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Years

นับจากวันเริม
่ ต้นจนถึงปัจจุบน
ั
จากการริเริ่มศูนย์การค้าโครงการแรก สู่ความส�ำเร็จกว่า 34 โครงการ
มิกซ์ยูส ที่ครบวงจรจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
จากพนักงานเพียงไม่กี่คน สู่กองทัพบุคลากรที่มีศักยภาพกว่า 5,000 ชีวิต
จากการริเริ่ม บุกเบิก เรียนรู้ และฝึกฝน สู่การปรับตัวฝ่าความท้าทาย รุกหา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
จากการจับมือพันธมิตรธุรกิจช่วยกันฝ่าฟันเพือ
่ ความส�ำเร็จร่วมกันในอดีต
สู่การเดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ชีวิตลูกค้าในยุค New Normal
ให้ดียิ่งขึ้น
จากภารกิจสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดส�ำหรับทุกคน สู่การส่งมอบ
คุณค่าที่ตรงใจลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการดูแลใส่ใจช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือหนึ่งในบทพิสูจน์ของเซ็นทรัลพัฒนา ตลอด 40 ปี ที่เรามุ่งมั่น
สร้างสิง
่ ดี ๆ เพือ
่ อนาคตทีด
่ ส
ี ำ� หรับทุกคน ท่ามกลางความเปลีย
่ นแปลงทีท
่ า้ ทาย
ของโลกอนาคต ยังมีโอกาสและความส�ำเร็จอีกมากมายทีร่ อเราอยูใ่ นวันข้างหน้า
ให้เราได้ร่วมมือกันบุกเบิก ต่อยอด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่ดี เพื่ออนาคต
ที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนกว่าส�ำหรับทุกคน
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Positivity
คิดสร้างสรรค์ ท�ำสิ่งดี

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบ
ต่อทุกธุรกิจทัว
่ โลก แต่เราเปลีย
่ นมุมมองพลิกวิกฤต
เป็ น โอกาส ปรั บ กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ ก้ า วข้ า ม
วิก ฤต ประคั บ ประคองเศรษฐกิ จให้ เดิ น หน้ า และ
มี ก ารฟื้ น ตั ว โดยขยายธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ
เซ็นทรัล อยุธยา เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล

จันทบุรี เรายังผนึกก�ำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ
พั ฒ นาจุ ด แข็ ง ให้ แ กร่ ง ยิ่ ง กว่ า เดิ ม รวมถึ ง การ
ปรับโฉมศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และโรงแรม
ตลอดจนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนท�ำเลที่ดี
ทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย จากวั น นี้ แ ละ
ต่อไปในอนาคต
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Dynamism
พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

เรามุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ เราปรับกลยุทธ์รับความ
ท้ า ทายยุ ค New Normal โดยใช้ น วั ต กรรม
มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและ
สร้ า งธุ ร กิ จ โมเดลใหม่ ๆ เช่ น การร่ ว มมื อ กั บ
Grab เพื่ อ น� ำ เสนอการบริ ก ารส่ ง อาหารผ่ า น
Central Eats เชือ
่ มโยงธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ พร้ อ มกั บ สร้ า งโอกาสจากความ
ต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภคในตลาด หลังจากที่
ผู้ บ ริ โ ภคเริ่ ม มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการ
เลือกซือ
้ สินค้า เราปรับกลยุทธ์ในการสร้างโครงการ

ที่ พั ก อาศั ย ในโลเกชั น ที่ ดี ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย
มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชว
ี ต
ิ ทีบ
่ า้ นให้เป็นมากกว่าทีอ
่ ยู่
อาศัย การสร้างพืน
้ ทีท
่ ำ� งานทีต
่ อบโจทย์การท�ำงาน
ของคนรุน
่ ใหม่อย่าง Common Ground รวมถึง
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนา
เพือ
่ การมอบประสบการณ์แปลกใหม่ และให้บริการ
ทีเ่ ป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ยังเปิดกว้าง
มองหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนือ
่ ง เพือ
่ สร้างให้ธรุ กิจเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว
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Customer
Champions
ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ

ในภาวะปกติใหม่ทม
่ี ค
ี วามระมัดระวังในการเดินทาง
มาที่ ศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ โครงการต่ า ง ๆ ภายใต้
การบริ ห ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา ประกอบกั บ
สภาพการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน เราเล็งเห็น
ถึงการสร้างคุณค่าทีต
่ อบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างสะดวกสบายและไร้รอยต่อ เราริเริ่ม
แผนแม่ บ ทด้ า นมาตรการความสะอาด-ความ
ปลอดภัย “เซ็นทรัล สะอาด มัน
่ ใจ” เพือ
่ ลดความเสีย
่ ง
การแพร่ ร ะบาดเชื้ อ โควิ ด -19 อย่ า งเข้ ม ข้ น ใน
ทุกโครงการ เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า ร้านค้า ผู้เช่า

ทีม
่ าใช้บริการได้รบ
ั ความปลอดภัยไปด้วยกัน รวมถึง
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ อย่าง Chat & Shop
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก และไลน์
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการท�ำ
แอปพลิเคชัน Virtual Showrooms ในโครงการ
ที่พักอาศัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปโครงการ
ตั ว อย่ า งได้ โ ดยไม่ ส ะดุ ด เราเชื่ อ มั่ น ว่ า ความ
ต้องการของลูกค้าคือแรงบันดาลใจส�ำคัญที่สุด
ในการน� ำ ไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง และท� ำ ให้
เราเป็นผู้น�ำในวงการเสมอ
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Community
at Heart
ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน

เราเชื่ อ มั่ น ว่ า “หั ว ใจหลั ก ของการเติ บ โตอย่ า ง
ยั่งยืน คือการพัฒนาคุณภาพของสังคม ชุมชน
และสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มกั น ” ในปี ที่ ผ่ า นมา เรา
เป็ น ผู้ น� ำ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ ร้ า นค้ า
ผู้ เ ช่ า ทั้ ง รายเล็ ก และรายย่ อ ย ตลอดจนการมี
ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ด้ ว ยการมอบ
พื้นที่ขายของเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจับมือกับพาร์ทเนอร์
มอบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เราให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการยับยัง
้ การระบาดของโรค ด้วยการให้
พนักงานที่ส�ำนักงานสามารถท�ำงานได้จากที่บ้าน

จัดให้มก
ี ารเสริมมาตรการด้านสุขอนามัยเพือ
่ ดูแล
พนักงานทีย
่ ง
ั ต้องท�ำงานให้สามารถด�ำเนินงานได้
อย่างปลอดภัย ทางด้านสิง
่ แวดล้อม เราปลูกฝังให้
พนักงานเข้าใจและสร้างจิตส�ำนึกการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ้ ม ค่ า ในทุ ก มิ ติ เช่ น การประหยั ด ไฟฟ้ า
ลดการใช้น�้ำ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดการ
ใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ของสั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
พวกเราเติบโตไปด้วยกันและร่วมกันสร้างอนาคต
ที่ดีขึ้นต่อไป
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เป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทที่ 01

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน”

4 ความเชื่อที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จร่วมกัน

1.	คิดสร้างสรรค์ ท�ำสิ่งดี : เราก้าวไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่เป็นบวก ใช้ความรู้ความช�ำนาญที่เรามี สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใส่ใจในทุกความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีคุณค่า
2.	พัฒนาสิง
่ ใหม่อย่างไม่หยุดยัง
้ : เราใช้นวัตกรรมเพือ
่ พัฒนาสิง่ รอบ ๆ ตัวเราให้พร้อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต เราบุกเบิก
และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างสรรค์ด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิต
ท�ำงาน พบปะ เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขร่วมกัน
3.	ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ : ลูกค้าคือแรงบันดาลใจในทุก ๆ สิ่งที่เราท�ำ เราเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
เรายกให้ลกู ค้าเป็นทีห่ นึง่ ในใจ และผลักดันตัวเองเพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ทเ่ี หนือความคาดหมายให้กบั ลูกค้าทัง้ ในวันนีแ้ ละในอนาคต
4.	ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน : เราเชื่อในพลังแห่งการเรียนรู้ ทดลอง ร่วมมือร่วมใจไปกับผู้คนและชุมชน เราน�ำพาผู้คนจากที่ต่าง ๆ
มาร่วมกันสร้างสรรค์และร่วมกันตั้งค�ำถาม อันน�ำมาสู่การแสวงหาค�ำตอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

“ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำแห่งภูมิภาค ด้วยเป้าหมาย
ที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าส�ำหรับทุกคน”

พันธกิจ

เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ส�ำคัญ
ที่มุ่งมั่นด�ำเนินการใน 5 ประการ

เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน

01

ภารกิจของเราคือการสร้างสรรค์พนื้ ทีท่ เี่ ป็นศูนย์กลางการใช้ชวี ติ ของ
ผู้คน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
เติบโตในระดับภูมิภาค

02

เรามุง่ ปลูกฝังจิตวิญญาณในความเป็นนักบุกเบิก ซึง่ เป็นหัวใจหลัก
ที่ อ ยู ่ ใ นดี เ อ็ น เอของพนั ก งานในองค์ ก ร เพื่ อ ที่ จ ะน� ำ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
ของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการน�ำ
สิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาสู่ประเทศไทยเช่นกัน

การร่วมคิดร่วมสร้าง

03

เราส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ ด้วยการจับมือร่วมกัน
คิดและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กับร้านค้า ผู้เช่า และพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกด้านของเรา
ความยั่งยืน

04

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่าการท�ำในสิ่งที่ดี ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน
ตลอดจนชุมชนในวงกว้าง และความส�ำเร็จในธุรกิจ คือหัวใจส�ำคัญ
ในการเติบโตอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

05

บุคลากรของเราคือก�ำลังทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และเราเชือ่ มัน่ ในการพัฒนา
ขีดความสามารถของคนในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริม
ให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุด

17
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

อาคารส�ำนักงาน

5

สัดส่วนรายได้ 1
แยกตามประเภทธุรกิจ

ศูนย์การค้า

81

ศูนย์อาหาร

2

(ร้อยละ)

โรงแรม

1

โครงการที่พักอาศัย

8

รายได้อื่น ๆ

3

ศูนย์การค้า

93

97

94

94

94

170,487

171,591

332,777

333,132

332,580

90

1,806,786

92

1,809,020

93

1,700,308

92

1,663,744

94

อาคารสำนักงาน

1,595,248

18

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561 2

2562

2563

พื้นที่เช่าศูนย์การค้า (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

พื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมดอกเบี้ย เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16 และรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นประจ�ำ
2
รวมพื้นที่อาคารส�ำนักงานของ GLAND จากการเข้าซื้อกิจการในปี 2561

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
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221,774

(ล้านบาท)

120,574

104,527

144,650

2560

89,471

87,532

56,694

51,523
2559

ทรัพย์สินรวม

169,933

161,708

2561

2562

(ล้านบาท)

2563

80,462

74,176

77,123

63,880

ส่วนของผู้ถือหุ้น

53,995

(ล้านบาท)

2560

2561

34,659
29,234

16.07

14.64

13.77

11.59

2559

หนี้สินรวม

2562

มูลค่าตามบัญชี
(บาทต่อหุ้น)

2563

38,403

35,342

13,567

15.33

32,062

11,738

11,216

รายได้รวม
(ล้านบาท)

9,557

9,244

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

3.02
2.62

2.50
2.06

1.40

2.13

(บาท)

1.10

0.83

0.80 3
0.70 4

2559

2560

2561

กำไรสุทธิต่อหุ้น

2562

2563

หมายเหตุ : 3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยลดลงจากประกาศเดิมที่ 1.30 บาทต่อหุ้น ตามแผนงานรับมือสถานการณ์ COVID-19
4
รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

เงินปันผลต่อหุ้น

(บาท) (จ่ายในปีถัดไป)
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สารจากคณะกรรมการบริษัท

บทที่ 03

สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายทีส
่ ำ� คัญทีส
่ ด
ุ ในช่วงเวลากว่า 40 ปีทเี่ ซ็นทรัลพัฒนาได้ดำ� เนินกิจการมา และ
นับว่าเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญส�ำหรับมวลมนุษยชาติในการเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ คือการแพร่ระบาด
โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือ COVID-19 ทีส
่ ง
่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรม
หลายภาคส่วน และวิถช
ี ว
ี ต
ิ ใหม่หรือ New Normal ทีป
่ รับเปลีย
่ นไปอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน
้ มาก่อน ไม่วา่ จะเป็นการ
ท�ำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การสั่งซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน (Food Delivery) หรือการ
ท�ำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่เป็นกระแสนิยมมากขึ้น แม้ปรากฏการณ์
เหล่านี้จะส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในการสร้างศูนย์กลาง
การใช้ชีวิต หรือ Center of Life ให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางและรูปแบบ
การบริการให้มค
ี วามสะดวกสบายและตรงต่อความต้องการของลูกค้ายิง
่ ขึน
้ รวมทัง
้ บริหารจัดการธุรกิจและ
ผลการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว และยังคง
เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว เพื่ออนาคต
ที่ดีขึ้นส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ COVID-19 และมาตรการ
ล็อคดาวน์ของภาครัฐ ส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายภาคส่วน รวมถึง
ธุรกิจศูนย์การค้าในและต่างประเทศทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของเซ็นทรัลพัฒนาถูกปิดให้บริการชั่วคราว เป็นระยะเวลา
ประมาณ 45-56 วัน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 นัน้
สิ่ ง แรกที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ คื อ การดู แ ลผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างทันที
และไม่ ข าดตอน แม้ ว ่ า สถานการณ์ เ ริ่ ม ฟื ้ น ตั ว ขึ้ น เป็ น อย่ า งดี
ในช่วงครึ่งปีหลังก็ตาม โดยก�ำหนดนโยบายช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้
ลูกค้า

ในฐานะผู้น�ำในธุรกิจศูนย์การค้าของประเทศไทย เซ็นทรัลพัฒนา
ได้น�ำร่องแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ซึ่งมีมาตรการดูแลรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าในศูนย์การค้ากว่า 75
มาตรการ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม และการท�ำความสะอาดในทุกจุดสัมผัส โดยที่แม่บท
ดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าได้น�ำ
ไปใช้ตอ่ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าให้มาใช้บริการในครัง้ ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการบริการอย่างหลากหลาย
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
Chat & Shop, One-Call One-Click และ Pick-up Drive Thru รวมถึง
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งมอบประสบการณ์การบริการ
รูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า อาทิ CentralLife LINE Official Account
และ Central Eats ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการสั่งอาหารที่บริษัทฯ

ร่วมพัฒนากับ Grab หรือแม้แต่บริการขายโครงการที่พักอาศัย
ผ่านการทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour) บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
บนมื อ ถื อ รวมถึ ง ประสบการณ์ บ ริ ก ารใหม่ ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า เพื่ อ
ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ แบบ New Normal อาทิ เพิม่ ช่องทางช�ำระเงิน
ผ่านระบบ Cashless Payment และการบริการแบบไร้การสัมผัส
(Touchless Experience) เป็นต้น เพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลาง
การใช้ ชี วิ ต เพื่ อ มอบสิ่ ง ดี ที่ สุ ด ให้ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในวั น นี้ แ ละต่ อ ไป
ในอนาคต
ร้านค้า ผู้เช่า และชุมชน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�ำให้ผู้ประกอบการ
หลายรายประสบปัญหารายได้ลดลง และยังคงต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายจ�ำเป็น
ทางธุรกิจ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและก้าวเข้าไปช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของร้านค้าและผูเ้ ช่าเหล่านีก้ ว่า 15,000 ราย
โดยได้ก�ำหนดนโยบายช่วยเหลือส่วนลดค่าเช่าหรือยกเว้นค่าเช่า
เป็นรายกรณีในระดับที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา จัดระบบขายสินค้าแบบ Take Away และ Delivery เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้รา้ นค้า รวมถึงร่วมมือกับร้านค้าจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายให้ร้านค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่หลากหลายขึ้น โดยใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้าและ
ช่องทางออนไลน์ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้จัดสรรพื้นที่ในศูนย์การค้าส�ำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ
รายย่อย และกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ให้มีช่องทางจ�ำหน่าย
สินค้าให้แก่ลกู ค้าโดยตรง ช่วยสร้างรายได้ในช่วงวิกฤต COVID-19
เพื่อรักษาและยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต
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สารจากคณะกรรมการบริษัท

