ�าเนนิการท่ีบรษิทัฯ ก�าหนดไว้ 

3.  ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการด�าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มี 
นยัส�าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

4.  ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให ้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบเป็นระยะ ๆ 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

5.  คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การ
ท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การท�ารายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ตลอดจนรายการส�าคญัอืน่ ๆ  ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ

ข้อตกลงระหวา่งบรษิทัฯ กับผูถ้อืหุน้อืน่ในการบรหิาร
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’ 
Agreement) ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระ
ส�าคญัตอ่การบรหิารงาน หรอืมีอ�านาจควบคมุ หรอื
การแบง่ผลตอบแทนนอกเหนอืจากผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นปกติ
-ไม่มี-

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏบิตัดิา้นการก�ากบัดแูลกจิการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้ในคู่มือฯ พร้อมท้ังส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และหลักการดูแลกิจการ ครอบคลุมประเด็นท่ีส�าคัญ อาทิ การ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
การรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศ การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนก�ากับดแูลให้การด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ดังนี้

การก�ากับดูแลและการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง 
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรอืบคุคล/นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามทีก่ฎหมาย
หรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�า
รายการกับบคุคลภายนอก และค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันทีส่�าคญัหรอืไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทาน 
และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ ้น  
ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง และเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส�าคญัอย่างครบถ้วนตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีก่�าหนด

26224 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงาน
ข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีและการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
•  การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ี 

รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ส�าหรบักรณีทีร่ะหว่างปีกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมถึงบคุคลท่ีมี
ความเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเข้าท�าธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ 
ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และ
ส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพ่ือความ
โปร่งใสในการเข้าท�าธุรกรรมน้ัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ 
รวบรวมและจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

•  การรายงานการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน : กรรมการและ 
ผู ้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลง 
เข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ท่ีจะก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบังคับของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการ 
กระท�าความผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกับการใช้ข้อมลู
ภายในในทางมชิอบ หรอืเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายที่ใช้ใน
การควบคมุเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์ไว้ในคู่มือฯ เพ่ือให้เกิดความ 
เสมอภาคและยุตธิรรมต่อผูถื้อหุ้นทกุราย และป้องกันมใิห้กรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
•  การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ
ส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด

•  การถือหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ แต่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลนุติภิาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของ 
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
แก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมถึงคูส่มรส และบตุร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ 
ของบรษิทัฯ จะต้องจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

  ทั้งน้ี หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นน้ี  
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษ
ตามกฎหมาย

•  การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการ
และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง 

เลขานุการบริษัทมีการแจ้งระยะเวลางดซื้อขายหลักทรัพย ์
ทกุไตรมาสแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่ก่ียวข้องล่วงหน้า 
1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งติดตาม
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

ในปี 2563 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อย่างไรก็ตามมีกรรมการแจ้ง
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ล่าช้า
เกินกว่า 3 วันท�าการโดยไม่ได้เจตนาปกปิดข้อมูล ทั้งน้ี ประธาน
กรรมการได้ก�าชับให้กรรมการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างแนวทางการป้องกันมิให้
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมมส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชนั 
ตลอดจนมกีารระบคุวามเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชนั การก�าหนด
แนวทางในการป้องกันความเสีย่งดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการ
ควบคมุภายใน การสือ่สารไปยังบคุลากรภายในและบคุคลภายนอก
องค์กร การจัดอบรมแก่พนักงาน การสอบทานความครบถ้วน 
เพียงพอของกระบวนการ
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นโยบาย
คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต้ังแต่ปี 2557 และมี
การปรับปรุงในปี 2560 เพ่ือให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ด�าเนนิธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่า
จะด้วยการเรียก รับ หรือจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/policies-implementing-guidelines

  มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/anti-corruption-measures

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจะต้องขอรับรอง 
การต่ออายุทุก 3 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ 
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การด�าเนินการ
บริษัทฯ ด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการ CAC ดังนี้
1.  การประเมินความเสี่ยง
  บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นประจ�าทุกปี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 18 การบริหาร 
ความเสีย่ง ซึง่มกีารน�าผลไปรายงานในคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ โดยได้ 
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และ
กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือลดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2.  การก�าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุม ป้องกัน และติดตาม 
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  บริษัทฯ จัดท�าแผนงานและระเบียบปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทุก 
หน่วยงานสามารถด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ทันตามก�าหนด
เวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

3.  การสื่อสารและการอบรม
  บริษัทฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 •  การจัดอบรมในหัวข้อ “Ethics in Workplace” โดยได้รับ

เกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนมวิีทยากรภายในของบรษิทัฯ 
มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการ
บรรยาย การระดมความคิดผ่านกรณีศึกษา และกิจกรรม
บอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดการอบรมท้ังหมด 2 รุ่น 
รวมมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจ�านวน 95 คน