พนักงาน

พนักงานกว่า 5,000 ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน คือทรัพยากร
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา โดยช่ ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์
COVID-19 นั้น บริษัทฯ ไม่มีการลดจ�ำนวนพนักงานประจ�ำหรือ
ค่าตอบแทนพื้นฐานแต่อย่างใด และได้มีมาตรการดูแลช่วยเหลือ
พนักงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการความปลอดภัย
ในสถานที่ท�ำงาน ท�ำประกันสุขภาพเพิ่มเติม การติดตามข้อมูล
สุ ข ภาพของพนั ก งานทุ ก คน และก� ำ หนดนโยบายการท� ำ งาน
ทีย่ ดื หยุน่ ระหว่างการท�ำงานทีบ่ า้ นและในสถานทีท่ ำ� งานให้มคี วาม
ปลอดภัยและรักษาความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ และที่ส�ำคัญ
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุน ให้พนัก งานทุก ระดับได้ศึก ษาพัฒนาตนเอง
เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ และหาแนวทางการท� ำ งานวิ ธี ใ หม่ ๆ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพการท�ำงานต่อไปในระยะยาว อาทิ การประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการท�ำงาน และ
การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงาน
ยิง่ ขึน้ โดยมีความคล่องตัวในกระบวนการท�ำงานและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในทุกเวลา
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

แม้ ว ่ า ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ผลกระทบจาก
วิ ก ฤตการณ์ COVID-19 เช่ น เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น แต่ ยั ง รั ก ษาความสามารถในการสร้ า ง
ผลตอบแทนทีด่ ที งั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยในปี 2563 บริษทั ฯ
มีรายได้รวม 32,062 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 9,557 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 17 และ 19 จากปีก่อนตามล�ำดับ แม้ว่าผลการด�ำเนินงาน
ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ ประกอบกับการบันทึกรายได้พิเศษจากการต่ออายุสิทธิ
การเช่าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 กับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ซึ่งเป็น
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ แต่โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะรายได้ทลี่ ดลง และบริหารจัดการกระแสเงินสด
และโครงสร้างเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการวิเคราะห์และจัดเตรียมแผนรองรับธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถเดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่สถานการณ์ฟื้นตัวและกลับมาสู่สภาวะ
ปกติในที่สุด ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ที่น่าสนใจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน อัตราการ
เติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 บทบาทความเป็นองค์กรที่ยั่งยืนระดับโลกของเซ็นทรัล
พั ฒ นาท่ า มกลางวิ ก ฤตการณ์ โ รค COVID-19 ได้ ค รอบคลุ ม
ไปถึงการดูแลระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้วยแผน “Rebuild Thailand, Rebuild
Economy” ผ่านกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
คนไทย อาทิ โครงการช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน และโครงการตลาด
รวมใจ คนไทยช่วยชาติ เป็นต้น ทางด้านสังคม บริษทั ฯ ได้สนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการร่วมมือฝ่าฟัน
วิกฤตการณ์โรค COVID-19 ภายใต้โครงการ “We Care for All…
เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ คนไทยทุกคน” โดยท�ำหน้ากากเฟซชิลด์
บริจาคเงิน จัดสรรอาหารกล่อง น�้ำดื่ม และสิ่งของจ�ำเป็นรวมกว่า
100,000 รายการให้แก่ฮีโร่สาธารณสุขกว่า 5,000 ชีวิตทั่วประเทศ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการประหยัดการใช้
ทรัพยากรตามแนวทางบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ภายใต้แนวคิด “Journey to Zero” เพือ่ เพิม่ การใช้พลังงาน
บริสุทธิ์และลดการสร้างคาร์บอนเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตส�ำนึก โดยในปี 2563 มีการติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์ในโครงการเพิ่มอีก 8 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 16 แห่ง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 12,566
เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน
ความส�ำเร็จในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมกันฝ่าฟัน
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ไ ด้ถูกสะท้อนในรางวัล แห่งความภาคภูมิใจ
ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาได้ รั บ ในปี 2563 ไม่ ว ่ า จะเป็ น ความดี เ ด่ น
ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน 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
ได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลก โดยเซ็นทรัลพัฒนา
เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ดั ช นี แ ห่ ง ความยั่ ง ยื น Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) ประจ�ำปี 2563 ในกลุ่มดัชนี DJSI
World เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging
Markets เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้รบั เลือกเป็นบริษทั จดทะเบียน
ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยทุกรางวัล
ที่ได้รับจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาเกียรติยศความเป็นองค์กร
แบบอย่าง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อเนื่องไป
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ในปี 2564 ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ในการ
จัดเตรียมแผนธุรกิจแบบเชิงรุกในสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน เพื่อ
สามารถรักษาผลการด�ำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีและเหมาะสม
ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา รวมทั้ ง เดิ น หน้ า
แผนการเติบโตในระยะยาว เพื่อมอบสิ่งที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมียุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
•	บุ ก เบิ ก และร่ ว มมื อ กั น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ส่ ง มอบ
ประสบการณ์ที่ดีและหลากหลายให้แก่ลูกค้า เพื่อตอกย�้ำ
ความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน โดยสานต่อ
ความส�ำเร็จของ Destination Concept ที่บริษัทฯ ได้ริเริ่ม
ท�ำในศูนย์การค้าต่าง ๆ และเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยม
จากลูกค้าเป็นอย่างมาก อาทิ Food Destination, Family
Destination, Fashion Destination และ Sports Destination
เป็ น ต้ น และต่ อ ไปจะมี ก ารร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
เพื่อบุกเบิก Destination Concept ด้วยแนวคิดใหม่ สามารถ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่มีความหลากหลายและเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น สร้างความเป็นชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า อย่ า ง
ไม่มีที่สิ้นสุด
•	การสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าในช่องทางดิจิทัล เพื่อ
มอบประสบการณ์การบริการที่ดีและสะดวกสบายอย่าง
ไร้ขีดจ�ำกัด โดยปัจจุบัน CentralLife ดิจิทัลแพลตฟอร์มทาง
LINE Official Account มีผู้ติดตามกว่า 3.3 ล้านคน สามารถ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของศูนย์การค้า โปรโมชัน
ที่น่าสนใจ รวมถึงการบริการต่าง ๆ อาทิ การจองที่จอดรถ
การน�ำทางในศูนย์การค้า และการบริการอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ และก�ำลังจะพัฒนา CentralLife และแพลตฟอร์มดิจทิ ลั
อืน่ ๆ เพือ่ ผูกโยงการบริการทัง้ Offline และ Online ยกระดับความ
ผูกพันของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับการบริการและประสบการณ์
ที่ น ่ า ประทั บ ใจตลอดเส้ น ทางการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ใน
ศูนย์การค้าของบริษทั ฯ ผ่านทัง้ ช่องทางดิจทิ ลั และบนพืน้ ทีจ่ ริง
•	เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่และกระจายแหล่งรายได้
ไปยังธุรกิจและสินทรัพย์ประเภทอื่น ภายใต้แนวทางการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูส โดยบริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าพัฒนาและเตรียมพร้อมเปิดให้บริการโครงการมิกซ์ยสู
แห่งใหม่ตามแผนทีเ่ คยประกาศไว้ ไม่วา่ จะเป็นเซ็นทรัล อยุธยา
และเซ็นทรัล ศรีราชา ในปี 2564 เซ็นทรัล จันทบุรี ในปี 2565
และดุสติ เซ็นทรัล พาร์ค ทีจ่ ะเป็นโครงการแลนด์มาร์คแห่งใหม่
บนใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2566-2567 รวมทั้งศึกษา
โอกาสการพัฒนาโครงการใหม่บนท�ำเลศักยภาพสูง ทั้งใน
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และต่างประเทศ ปรับปรุงโครงการเดิมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และพัฒนารูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ภายใต้ความเป็นมิกซ์ยูส อาทิ
อาคารส�ำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย ในบริเวณเดียวกัน
กับศูนย์การค้า ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ เติบโตต่อไปในระยะยาว
•	ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Purpose-led
Organization โดยการพัฒนาระบบการท�ำงานให้มคี วามทันสมัย
มีความคล่องตัวสูง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่
และสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือระหว่างสายงานให้เป็นน�้ำ
หนึ่งใจเดียวกันทั้งองค์กร ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันในการ
“Imagining Better Futures for All” หรือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์
สิง่ ทีด่ ี เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืนส�ำหรับทุกคน” ภายใต้ความเชือ่ หลัก
4 ประการ ได้ แ ก่ 1) Positivity คิ ด สร้ า งสรรค์ ท� ำ แต่
สิง่ ดี 2) Dynamism พัฒนาสิง่ ใหม่อย่างไม่หยุดยัง้ 3) Customer
Champions ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ และ 4) Community
at Heart ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์และ
ความเชือ่ เหล่านีค้ อื เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาใน
ช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา และจะเป็นหัวใจในการสร้างสิง่ ทีด่ ขี นึ้ ต่อไป
เพื่อชุมชน ประเทศชาติ และโลกของเรา
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ร้านค้า ผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทอย่าง
เต็มทีภ่ ายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีด่ เี พือ่ ให้ลกู ค้า ผูเ้ ช่า ได้รบั การดูแล
อย่างดี ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ COVID-19 และบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจได้เป็นผลส�ำเร็จ รวมถึงการร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
ชุมชม สังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น
ดําเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่า
ทุกท่านจะให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนกับบริษัทฯ เพื่อเติบโต
ไปพร้อมกันสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยทุกท่าน
มีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ ำ� หนด และมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึง
่ เป็นผูม
้ ค
ี วามรูแ
้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณ
กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ส�ำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารอื่ น ๆ ตามวาระที่ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ทีก
่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็นรวมทัง
้
ให้ขอ
้ เสนอแนะอย่างอิสระตามทีพ
่ ง
ึ จะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 9 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญของผลการด�ำเนินงาน และการให้ความเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี นโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และจาก
การพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธกี ารตรวจสอบ ประเด็น
ที่ตรวจพบ และผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2563
โดยเฉพาะการให้สว่ นลดค่าเช่ากับผูป้ ระกอบการในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วม 2 ครัง้ เพือ่ หารือเกีย่ วกับความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชี
มีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล รวมทั้ ง พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) ในปี 2563 มีการสอบทาน
การปฏิบัติงานด้านก�ำกับดูแลกิจการ การก�ำหนดนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี
เกีย่ วกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษทั ฯ มีการ
บริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ซึง่ เป็นความเสีย่ งใหม่ทมี่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และของทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�ำเนินการรองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
กระบวนการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2563 มีการพัฒนาระบบ
การรับเรือ่ งร้องเรียนเป็นระบบออนไลน์ทเี่ น้นการรักษาความลับ การ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามสถานะการด�ำเนินงานได้
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลรั บ ทราบ
การด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับ
การงดรับของขวัญและการให้ของขวัญ ตลอดจนการประเมิน
ความเข้าใจเรือ่ งบรรษัทภิบาลของพนักงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั
การต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) การเข้าร่วมโครงการ
การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
เป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework)
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทาน และให้
ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี ทีจ่ ดั ท�ำโดยใช้
หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยงและข้อมูลจากผู้บริหาร โดยการ
ตรวจสอบเป็นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit)
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เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งและการควบคุ ม อย่ า งครบถ้ ว น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ส�ำนักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้ง
ผลักดันให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร
โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริม
ให้พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบภายใน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมิน
คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในที่ ท�ำ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
มีความเห็นว่าส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั งิ านเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนก�ำกับดูแลในเรือ่ งการทบทวนจรรยาบรรณ
และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
เป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่ อ าจมี ความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ให้เป็น ไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายจัดการเข้ารายงาน
เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญ
ทั้งนี้เน้นย�้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ ก� ำ หนด รวมทั้ ง ให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส อบทานรายการดั ง กล่ า ว
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการ
ที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุ
สมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา
คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลได้ ป ระเมิ น ความ
เป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานส�ำหรับปี 2563 ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อขอ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ปัญหาการท�ำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง
ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำหรั บ
ปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการ
สอบบัญชีส�ำหรับปี 2564 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จ�ำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจ�ำปี 2564
และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 วงเงินไม่เกิน 8,590,000 บาท
และค่าสอบบัญชีสำ� หรับผูส้ อบบัญชีรองของบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ และ
จดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 612,000 บาท
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตนเองประจ�ำปี 2563 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่
6 มกราคม 2564 ซึง่ แบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
การท�ำหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และส่ ว นที่ 2 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะด้ า นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส�ำหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การ
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ 4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 6) การ
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
นายไพฑูรย์ ทวีผล
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง
้ สิน
้ 3 ครัง
้
โดยได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. พ ิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
แต่ ไ ม่ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระประจ�ำปี 2563 กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่าน
ตามที่เสนอ
2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 ส�ำหรับคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท อื่ น
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดย
ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ แ ละผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท
ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 2,000,000 บาท ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พจิ ารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประจ�ำปี 2563 และก�ำหนดเป้าหมายรวมทัง้ วิธกี ารประเมินผล

4.
5.

6.

7.

8.

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�ำปี 2564 โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
พิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและน�ำเสนอ
ข้อมูล
พิ จ ารณารั บ ทราบความหลากหลายในโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประจ�ำปี 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง และความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board Skill Matrix) เพื่ อ เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับ
มุมมองทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจ�ำปี
2563 และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาจ่ า ยโบนั ส พนั ก งานประจ� ำปี 2563
อย่างเหมาะสม
พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พิ จ ารณาติ ด ตามความคื บ หน้ า และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
นโยบายและการด�ำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ
พัฒนาองค์กร อาทิ ผลการด�ำเนินงานในปี 2563 แผนงาน
ประจ�ำปี 2564 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และ
แผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

9. พ จิ ารณารับทราบการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ
10. พจิ ารณารับทราบเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดย
เปรียบเทียบกับการประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ซึ่ ง ก� ำ หนดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones
Sustainability Indices
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความ
ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว
12. พิ จ ารณารั บ ทราบการด� ำ เนิ น โครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า ง
นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program
“EJIP”) ของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้
ในกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ า ตอบแทน โดย
ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

รายงานคณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยก�ำหนดการบริหาร
ความเสีย
่ งให้ครอบคลุมทัง
้ ระดับองค์กรและระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร พร้อมทัง
้ ผลักดันการบริหารความเสีย
่ ง
ให้เป็นส่วนหนึง
่ ของวัฒนธรรมองค์กร ซึง
่ ความเสีย
่ งส�ำคัญ (Key Risks) ขององค์กรจะถูกก�ำหนด
กลยุทธ์การจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ก�ำกับดูแลและควบคุมความเสีย
่ งด้านต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับความเสีย
่ ง
ที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยในปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ก �ำกับให้มีการทบทวนความเสี่ยงสําคัญระดับองค์กรประจําปี
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพการแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบกับปัจจัย
ภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพือ่ วิเคราะห์และกําหนดความเสีย่ งที่
มีนยั ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ การด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน หรือความด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ และ
กลุ ่ ม บริ ษั ท รวมทั้ ง ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยความเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กรประจ�ำปี 2563 ได้แสดง
รายละเอียดของความเสีย่ งแต่ละเรือ่ งไว้ในหัวข้อการการบริหาร
ความเสี่ยง
2. กำ� กับให้มกี ารทบทวนและติดตามความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่
(Emerging Risk) ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า  ที่มีนัยสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ ย งได้ ติ ด ตามและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ของ
ปี 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย
• ความเสีย่ งด้านการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี การท�ำธุรกิจในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง และการโจมตี
ทางไซเบอร์
• ค วามเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA)
• ความเสีย่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”)

3. พ ิจารณาเห็นชอบการจัดทําทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk
Register) กําหนดตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งที่ สําคั ญ (Key Risk
Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ตดิ ตามสถานะของความเสีย่ งสําคัญและพิจารณาแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด (Risk Response Plan) ของหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
5. พิ จ ารณาเห็ น ชอบการทบทวนระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีที่ผ่านมา การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
พิจารณาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม มีการติดตาม
ความเสี่ ย งที่ สําคั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสมํ่ า เสมอ มี ก ารจั ด การ
ความเสีย่ งทีส่ ําคัญอย่างมีประสิทธิภาพและอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่กําหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