 •  การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเรียน E-Learning หลักสูตร 
“CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ พนกังานทกุคนสามารถเข้ามา 
เรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี

 •  การจัดอบรมปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู ้ความเข้าใจแก่
พนักงานใหม่เป็นประจ�าทุกเดือน

 •  การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย
งดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต ์
บริษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ วารสาร 
ADMIRED เป็นต้น เพ่ือส่ือสารถึงผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึง
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4.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน

 •  การประเมนิตนเองตามหลกับรรษทัภบิาล (CG Individual 
Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือน�าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการด�าเนินงานด้าน
การก�ากับดูแลกิจการ 

 •  การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดย
เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการรับของขวัญที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ ซึ่งพนักงานจะรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาไปยังฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนส�านักงานใหญ่ และสาขา และมีการ
รายงานสรุปรายการของขวัญและแนวทางในการจัดการ
ของขวัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ทราบ โดยมีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560

5.  การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
  ส�านักเลขานุการบริษัทร่วมกับส�านักตรวจสอบภายในรวบรวม

ข้อมูลและจัดท�าแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพ่ือยกระดับระบบการควบคุมภายในของ 
บรษิทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพ จากน้ันได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภบิาลให้พิจารณาสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ
 •  การสื่อสารจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้า และมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ การสื่อสารนโยบายงดรับของขวัญไปยัง 
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องผ่านช่องทาง 
ทีห่ลากหลาย อาท ิการเปิดเผยบนเว็บไซต์ การส่งจดหมาย 
การโทรศัพท์ การส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลเิคชนั เป็นต้น 
เพ่ือแจ้งไปยังลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบและ 
ถือปฏิบัต ินอกจากน้ี โครงการ CAC ได้น�าสือ่ประชาสมัพันธ์
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยไว้บนเฟซบุ๊กของ CAC อีกด้วย

 •  บรษิทัฯ ก�าหนดวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีโปร่งใส ให้สอดคล้อง
กับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นคู่ค้าจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโดยการ
ประเมนิ Pre-Qualification ซึง่ก�าหนดให้คู่ค้ามกีารด�าเนนิการ 
ด้านความย่ังยืน การก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

 •  บริษัทฯ เชิญชวนให้บริษัทคู ่ค ้าและพันธมิตรเข้าร่วม
โครงการ CAC หรือ CAC SME (ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ธุรกิจ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมายแจ้งเร่ือง
นโยบายงดรบัของขวัญของบรษิทัฯ ท่ีลงนามโดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

  รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยไว้ในคู่มือฯ รวมทั้งจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติของคู่ค้า ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
เพิ่มเติมในหัวข้อ “จรรยาบรรณ” https://www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/code-of-business-conduct 

  มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ดูรายละเอยีดในเว็บไซต์ของบริษทัฯ  
เพ่ิมเติมในหัวข้อ “มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั”  
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/ 
corporate-governance/anti-corruption-measures

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
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 
ส่ิงแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อม
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลก�ากับดูแลให้มี
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส และส�านักตรวจสอบภายในร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัทฯ ส�าหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1200
อีเมล :  whistleblower@centralpattana.co.th

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
https://www.centralpattana.co.th/th/whistle-blowing
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กรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียน 
เก่ียวกับประเด็นด้านการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือ
ร้องเรียนมายังฝ่ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 33 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล : CEO@centralpattana.co.th

บรษิทัฯ มนีโยบายคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรอื
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่รายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย/
จรรยาบรรณ โดยบรษิทัฯ ค�านงึถึงความปลอดภยัของผูแ้จ้งเบาะแส 
รวมทั้งผู ้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู ้ ท่ีม ี
ส่วนเกีย่วข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเทจ็จรงิต้องเก็บข้อมลู
ทีเ่ก่ียวข้องเป็นความลบั ทัง้น้ี กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการ
ในการจัดการข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลอื่นที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
เมื่อพบกรณีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะมแีนวทางในการด�าเนนิการดงันี้ 
1.  ก�าหนดคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง : ผู้รับเรื่องร้องเรียน

พิจารณาผลกระทบ หรอืความรนุแรงทีอ่าจเกิดจากข้อร้องเรยีน  
เช่น บทลงโทษให้พ้นสภาพพนักงาน หรือเป็นกรณีความผิด
ทั่วไป หรือความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินท่ีมีสาระส�าคัญ เพ่ือ
ก�าหนดคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน : การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนควรพิจารณาความเหมาะสม โดยต้องค�านึงถึง 
ความเป็นกลาง การไม่มส่ีวนได้เสยีกับเรือ่งร้องเรยีน และความ
รุนแรงของเรื่องร้องเรียน

3.  ด�าเนนิการสอบสวน และการจดัท�ารายงานการสอบสวน : กรณี
มคีวามผดิจรงิ ฝ่ายบรหิารทุนมนษุย์และพัฒนาองค์กรพิจารณา
โทษตามระเบยีบบรษิทัฯ โดยแจ้งให้พนักงานทีก่ระท�าความผดิ
ลงนามรับทราบในเอกสาร “หนังสือแจ้งการพิจารณาโทษ”

4.  จดัท�าสรปุรายงานการด�าเนนิการเก่ียวกับเรือ่งร้องเรยีน : ส�านกั
ตรวจสอบภายในจัดท�ารายงานสรุปการด�าเนินการเก่ียวกับ
เรื่องร้องเรียน เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาลในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล รวมทัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะกรรมการ
บริษัทตามล�าดับ

สรุปผลการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 
ในปีที่ผ่านมา มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบ 
ทัง้สิน้ 36 กรณี โดยสามารถแยกตามสถานะของการจดัการได้ดงันี้
1.  กรณีที่บริษัทฯ ไม่พบหลักฐานการกระท�าผิดตามเรื่องร้องเรียน 

6 กรณี
2.  กรณีท่ีบริษัทฯ ก�าหนดแนวทางแก้ไขและประสานงานกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการจัดการ 14 กรณี 

3.  กรณีที่บริษัทฯ ด�าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
และข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ และ/หรือ  
การด�าเนินการตามกฎหมาย 9 กรณี 

4.  กรณีอื่น ๆ เช่น เรื่องชมเชย และการร้องเรียนอันเกิดจากความ
เข้าใจผิดซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแล้ว ฯลฯ 4 กรณี 

5. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด�าเนินการ 3 กรณี

ส�าหรบักรณีทีส่อบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่ามคีวามผดิจรงิและได้ด�าเนินการพิจารณาโทษแล้วนัน้ ไม่มกีรณใีดทีส่่งผลกระทบความเสยีหาย 
ต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยส�าคัญ สรุปการด�าเนินการทางวินัยของบริษัทฯ ทั้ง 9 กรณีมีดังนี้

ประเภทเรื่องร้องเรียน ตักเตือน 
ด้วยวาจา

ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร /  

ตัดคะแนนทางวินัย

ให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน

โดยไม่ได้รับค่าชดเชย
รวม

การบกพร่องต่อหน้าที/่การประพฤตตินไม่เหมาะสม 2 2 - 4

ฉ้อโกง/ทุจริต/คอร์รัปชัน* - - 4 4

การกระท�าผดิกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคับบรษิทั - - 1 1

รวม 2 2 5 9

หมายเหต ุ: * เป็นกรณีที่พนักงานกระท�าผิดซึ่งสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ 4 กรณี โดยไม่มีกรณีที่บริษัทฯ กระท�าต่อภาครัฐ/หน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

26228 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการบทที่ รายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report)



การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก�าหนดให้มีการควบคุม
ภายในตามกรอบการควบคมุภายในของ COSO Framework 2017 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าท่ีประเมนิความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในเป็นประจ�าทุกปีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการท�างานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในปี 2563 ส�านักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ตามแบบประเมินท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านกังาน ก.ล.ต.”) ก�าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลท้ังหมด 11 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
วาระการประชุมเพ่ือสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของ
ส�านักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานการท�ารายการ 
ระหว่างกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็นเพ่ือการ
พัฒนาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 6 มกราคม 2564 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563 ซึ่ง
ผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
มีความเพียงพอและเหมาะสม และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 
ทั้ง 4 ท่าน (ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”) ตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความเห็นไว้  
(ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล”) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และผูบ้รหิารระดับสงู
ให้ความส�าคญัและตดิตามการปฏิบตังิานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี  
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั เคพีเอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ�ากัด  
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2563 ได้ให้
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (ดังปรากฏในรายงานทางการเงิน หัวข้อ 
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”)

สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร  
(Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้
•  บรษิทัฯ มจีรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการ มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงานผ่านการจัดอบรมและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มี
การส่ือสารไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่  
รวมท้ังสือ่สารไปยังบคุคลภายนอก โดยเผยแพร่ผ่านทางเอกสาร 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน
ได้จัดท�าแบบประเมินตนเองตามหลักจรรยาบรรณและ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการ (CG Individual Assessment) ใน
ระบบออนไลน์ซึ่งท�าเป็นประจ�าทุกปี และมีการจัดการหากพบ
การไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกับความซือ่ตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณตามทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณและหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการ รวมทั้งด�าเนินการผ่านช่องทางการร้องเรียน