01

02

03

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

นายการุณ กิตติสถาพร

04

05

06

นายไพฑูรย์ ทวีผล

นางโชติกา สวนานนท์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริษัท

07

08

09

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ

10
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

11

12

13

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

นายปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

01

02

03

นายปรีชา เอกคุณากูล

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

04

05

06

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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บทที่ 09

การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่ส�ำคัญ
2563
ผลกระทบและมาตรการ
ควบคุมสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

01

จากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษั ท ฯ นั้ น บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
• ธุรกิจศูนย์การค้า
	มีการปิดให้บริการทั้ง 33 แห่งในประเทศไทย ระหว่างวัน
ที่ 22 มีนาคม - 16 พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 45-56 วัน และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
15 มีนาคม - 3 พฤษภาคม โดยยังเปิดให้บริการเฉพาะร้านค้า
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตเท่านั้น และต่อมาได้ทยอยเปิดให้
บริการศูนย์การค้าตามปกติ โดยมีจ�ำนวนผู้มาใช้บริการที่
ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด
มั่นใจ” แม่บทในการดูแลควบคุมความสะอาดและความ
ปลอดภั ย ของสถานที่ เพื่อเพิ่ม ความมั่น ใจแก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริการ รวมถึงการจัดท�ำระบบ Chat and Shop, Call Center,
Pick Up Counter และ Drive Through Pick Up เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภัยส�ำหรับลูกค้ายิ่งขึ้น
• ธุรกิจอาคารส�ำนักงาน
	ยังคงเปิดด�ำเนินการตามปกติ โดยมีมาตรการควบคุมการ
เข้าออกของผูม้ าใช้สถานทีอ่ ย่างเคร่งครัด แม้วา่ จะมีพนักงาน
บางส่วนท�ำงานจากบ้าน (Work from Home) ระหว่างที่มี
การล็อคดาวน์นั้น สัดส่วนของพนักงานที่กลับมาท�ำงานใน
อาคารส�ำนักงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตามล�ำดับภายหลังจากที่
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

• ธรุ กิจโรงแรม
	ปิดให้บริการทัง้ สองโรงแรมตัง้ แต่เดือนเมษายน โดยโรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี กลับมาเปิดให้
บริการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ใหญ่ แ ละทยอยกลั บ มาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ในช่วงปลายปี โดยทั้งสองโรงแรมมีอัตราการใช้ห้องพักที่
ฟื้นตัวขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ
• ธุรกิจขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
	มีการเปิดรับจองโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถ
เข้ า มาเยี่ ย มชมโครงการในสถานที่ ตั้ ง จริ ง รวมถึ ง ผ่ า น
แพลตฟอร์มโชว์รูมออนไลน์ (Virtual Showroom) และบน
แอปพลิเคชันมือถือ โดยทุกโครงการยังคงได้รับความสนใจ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการแนวราบทีส่ ามารถตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค New Normal ได้อย่างดี

การให้เช่าทรัพย์สินและ
ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่า
โครงการเซ็นทรัล พระราม 2
แก่กองทรัสต์ CPNREIT

02

บริษัทฯ ได้เข้าท�ำรายการต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2 แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากเดิมสิ้นสุด
ปี 2568 เป็ น เวลาอี ก 30 ปี สิ้ น สุ ด ปี 2598 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย
โดยรายการดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ บันทึกรายได้พิเศษระหว่างปี
ตามรายละเอียดในการวิเคราะห์และอธิบายผลการด�ำเนินงาน
ในส่วนของการให้เช่าสินทรัพย์เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ CPNREIT นั้นอยู่ระหว่างการ
ทบทวน โดยคาดว่าจะสามารถท�ำรายการบางส่วนเสร็จสิ้นได้
ภายในต้นปี 2564

33
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2563
03

เปิดตัวโครงการที่พักอาศัย
แห่งใหม่ จ�ำนวน 7 โครงการ
ประกอบด้วยโครงการแนวราบ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
เอสเซ็ น ท์ ทาวน์ พิ ษ ณุ โ ลก ในรู ป แบบทาวน์ โ ฮม บนท� ำ เล
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก 2) โครงการนินญา กัลปพฤกษ์
ในรู ป แบบบ้ า นแฝด บนท� ำเลติ ด ถนนใหญ่ กั ล ปพฤกษ์ ใกล้
ถนนบางแค ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก 3) โครงการนิรติ เชียงราย ในรูปแบบบ้านเดี่ยว
บนท�ำเลใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เพียง 4 กม. และ
4) โครงการนิ ร ติ บางนา ในรูปแบบบ้า นเดี่ย ว บนท�ำเลใกล้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ และ
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ทางด่วน สถานศึกษา และโรงพยาบาล
บนถนนบางนา-ตราด

นอกจากนีม้ กี ารเปิดตัวโครงการแนวสูงอีก 3 แห่ง ได้แก่ 1) โครงการ
เอสเซ็ น ท์ ระยอง 2 เป็ น คอนโดมิ เ นี ย มแห่ ง ที่ 2 บนท� ำ เล
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ภายหลังจากที่คอนโดมิเนียม
แห่ ง แรกประสบความส� ำ เร็ จ ในการขายหมดทั้ ง โครงการ
2) โครงการเอสเซ็นท์ โคราช เป็นคอนโดมิเนียมแห่งที่ 2 บนท�ำเล
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ภายหลังจากที่คอนโดมิเนียม
แห่ ง แรกสามารถปิ ด การขายทุ ก ยู นิ ต ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
3) โครงการเอสเซ็นท์ หาดใหญ่ เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรก
บนท�ำเลติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

สมาชิกของดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices
หรือ DJSI)

นินญา กัลปพฤกษ์

เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก

04

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส์ ประจ�ำปี 2563 ในกลุ่มดัชนีย่ังยืนระดับโลก (DJSI
World) เป็ น ปี ที่ 3 ติ ด ต่ อ กั น (ปี 2561-2563) โดยบริ ษั ท ฯ
เป็ น บริ ษั ท แห่ ง เดี ย วในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละเป็ น
1 ใน 12 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
ระดับโลกนี้ รวมถึงในกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2557-2563)

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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2562
การเปิดให้บริการ
“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก”

01

ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมพาร์ครูปแบบสามมิติอินเตอร์
แอ็กทีฟแห่งแรกของโลก เปิดให้บริการทีเ่ ซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
ตอกย�้ ำ ความเป็ น จุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วของโลก
เพื่อมอบความสุขและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับต�ำนาน
ความเชื่อของไทยในรูปแบบสากลให้แก่กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเติมเต็มให้เซ็นทรัล ภูเก็ต
เป็นศูนย์กลางระดับโลกทั้งด้านการช้อปปิ้งและการพักผ่อนที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ประกาศโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) (DTC) ในการ
พัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
ในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนทีด่ ไี ด้ในอนาคต โครงการตัง้ อยู่
บนท�ำเลที่มีศักยภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน
MRT โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พาร์ค อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโครงการที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อ
“ดุสติ เรสซิเดนเซส” และ “ดุสติ พาร์คไซด์” โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
เสร็จและทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

เดินหน้าลงทุนและพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบผสม หรือ “มิกซ์ยูส”
อย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัวศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

02

การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เป็นศูนย์การค้า
แห่งแรกในต่างประเทศ และเป็นศูนย์การค้าล�ำดับที่ 33 ของบริษทั ฯ
ตั้ ง อยู ่ ใ นโครงการไอ-ซิ ตี้ อั ล ตราโพลิ ส ในเมื อ งชาห์ อ ลั ม
รั ฐ สลั ง งอร์ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มลงทุ น กั บ กลุ ่ ม ไอ-เบอร์ ฮ าด ผู ้ น� ำ ด้ า นธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ
40 ตามล�ำดับ

03

04

บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสบน
ท�ำเลที่มีศักยภาพสูง เพื่อการเติบโตของธุรกิจต่อไปในระยะยาว
เริ่ ม จากการเข้ า ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เบย์ ว อเตอร์ จ� ำ กั ด
(เบย์วอเตอร์) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 50 โดยการลงทุ น ครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโต
เนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน
ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสมในอนาคต รวมถึงเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น นอกจากนี้
ได้เปิดตัวโครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ คอนโดมิเนียม
แห่งที่ 3 ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ หลังจากที่
สองโครงการแรกประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถ
ปิดการขายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