•  บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รอบท่ี 2 
และเป็นองค์กรต้นแบบในโครงการ STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ตลอดจนให้ความส�าคญั
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ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
จงึเป็นส่วนท่ีสนบัสนุนให้ได้รบัรางวัล ESG 100 Company และ
ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

•  คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดย
จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการบรษิทัด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล  
เป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี 
ของบริษัทฯ ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณา
คณุสมบตัขิองกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

•  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจท่ีชดัเจน วัดผลได้  
มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ มีการสร้างแรงจูงใจและ
จดักจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือผ่อนคลายความกดดนัในการท�างานให้กับ 
พนักงาน นอกจากน้ี ได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ 
และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

2. การประเมินความเสี่ยง 
 (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
สากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กรตาม 
รายละเอียดท่ีปรากฏในบทที่ 18 การบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้  
การด�าเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถ
สรุปได้ดังนี้
•  บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไป โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมัน่ใจได้ว่ารายการ
ในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระส�าคัญ 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง และ 
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

•  การบริหารความเสี่ ยงอยู ่ ภายใต ้การก� า กับดูแลโดย 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเส่ียง
ท่ีครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง 
ความเสีย่งด้านการทจุรติ และมกีารตดิตามแผนการปฏบิตังิาน 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนความเสี่ยงส�าคัญใหม่  
โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการภายใน 
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ความเสี่ยงใหม่แบ่งเป็น 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ และความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  
บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญต่อผลกระทบจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในการทบทวนความเส่ียง โดย
ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ทุกไตรมาส

•  การส่ือสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง
ผ่านการจัดอบรมและการอบรมออนไลน์ ตลอดจนให้ความ
ส�าคัญต่อกฎหมายฉบับใหม่ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการ
ด�าเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 โดยในปี 2563 มีการให้ความรู ้แก่พนักงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ตระหนักถึงความส�าคัญและน�าไปสู่การ
ปรบัปรงุกระบวนการด�าเนินการทีเ่ก่ียวข้องให้มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง อีกท้ังมีการส่ือสารองค์ความรู้เก่ียวกับ  
3 Lines of Defense โดยส�านักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

•  ส�านักกลยุทธ์องค์กรได้ประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือปรับกลยุทธ์และ 
เป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า 
และติดตามข้อมลูต่าง ๆ  เช่น ความเคลือ่นไหวของผูป้ระกอบการ 
รายอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน และเศรษฐกิจทั้งระดับ
มหภาคและจุลภาค เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อบรษิทัฯ ในปีน้ีการก�าหนดกลยุทธ์ของบรษิทัฯ จงึมุง่เน้นให้มี 
รปูแบบธุรกิจท่ีเป็นมากกว่าศนูย์การค้า การร่วมทนุกับบรษิทัอืน่  
การพิจารณาทางเลือกใหม่ของการหาเงินทุน และการเน้นใช ้
สือ่ดิจทิลัเพ่ือกระตุน้ยอดรายได้ และการปรบัตวัในภาวะวิกฤต
ที่เกิดขึ้น

•  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงผู้น�าองค์กร โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่สรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสม และก�าหนดให้จัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู โดยเฉพาะอย่างย่ิงต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน  
(Control Activities)

บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ 
ลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ โดยมมีาตรฐานการควบคมุ
ที่ส�าคัญดังนี้
•  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มี

การควบคมุภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลมุกระบวนการที่
ส�าคญัต่าง ๆ  เช่น ขัน้ตอนวธีิการท�าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอน
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การอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม  
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รวมถึงแนวปฏิบัติในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการด�าเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
สื่อสารถึงคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ให้รับทราบผ่าน
ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  บริษัทฯ ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 
ISO 50001 ISO 20121 ISO 45001 และการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดการควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภยัสารสนเทศ 
และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดยสือ่สารไว้ในคูม่อื 
“จรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการ” (เอกสารแนบ 5)  
อีกท้ังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่าย IT Audit  
เพ่ือปรบัปรงุการควบคมุภายในของระบบสารสนเทศให้ดย่ิีงขึน้

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication)

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
•  บริษัทฯ มีข ้อมูลท่ีส�าคัญต่าง ๆ อย ่างเพียงพอ เพ่ือให้ 

คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง 
การเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการ 
รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันประชุมล่วงหน้า 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ และในปีนี้มีเหตุการณ์
ส�าคัญคือ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการชุมนุม
ทางการเมือง ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการในภาวะวิกฤต และ
รายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ๆ

•  บรษิทัฯ มช่ีองทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกผ่านระบบ
อินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูล
หรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การท�าทุจริต การกระท�าผิดด้าน 
จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ 
ในปีน้ีมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมุง่เน้นการรกัษาความลบั การคุม้ครอง 
ผู ้ร ้องเรียน และการติดตามสถานะการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

•  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ ก�าหนดให้ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแล ซึ่งรวมถึงการก�าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) 
การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมลู (Availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบ 

ต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจน 
ดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู พนกังาน และบคุคลภายนอก
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัย 
ของข้อมูล

•  บรษิทัฯ มกีารจดัเก็บเอกสารส�าคญัของบรษิทัฯ อย่างเป็นระบบ
และเป็นหมวดหมู ่อกีท้ังมกีารพัฒนาการจดัเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพ่ือให้การสืบค้นเอกสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วที่สุด และป้องกันเอกสารสูญหาย 

5. ระบบการติดตาม 
 (Monitoring Activities)

บรษิทัฯ มรีะบบตดิตามทีม่ปีระสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดงันี้
•  บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

การด�าเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน  
10 ครั้งในปี 2563 กรณีท่ีผลการด�าเนินงานมีความแตกต่าง
จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้แก้ไขภายใน 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น 
ผู ้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู ้บริหารรับทราบ 
เป็นประจ�าผ่านการประชมุของคณะกรรมการจดัการ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ โดยส�านักตรวจสอบ
ภายในที่มีสายรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภบิาล โดยผ่านการประชมุในปี 2563 ท้ังหมด 11 ครัง้  
และผู ้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

•  บริษัทฯ มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพ่ือให้
ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้
สื่อสารไว้ใน “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่เปิดเผย
ในเว็บไซต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระท�า 
ที่ผิดปกติอื่น เป็นต้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ป ัจจุบันหั วหน ้างานผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  คือ  
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
ภายใน มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ มาเป็น 
ระยะเวลา 19 ปี และมคีวามเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ 
ภายในรวมทั้งประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกัน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น หากเกิด
กรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินรายการระหว่างกัน  
ตราบเท่าท่ีบริษัทฯ เหน็ว่าการเข้าท�ารายการระหว่างกันจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาวการณ์ในขณะท่ีบริษัทฯ  
เข้าท�ารายการ โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและในราคาตลาด (Fair and at 
Arm’s Length) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไข 
เช่นเดียวกับที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะ
กรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้การท�ารายการระหว่างกันเป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเก่ียวกับ 

การเปิดเผยข้อมูลของการท�ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย โดยเมื่อมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะ 
ด�าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็น 
ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น ๆ เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในกรณีที่น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการ 
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือจัดท�ารายงานและให ้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการต่อผู้ถือหุ้น

ส�าหรบัรายละเอยีดการท�ารายการระหว่างกัน บรษิทัฯ จะเปิดเผยไว้
ในงบการเงินประจ�าปี 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล  
3 ปีขึ้นไปได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันโดยมีข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เก่ียวข้องกันทั้งในด้านของการเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และการมีกรรมการร่วมกัน (ยกเว้นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
- บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จ�ากัด
- บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด 
- บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ�ากัด 
-  บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด 
-  บริษัท เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จ�ากัด 
-  บริษัท พาวเวอร์ บาย จ�ากัด 
-  บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ�ากัด 
-  บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ�ากัด 
-  บริษัท บีทูเอส จ�ากัด
-  บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด
-  บริษัท เอิร์ธแคร์ จ�ากัด
-  บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
-  บริษัท เซ็นทรัลการ์เม้นท์แฟคทอรี่ จ�ากัด
-  บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
-  บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด
-  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ากัด
-  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด
-  บริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ�ากัด 
-  บริษัท ห้องอาหารซากุระ จ�ากัด
-  บริษัท ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเล็นท์ จ�ากัด

-  บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จ�ากัด 
-  บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จ�ากัด
-  บริษัท เอฟแอนด์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
-  บริษัท ฟู้ดส์ เฟสติวัล จ�ากัด
-  บริษัท ฟู้ดส์ มิลเลนเนี่ยม จ�ากัด
-  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
-  บริษัท สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จ�ากัด
-  บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ�ากัด
-  บริษัท พาราวินเซอร์ จ�ากัด
-  บริษัท สปาเกตตี้ แฟคทอรี่ จ�ากัด
-  บริษัท ซีเอ็มจี มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
-  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ากัด
-  บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด
-  บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ�ากัด
-  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ากัด
-  บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ�ากัด
-  บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จ�ากัด
-  บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ�ากัด
-  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
-  Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd.
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รายการระหว่างกันกับกิจการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช ่าพ้ืนที่และการให้บริการ
สาธารณูปโภคภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าทีด่นิ รายได้ 
ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษ ี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และ 
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  
ในปี 2563 รวมจ�านวน 4,202 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพ้ืนท่ีค้า
ปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม 
และอาคารท่ีพักอาศัย ท่ีตั้งอยู ่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า
ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าของ 
บริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์
ชัน้น�าต่าง ๆ  ซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวเนือ่งและส่งเสรมิธุรกิจของบรษิทัฯ 
ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กร 
ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตและมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง นอกจากนี ้
ห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์
ชั้นน�าในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 
ในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ 
และผู ้ถือหุ ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดอัตรา 
ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