35
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2562
การลงทุนในธุรกิจใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโต
ของธุรกิจหลักในอนาคต

05

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และกระจายแหล่ ง รายได้ ที่ ห ลากหลายขึ้ น บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า
ลงทุนในธุรกิจ Grab ประเทศไทย ผ่านการร่วมลงทุนกับบริษัท
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โดยธุรกิจ Grab นั้น
มีศกั ยภาพการเติบโตสูง และสามารถสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
และสนั บ สนุ น การเติ บ โตให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ช่ ว ย
เพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและเพิ่มจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
ในศูนย์การค้าและมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะ
ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัว Common Ground โคเวิร์กกิ้ง
สเปซ 2 แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง
บริ ษั ท ฯ และกลุ ่ ม บริ ษั ท Common Ground จากประเทศ
มาเลเซีย ที่อาคารส�ำนักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9
ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และ
ที่อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพือ่ สร้างความเป็น Destination
แห่งใหม่ ใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ส�ำหรับกลุ่ม
คนท�ำงานรุ่นใหม่และผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีไลฟ์สไตล์
การท�ำงานนอกบ้านและนอกออฟฟิศ และผสมผสานการท�ำงาน
กับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า

การเปิดตัวศูนย์การค้า
เซ็นทรัล วิลเลจ และการร่วม
ลงทุนของพันธมิตรระดับโลก

06

ศู น ย์ ก ารค้ า รู ป แบบลั ก ชู รี เ อาท์ เ ล็ ต ระดั บ โลกแห่ ง แรกของ
ประเทศไทย และเป็นศูนย์การค้าล�ำดับที่ 34 ของบริษทั ฯ ออกแบบ
โดยเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะสร้างความภาคภูมิใจ
ในฐานะเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งบนท�ำเลที่ใกล้สนามบิน
สุวรรณภูมิ รองรับทัง้ ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
โดยรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งในเฟสแรกนั้น
ได้เปิดพื้นที่ให้เช่าประมาณ 20,000 ตร.ม. และต่อมาบริษัทฯ
ได้ผนึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย
(MEA) หนึง่ ในกลุม่ บริษทั มิตซูบชิ ิ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) (MEC)
ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรใน
ประเทศญีป่ นุ่ มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ในสัดส่วน
ร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ ถือครองอีกร้อยละ 70) หวังผลักดัน
เซ็ น ทรั ล วิ ล เลจเป็ น ลั ก ชู รี เ อาท์ เ ล็ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ในอาเซี ย นสู ่
ความส�ำเร็จร่วมกัน ‘Two Nations, One Success’

การให้เช่าสินทรัพย์เพิ่มเติม
แก่กองทรัสต์ CPNREIT

07

บริษัทฯ มีมติตกลงให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
มารีนา (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุด
ปี 2578 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�ำปาง (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่า
เป็ น ระยะเวลา 22 ปี สิ้ น สุ ด ปี 2584 ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล
สุราษฎร์ธานี (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดปี 2593 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล (บางส่วน) มีสญ
ั ญา
ให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2593 และยังมีการขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน)
ไปอีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 โดยคาดว่าจะด�ำเนินการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าสินทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง และต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 แล้วเสร็จภายในปี 2563

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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2561
การเปิดตัวอิเกีย บางใหญ่
ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต

01

อิ เ กี ย บางใหญ่ เ ป็ น ซู เ ปอร์ ส โตร์ รู ป แบบใหม่ แ ละใหญ่ ที่ สุ ด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวมกว่า 50,000 ตร.ม.
มีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับเซ็นทรัล เวสต์เกตถึง 3 ชั้น การมี IKEA
ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกเป็นพันธมิตรช่วยตอกย�้ำให้
เซ็นทรัล เวสต์เกตเป็นสุดยอดศูนย์การค้าระดับภูมภิ าคเพือ่ รองรับ
ความเจริญฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกย่านบางใหญ่

ซื้อหุ้นสามัญของ
บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จ�ำกัด (มหาชน)

02

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) (“DTC”) จ�ำนวน 194,926,920 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 22.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
850,000,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ การลงทุนระยะยาว และไม่เข้าร่วมในการบริหาร
ของ DTC แต่อย่างใด

การขยายระยะเวลา
การเช่าที่ดินของโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2

03

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 และปี 2603
(บางส่วน) ซึง่ การท�ำรายการดังกล่าวท�ำให้บริษทั ฯ สามารถท�ำการ
บริหารและพัฒนาศูนย์การค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่อสัญญาเช่าช่วง
ที่ ดิ น และการเช่ า อาคาร เพื่ อ เสนอสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ CPNREIT
ได้พิจารณาเป็นล�ำดับต่อไป

เปิดให้บริการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
(Central Phuket Floresta)

04

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2561 เชือ่ มต่อ
กับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ท�ำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์การค้า
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
ภูเก็ตบนพื้นที่ประมาณ 111 ไร่ ปักธงในการเป็นลักชูรีแฟล็กชิพ
แห่งแรกของบริษัทฯ ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและ
การพักผ่อนได้อย่างลงตัว ตอกย�้ำความเป็น The Magnitude of
Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับโลก
อย่างสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่ม
ลูกค้าท้องถิ่น อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction ได้แก่
1) ไตรภูมิ การผจญภัยเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซี
วอล์กทรูแห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควาเรียมที่มีสัตว์ต่าง ๆ
รวมกว่า 25,000 ตัว และ 3) Tales of Thailand ศูนย์รวม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยทั่วทุกภาค

37
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2561
ซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์
คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ “GLAND”

05

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ�ำกัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญ GLAND ในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ
67.53 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการซื้อ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.43 และจากการท�ำค�ำเสนอซื้อ
(Tender Offer) อีกร้อยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 13,607 ล้านบาท โดยการเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าว เนือ่ งจาก GLAND เป็นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทั้ ง เพื่ อ ขายและเพื่อให้เช่า และบริก าร ประกอบด้วย อาคาร
ส�ำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีก และ GLAND
ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและที่ดินเปล่า
(Land Bank) หลายแปลงที่ จ ะน� ำ มาพั ฒ นาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์รูปแบบผสมสอดคล้องกับกลยุท ธ์ทางธุรกิจ
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เปิดตัวโครงการที่พักอาศัย
แห่งใหม่ จ�ำนวน 3 โครงการ

ประกอบด้วยโครงการแนวสูง 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
คอนโดมิเนียม ฟีล พหล 34 โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ
โครงการแรก ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน 34 ท�ำเลเดินทางสะดวก
ติ ด กั บ รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วสถานี เ สนานิ ค ม ใกล้ ศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็ น ทรั ล ลาดพร้ า ว และมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
2) โครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี โครงการ
คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล รวมถึงเปิดตัว
โครงการนิยาม บรมราชชนนี โครงการบ้านเดีย่ วระดับลักชูรี ตัง้ อยู่
บนถนนบรมราชชนนี เดินทางสะดวกทั้งคู่ขนานลอยฟ้า และ
ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล ศาลายา

นิยาม บรมราชชนนี

เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี

06

ฟีล พหล 34
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บทที่ 10

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความส�ำเร็จด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

01

รางวัล Asia Pacific Property Awards 2020-2021
รางวัลชนะเลิศ สาขา “Retail Development for Thailand”

สุดยอดรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับเอเชียแปซิฟิกและเป็นที่ยอมรับในวงการค้าปลีก
ระดับโลก โดยโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ได้รบั รางวัลในฐานะโครงการรีเทลทีม่ คี วามโดดเด่น
ในประเทศไทย จัดโดย International Property Media

รางวัลความส�ำเร็จด้านการ
บริหารธุรกิจ การตลาด และ
การบริหารการเงิน

02
รางวัล Thailand Corporate
Excellence Awards 2020

จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) ร่ ว มกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
2 รางวัล ได้แก่

รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ
ด้านการตลาด

(Distinguished Award for Marketing
Excellence)

03

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563”
สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

มอบให้ คุ ณ วั ล ยา จิ ร าธิ วั ฒ น์ ในฐานะบุ ค คลตั ว อย่ า งที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในการบริหารงาน และสร้างผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสาธารณชน จัดโดย
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ
ด้านบริหารการเงิน