•  อัตราค่าเช ่า ค ่าบริการ ค ่าบริการสาธารณูปโภค และ 
ค่าภาษโีรงเรอืน จากการให้เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ 
เรียกเก็บจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจะเป็นไปตามราคาตลาด  
ซึ่ งหากเทียบเคียงกับร ้านค ้าอื่นที่ เช ่าอยู ่บริ เวณติดกัน 
หรือใกล้เคียงกันและอยู ่ในช้ันเดียวกันจะมีอัตราค่าเช่า 
และค่าบริการใกล้เคียงกัน ท้ังน้ี อัตราค่าเช่าจะข้ึนอยู่กับ 
ท�าเลขนาดพ้ืนท่ี รูปแบบการเช่าระยะเวลาที่เช่าและประเภท 
ของการเช่า และเป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติ
ธุรกิจท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

•  รายได ้อื่น ที่ เ กิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย  
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม ค�้าประกัน และ 
ค่าบรกิารต่าง ๆ  ท่ีเรยีกเก็บจากลกูค้าท่ีเช่าพ้ืนทีใ่นศนูย์การค้าน้ัน 
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

ดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
และลูกค ้าทั่วไป โดยคิดจากต้นทุนที่ เ กิดข้ึนจริงในการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะ 
การเช่าพ้ืนท่ี และหลักการของรายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจ 
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

•  รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการ
มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการ
ของบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริม 
ความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม  
ซึ่งการพัฒนาโครงการข้ึนมาบนท่ีดินแปลงเดียวกันน้ัน  
จะด�าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดิน
ทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน�าที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่า
หรอืเช่าช่วงตามสดัส่วนพ้ืนท่ีทีต้่องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ 
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
(“ส�านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัย์เเห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรายได ้
ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

•  รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า 
จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันต้ังแต่ขั้นตอน 
การออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะค�านวณจากต้นทุน 
ค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจริงและ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่า
พ้ืนที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

2.  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าท่ีดิน 
และค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน โดยในปี 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่าย
ที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 614 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
•  การเช่าที่ดินจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ 

บางโครงการมกีารพัฒนาศนูย์การค้าบนทีด่นิแปลงเดยีวกันกับ 
โครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการ 
ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ี 
เหมาะสม ซึง่การพัฒนาโครงการขึน้มาบนทีด่นิแปลงเดยีวกันน้ัน 
จะด�าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู ้ซื้อหรือเช่า
ท่ีดินทั้งแปลงจากเจ้าของท่ีดิน และน�าท่ีดินให้อีกบริษัทหน่ึง 
เช ่าหรือเช ่าช ่วงตามสัดส่วนพ้ืนที่ที่ต ้องการในราคาทุน 
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บวกดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดย 
ผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงาน 
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินจะ 
ได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี

•  การเช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการ
ร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูก 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสนิค้า 
ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่จากส่วน
อาคารห้างสรรพสนิค้าเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีขาย โดยพิจารณาจาก 
ผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารเทยีบกับ 
ต้นทุนค่าเช่าพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้า 
เป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพ้ืนท่ี 
ขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการ 
เดียวกันกับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่แก่กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพ้ืนท่ีใหญ่จะได้รับ
การสอบทานและตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
เป็นประจ�าทุกปี

•  การว่าจ้างกิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดย
การว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความ
เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
เป็นส�าคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา
ทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันนั้นเป็นอัตราค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

3.  การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้อง
กัน รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องของบรษิทัฯ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 99.99) 
  บรษิทัฯ มนีโยบายให้บรษิทัย่อยกู้ยืมเงนิจากบรษิทัฯ ได้ในกรณี

ทีม่คีวามต้องการใช้เงนิ ในขณะเดยีวกันบรษิทัย่อยสามารถให้
เงนิกู้ยืมแก่บรษิทัฯ ได้ หากบรษิทัย่อยมเีงนิสดคงเหลอืเกินจาก
เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินงานและบริษัทฯ มีความ
ต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพดั
ระหว่างกัน และจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืม 
ระหว่างกนั โดยคดิอตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ 
ของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยผู ้อนุมัติรายการ 
ระหว่างกัน ได้แก่ ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงานการเงนิและบญัชี 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�าดับ

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซ่ึงบริษัทฯ  
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99)

  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง  
เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้า 
จะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติ
รายการจากผู ้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ 
และมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืม
ระหว่างกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว

•  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัส่วนทีต่�า่กว่าร้อยละ 50 หรอืกิจการและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 
กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีการ 
ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต�่ากว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน 
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดท�า 
ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู ้ยืมระหว่างกัน โดย 
คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมแก่ 
ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) หมายเหตุ

1. เงินกู้ยืม
- เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
- เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

18,120
951

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม

2. เงินให้กู้ยืม
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

30,359
932

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
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4.  การค�้าประกันหนี้สินให้กับกิจการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บรษิทัฯ มนีโยบายค�า้ประกันให้แก่บรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถือหุน้
ของบรษิทัฯ แต่ไม่มนีโยบายวางหลกัประกันเพ่ือค�า้ประกันหนีส้นิใด ๆ   
ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค�้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น
และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจากบริษัทนั้น ๆ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระการค�้าประกันวงเงิน 
ค�้าประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย 573 ล้านบาท

ขั้นตอนการอนุมัติท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน

การท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ น้ัน  
จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของ 
บรษิทัฯ เช่นเดยีวกับการท�าธุรกรรมปกต ิโดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้มีอ�านาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องในเรื่องน้ัน โดย
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าที ่
พิจารณาว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือน
เป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก และการท�าธุรกรรม 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้การอนุมัติการท�าธุรกรรม
กับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ 
ก�าหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
ที่มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีคณะกรรมการ 
ก�าหนดอยู่ในอ�านาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการ
ประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ  
โดยมีส�านักเลขานุการบริษัทช่วยก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการรวบรวมและสรุปรายการ 
ทีเ่ก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภบิาลรบัทราบ
เป็นระยะ ๆ  โดยบรษิทัฯ ได้มกีารออกประกาศว่าด้วยเรือ่ง “นโยบาย
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายน�าไปปฏิบัติ ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนาม
รับรองทุก ๆ สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการท�ารายการที่มีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการท�าธุรกรรมกับกิจการ
หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากส�านัก 
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการท�า 
รายการระหว่างกันในอนาคต

เนือ่งจากการท�าธุรกรรมกับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ 
เป็นรายการค้าที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ ดังนั้นการท�าธุรกรรมกับ 
กิจการหรือบุคคลที่เ ก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นอีก 
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการเก่ียวกับการ
พัฒนาศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็ง 
ที่ช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ
และเป็นผู้น�าในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือ
แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับ 
ปีทีผ่่านมา คอื ปฏิบติัตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไปและยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท 
ได้อนุมัติเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพ่ือความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.  การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท 
ในกลุ่มเซ็นทรัล

*** เป็นหลกัการทีเ่ปิดเผยและถือปฏบิตัติัง้แต่บรษิทัเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***

การพัฒนาโครงการศูนย ์การค ้าให ้ครบวงจรจ�าเป ็นต ้องมี 
องค์ประกอบทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้ธุรกิจของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่ง
มากขึน้ ซึง่บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัมกีารประกอบธุรกจิท่ีเก่ียวเนือ่งกับ 
บริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ และธุรกิจ
โรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจ
มายาวนานและมแีบรนด์ท่ีแขง็แกร่ง ซึง่จะช่วยเพ่ิมความน่าเชือ่ถือ 
ของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
แขง็แกร่งมากขึน้เป็นการเพ่ิมมลูค่าแก่บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 
มีลักษณะดังนี้
1.1 การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน
  หลักการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลซื้อหรือเช่าที่ดิน

จากบุคคลภายนอก เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้า 
ร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใด 
บริษัทหนึ่งซื้อหรือเช่าที่ดินท้ังแปลงจากเจ้าของที่ดิน เมื่อ 
ออกแบบโครงการแล้วเสร็จบริษัทที่เป็นผู ้ซื้อหรือเช่าท่ีดิน 
จะขายหรือให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึงตามสัดส่วนพ้ืนท่ี 
ที่แต่ละบริษัทใช้พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่าง 
รับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)

  การก�าหนดราคาและเงือ่นไข : ราคาทุนบวกต้นทุนของเงนิลงทุน
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1.2  การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้ากับอาคารห้างสรรพสินค้าหรือ 
Business Unit (BU) ต่าง ๆ

  หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทีด่นิส่วนท่ีอาคาร
ของตนตั้งอยู่ ดังนั้นต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคาร
ในส่วนของตนเองด้วย

  การก�าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จรงิ โดยมวิีศวกร
ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างและงานระบบ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

1.3  การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบนอก
อาคารศูนย์การค้า (Landscape)

 หลักการ :
 -  บรษิทัฯ เป็นเจ้าของสทิธิอาคารทีจ่อดรถและพ้ืนท่ีรอบนอก

อาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทุนพ้ืนที่
ส่วนร่วมท้ังหมดโดยถือเป็นการบรกิารให้แก่ลกูค้าทีม่าเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้า

 -  ห้างสรรพสนิค้าหรอื BU ต่าง ๆ  จะช่วยออกค่าก่อสร้างตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้

  1)  อาคารท่ีจอดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้าและ  
BU ต่าง ๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย

  2)  พ้ืนท่ีร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด (Gross Area)

  การก�าหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จรงิ โดยมวิีศวกร
ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตาม
สัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

1.4 การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
  หลักการ :  บริษัทฯ อาจเช ่าหรือให ้ เช ่า พ้ืนท่ีใหญ่กับ 

ห้างสรรพสินค้าหรือ BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทน
ในการให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
โครงการ

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุนของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

2.  การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม  
และค่าสาธารณูปโภค

  หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพ้ืนที่ระยะสั้นหรือค่าเช่าพ้ืนท่ี
ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค  
จากร้านค้าท่ีเป็นของกลุม่เซน็ทรลัหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัทีม่า
เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าหรือพ้ืนที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ  
ของบริษัทฯ จะก�าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการ
ก�าหนดราคาพ้ืนที่ส�าหรับลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึงท�าเล 
ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภท
ของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคา 
ค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความส�าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  การก�าหนดราคาและเง่ือนไข : ก�าหนดราคาโดยใช้หลักการ
เทียบเคียงกับการก�าหนดราคาพื้นที่ส�าหรับลูกค้าชั้นดี

  “ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพื้นที่ 
จ�านวนมาก หรือมีการเช่าพ้ืนท่ีในหลายโครงการ และมีส่วน
สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ

  เน่ืองด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ 
บรษิทัฯ หลากหลายประเภทและอาจมกีารท�ารายการระหว่างกัน  
ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่ม
เซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุน 
ต่อความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข 
บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี 
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และ 
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

  หลักการ : ในการด�าเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงานเกิดขึน้ ซึง่โดยปกตธุิรกิจบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยค�านวณจากต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับ 
ประเภทของการเช ่าและลักษณะการเช ่าพ้ืนท่ีซึ่งอัตรา 
ที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

 การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
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4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า 
รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ

“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรือ 
ผู้จัดท�า ด�าเนินการผลิต จัดท�า จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ  
การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ส�าหรับงานบริหาร
โครงการก่อสร้างด้วย

  หลักการ : ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ของบริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา 
จะด�าเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและ 
เป ็นธรรมตามนโยบายการจัดซื้อ-จัดจ ้างที่ก�าหนดไว ้  
โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการ 
หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส ่วนได้เสียและเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาดหรือราคา 
เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to Central Pattana Public Company Limited’s Annual 
Report (Sustainability part) for the calendar year 2020 
 
This Assurance Statement has been prepared for Central Pattana Public Company Limited’s 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 (Central Pattana) 
to provide independent assurance on its Annual Report (Sustainability part) 2020 “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 uses the following 
principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data. 

 
Our assurance engagement covered Central Pattana’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 303-3 to 5) Water withdrawal 
/discharge and consumption (2018 edition), (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- 3 to 5) Waste 
generated/diverted form disposal and direct to disposal (2020 edition) 

- Social: (GRI 403-9) Types of injury and Lost-time injuries frequency rate (LTIFR), DART (Day Away/ Restricted or 
transfer rate), lost workday rate, occupational diseases and absenteeism, and number of work-related fatalities 
for all employees and contractor at construction and reconstruction sites. (2018 edition) 

Our assurance engagement excluded the data and information of Central Pattana’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 Central Pattana.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. Central Pattana’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 Central Pattana. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that Central Pattana 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 Central Pattana’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by interviewing Central Pattana’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 Central Pattana’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 Central Pattana 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 Central Pattana makes informed business decisions that may create opportunities which 
contribute towards sustainable development. 

• Auditing Central Pattana’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 Chaengwattana, Central Pinklao, Central Ubon and Central Village 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 Central Pattana’s stakeholder 
engagement process.  However, we believe that Central Pattana’s engagement process should move further 
regarding impacts of stakeholders. 

• Materiality:  
We are not aware of any material aspects concerning Central Pattana’s sustainability performance that have been 
excluded from the Report.  Central Pattana has processes for determining which issue/aspect is material and that 
these criteria are not biased to the Central Pattana’s management.  

• Responsiveness:  
Central Pattana have processes for responding to various stakeholder groups. However, we believe that future 
Reports should provide more information regarding OH&S statistics of visitors and contractors. 

• Reliability:  
Central Pattana 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. 
 

 
Dated: 7 March 2021 

 

 
Opart Charuratana  
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000581 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees 
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a 
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the 
terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into 
other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2021.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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