(Distinguished Award for Financial
Management Excellence)

04

รางวัล IAA Awards 2020
สาขา BEST CFO กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

มอบให้ คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสีย่ ง ในฐานะผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารการเงิน จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

39

40
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รางวัลความส�ำเร็จ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

05
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

07

การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558
ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุทุก 3 ปี โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรอง
การต่ออายุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การประเมินรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

บริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) โดยการสนั บ สนุ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552-2563
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รางวัล “องค์กรต้นแบบ”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ” จากโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ทีจ่ ดั โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะที่ได้น�ำหลักการของ
โครงการฯ มาผสานเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และได้มกี าร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรอิสระ เกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บทที่ 10

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

09

รางวัล Thailand Sustainability Investment
หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2558-2563)

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social,
and Governance: ESG) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและ
มีผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว
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รางวัล Sustainable Business Awards
Thailand 2020 (SBA)

•	
รางวัลชนะเลิศ
	องค์ ก รที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
รางวัล Special Recognition ใน 3 กลุ่ม
•	
	ได้แก่ สังคม ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้ที่ดิน ในฐานะองค์กร
ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม
ชุมชน และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสเป็นธรรม โดย Global Initiatives องค์กรระดับโลกด้าน
ความยั่งยืนจากประเทศสิงคโปร์

บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยรายแรกและรายเดียว
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์
โดยปีนี้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)
เป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets)
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 7 โดย DJSI เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ดา้ นความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งอ้างอิงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดัชนีนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices
โดยการคัดเลือกบริษัทชั้นน�ำในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีผลการ
ด�ำเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่นทั้งในด้านของมูลค่าตลาด ด้านการ
บริหารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการค�ำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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รางวัล “ASEAN Energy Awards 2020”
รางวัลชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงาน
ประเภท New and Existing Building

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

13
ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการน�้ำเสีย
ของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ “ระดับทอง”

ผ่านการประเมินโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล สมุย เซ็นทรัล เชียงใหม่
แอร์พอร์ต เซ็นทรัล อุบล เซ็นทรัล ศาลายา และเซ็นทรัล สุราษฎ์ธานี

41
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะมีการขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.5 จากภาคการบริโภคและ
การลงทุนในประเทศ สงครามการค้าทีม่ แี นวโน้มดีขนึ้ และปริมาณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563 อย่างไรก็ตาม
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้อตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทย (GDP) ปี 2563 ลดลงเป็นอย่างมากทีร่ อ้ ยละ -6.1
และการลดลงมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ -12.2 ซึ่ง
เป็ น การถดถอยมากที่ สุ ด ในรอบ 22 ปี เนื่ อ งจากมี ม าตรการ
ล็ อ คดาวน์ เ ป็ น เวลาเดื อ นครึ่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19
หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง
สามารถควบคุ ม และป้ อ งกั น การระบาดในประเทศได้ แ ล้ ว นั้ น
เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการลงทุนของภาครัฐ
ที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย การเร่งเบิกจ่ายจากภาครัฐ
รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น โดยได้อานิสงส์จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการคนละครึ่ง มาตรการ
ช้อปดีมีคืน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�ำให้เกิด
แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การปิดกิจการของธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่อยู่ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการ 2) การว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากการลดก�ำลัง
การผลิ ต และปิ ด กิ จ การของภาคธุ ร กิ จ และปั ญ หาภั ย แล้ ง ใน
ภาคเกษตรกรรม และ 3) การเพิม่ ขึน้ ของภาระหนีค้ รัวเรือนและธุรกิจ
จากการระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-19 ในหลายประเทศ
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยรวม โดยลดลงร้อยละ -5.8
จากปีก่อนหน้า รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงร้อยละ -82.6 จาก
ปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมีจ�ำนวน
ลดลงร้อยละ -83.2 แม้รฐั บาลจะพยายามกระตุน้ ให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มวันหยุด
ต่อเนือ่ ง มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ่านโครงการเราเทีย่ วด้วยกัน
ซึ่ ง มาตรการเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาภาคต่างประเทศ

เป็นหลักทัง้ การส่งออกและการท่องเทีย่ ว จึงส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง เช่น
การประท้วงแบบ “แฟลชม็อบ” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น�ำโดย
นักศึกษาและเยาวชนตั้งแต่ช่วงต้นปี ขยายเป็นการชุมนุมใหญ่
และย่อยในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนพัฒนาเป็นการ
ชุมนุมของ “คณะราษฎร 2563” ที่มีกิจกรรมหลายครั้งในช่วง
ไตรมาส 4 ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน
รวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ก�ำลังฟื้นตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวกจากฐานที่ต�่ำ
ในปี 2563 โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 โดยปัจจัยสนับสนุน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 2) การใช้จ่าย
ทั้ ง การบริ โ ภคและการลงทุ น ของภาครั ฐ รวมทั้ ง มาตรการเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์
ภาคเอกชนในประเทศ และ 4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัว
ที่ค่าผิดปกติในปี 2563
อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2564 ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญ
ประกอบด้ ว ย 1) การควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดและการป้ อ งกั น
การกลับมาระบาดรุนแรงภายในประเทศ 2) การรักษาบรรยากาศ
ทางการเมืองภายในประเทศ 3) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อ
จ�ำกัดในการฟื้นตัว 4) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 5) การขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ 6) การ
ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน 7) การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8) การเตรียมมาตรการรองรับ
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการดูแลรายได้เกษตรกร
และ 9) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563
และแนวโน้มปี 2564
ในปี 2563 เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทั่ว ทั้งภูมิภาคใน
ประเทศไทยและทัว่ โลก โดยอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ การบริโภค การลงทุน และ
รายได้ครัวเรือนเช่นเดียวกัน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทยได้
เติบโตอย่างสูงมาโดยตลอด โดยมีการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ความมัง่ คัง่ ของกลุม่ ประชากร
ระดั บ รายได้ ป านกลางที่ สู ง ขึ้ น และจากจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ในขณะเดียวกันอุปทานของพื้นที่ตลาดค้าปลีกได้ขยายตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันพื้นที่เช่าสุทธิ

บทที่

11

(Net Leasable Area หรือ NLA) ของตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล มีทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านตร.ม. (ที่มาข้อมูล : Knight
Frank) และมีพื้นที่ตลาดค้าปลีกทั่วประเทศมากกว่า 20 ล้านตร.ม.
(ที่มาข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลของเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับบริษัท
Jones Lang LaSalle หรือ JLL) อัตราการเติบโตของพื้นที่ตลาด
ค้าปลีกโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เกิดจากการพัฒนา
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ โดยมีข้อสังเขปดังนี้
1)	ปรากฏการณ์ของศูนย์การค้าชานเมืองขนาดใหญ่ระดับภูมภิ าค
(Super Regional Suburban Malls)
2)	ความนิ ย มของศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดเล็ ก หรื อ คอมมู นิ ตี้ ม อลล์
ในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นหนา
3)	ความโดดเด่นของศูนย์การค้าซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมหรือมิกซ์ยูส
ที่มีขนาดใหญ่

อุปทานพื้นที่ NLA ของตลาดค้าปลีกและอัตราการเช่าพื้นที่ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ระหว่างปี 2553-2563
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พืน
้ ที่ NLA ของตลาดค้าปลีก (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (%)

อุ ป ทานและความหนาแน่ น พื้ น ที่ ต ลาดค้ า ปลี ก ในกรุ ง เทพฯ มี
ขนาดเทียบเท่ากับเมืองหลวงในประเทศใกล้เคียง อาทิ กรุงมะนิลา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงจาการ์ตา หรือแม้แต่กรุงปักกิง่ แม้วา่ สถานการณ์
พื้นที่ตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ ยังไม่จัดว่าอยู่ในภาวะอุปทาน

ทีม่ า : บทวิเคราะห์ของ Knight Frank ปี 2564

ล้นตลาดเมื่อเทียบกับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการช้อปปิ้ง
ระดับโลกอย่างฮ่องกงและสิงคโปร์ แต่การเพิม่ อุปทานยังคงเป็นไป
อย่างระมัดระวังเนือ่ งจากแนวโน้มการเติบโตของการใช้จา่ ยบริโภค
และภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงในอนาคตระยะกลาง

43

44
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ความหนาแน่นของพื้นที่ค้าปลีกต่อประชากรของเมืองส�ำคัญในเอเชีย
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พืน
้ ทีค
่ า้ ปลีกต่อประชากร (ตร.ม.)

ในปี 2563 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมมีภาวะถดถอยอย่าง
มีนัยส�ำคัญ จากแน้วโนมการเลิกจ้างงานที่สูงขึ้น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคได้ปรับตัวลดลงจากประมาณ 70 ในช่วงต้นปี 2563 มา
อยูจ่ ดุ ต�ำ่ สุดในเดือนเมษายนที่ 47 ก่อนจะปรับตัวสูงขึน้ มาเล็กน้อย
ที่ 52 ในเดือนธันวาคม ในขณะที่ดัชนียอดขายปลีกมีการปรับตัว
ลดลงอย่างรุนแรงจาก 260 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 มาอยู่
จุดต�่ำสุดที่ 198 ในไตรมาส 2 ปี 2563 ก่อนจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ 240
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563
จากสถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้อตั ราเช่าพืน้ ทีต่ ลาดค้าปลีกโดยรวม
อยู่ที่ร้อยละ 92-94 โดยในระยะสั้นอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ที่มีต่อกิจการหลายประเภทในปี 2563 และ 2564 ในขณะที่อัตรา
ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกอาจมีภาวะถดถอยในระยะสั้นจากอุปสงค์
ตลาดที่ ล ดลง โดยคาดการณ์ ว ่ า อั ต ราค่ า เช่ า จะปรั บ ตั ว ลดลง
ประมาณร้อยละ 20-30 จากระดับปี 2562 เนื่องจากอุปสงค์ที่
ลดลงจากในประเทศและต่างประเทศ รายได้ครัวเรือนทีล่ ดลง และ
ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ไม่แน่นอนจากผลกระทบของสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ
มากขึ้ น แม้ ว ่ า ขนาดตลาดอี ค อมเมิ ร ์ ซ ของประเทศไทยยั ง
ค่อนข้างเล็ก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3-4 ของตลาดค้าปลีกโดยรวม
แต่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงต่อไปในอนาคตก่อนจะถึงจุดอิ่มตัว
เช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร

ปักกิ่ง

กรุงเทพฯ

มะนิลา

จาการ์ตา

ทีม่ า : บทวิเคราะห์ของ Knight Frank ปี 2564

และสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดส่วนตลาดอีคอมเมิร์ซมากกว่าร้อยละ 20
ของตลาดค้าปลีกในประเทศนั้น แสดงถึงความส�ำคัญที่ธุรกิจของ
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องปรับตัวในสภาวะแวดล้อมทีม่ คี วามก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและความโดดเด่นของตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในการรั บ มื อ การ
เปลี่ ย นแปลงจากอิ ท ธิ พ ลช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ที่ ก ระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ที่
ด�ำเนินการแล้ว โดยเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนในเทคโนโลยีและการ
ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อบุกเบิกสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่
ผสมผสานสุดยอดประสบการณ์ผา่ นช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
ขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบออมนิแชนเนลโดยกลยุทธ์
ดิจทิ ลั ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในอนาคตจะขึน้ อยูก่ บั การ
มอบประสบการณ์ทดี่ ี แปลกใหม่ และสะดวกสบายผ่านทุกช่องทาง
ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ โดยสร้างศูนย์การค้าในการเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชวี ติ ของลูกค้าทุกคนไม่วา่ จะเป็นการใช้ชวี ติ ท�ำงาน พักผ่อน
และเรียนรู้ก็ตาม
ในปี 2564 เซ็นทรัลพัฒนาเล็งเห็นโอกาสการฟืน้ ตัวของอุตสาหกรรม
ค้าปลีก แม้ว่าอุปทานในตลาดจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 200,000
ตร.ม. ภายในปีก็ตาม โดยที่การใช้จ่ายและบริโภคในประเทศจะ
เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญในการฟื้นตัวของยอดขายปลีกในปี 2564
ประกอบกับมาตรการภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภค และ
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยสนับสนุนการบริโภคให้
ขยายตัวขึน้ อย่างไรก็ดี ในอนาคตระยะกลางยังคงมีแรงกดดันจาก
อุปทานพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาคารส�ำนักงานปี 2563
และแนวโน้มปี 2564
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมอาคารส�ำนักงาน มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1)	ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคทีม่ ตี อ่ อุปสงค์และอุปทาน
ตลาดอาคารส�ำนักงาน
2)	การปรับปลี่ยนความต้องการในการใช้พื้นที่อาคารส�ำนักงาน
และการบริการในสถานที่
ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อ
อุปสงค์และอุปทานตลาดอาคารส�ำนักงาน

สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ ข อง
ผู้เช่าอาคารส�ำนักงานปรับตัวลดลง โดยมีแรงกดดันจากการลงทุน
ภาคเอกชนและการค้าที่ชะลอตัวลงรวมถึงอัตราการว่างงานที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2563 อัตราการเช่าพื้นที่สุทธิอาคาร
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ส�ำนักงานติดลบ (อัตราการย้ายออกสูงกว่าอัตราย้ายเข้า หรือ
Negative Net Absorption) ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการลงทุนภาค
เอกชนจากในประเทศและต่างชาติทหี่ ดตัวลง ในขณะทีก่ ารบริโภค
ภาคเอกชนยังคงทรงตัว โดยธุรกิจส่วนใหญ่มีการชะลอแผนขยาย
พื้นที่การท�ำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันกระแสเงินสด โดย
เฉพาะในกลุม่ ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการทีม่ อี ตั ราการว่างงานสูง
ถึงร้อยละ 2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์ จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ว่าการจ้างงานของกลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศ (White Collar) จะไม่ได้รบั ผลกระทบมาก แต่จากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท�ำให้หลายองค์กรมีการปรับลดพื้นที่
การใช้งานของอาคารส�ำนักงานเป็นไปตามล�ำดับ
ผลกระทบดังกล่าวท�ำให้อตั ราพืน้ ทีว่ า่ ง (Vacancy Rate) ของอาคาร
ส�ำนักงานเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 จากการ
วิเคราะห์ของ JLL
สยาม-ปทุมวัน

63,051

สีลม/สาทร

69,059
พหลโยธิน

84,738
สุขุมวิท

ลุมพินี

709,219

98,780

ภาพรวมอุปทาน
ตลาดอาคารส�ำนักงาน

บางนา-ตราด

100,567

ในย่านธุรกิจส�ำคัญของกรุงเทพฯ
ปี 2563-2568
(หน่วย : sq.m. NLA)

พระราม 9-รัชดาภิเษก

101,181
อื่น ๆ

261,938
อุ ป ทานตลาดอาคารส� ำ นั ก งานในอนาคตได้ รั บ ผลกระทบ
เช่นเดียวกัน โดยมีการชะลอการพัฒนาโครงการอาคารส�ำนักงาน
แห่งใหม่หรือเลือ่ นแผนการพัฒนาออกไปอย่างไม่มกี ำ� หนด จนกว่า
สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น ปัจจุบันพื้นที่เช่าอาคารส�ำนักงานใน
กรุงเทพฯ มีทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ

ร้ อ ยละ 2 ในขณะที่ อุ ป ทานตลาดอาคารส� ำนั ก งานในอี ก 5 ปี
ข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 ล้าน ตร.ม. (ที่มาข้อมูล : JLL)
ส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการอาคารส�ำนักงานมีความจ�ำเป็นต้อง
ผูกสัญญาเช่าล่วงหน้ากับผู้เช่าเป็นอย่างสูง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
สภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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อุปทานสะสมตลาดอาคารส�ำนักงานในกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2559-2568

ย่านชานเมือง
(Non-prime)

ย่านใจกลางเมือง
(Prime)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

แหล่งทีม่ า : JLL Thailand

การปรับเปลี่ยนความต้องการในการใช้พื้นที่
อาคารส�ำนักงานและการบริการในสถานที่

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทางอ้อมใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
พื้นที่ท�ำงานใน 2 แง่มุมหลัก ได้แก่
1)	การกระจายสถานทีท่ ำ� งานไปรอบ ๆ สถานทีท่ ำ� งานหลัก หรือใน
ลักษณะเครือข่าย Hub and Spoke ส�ำหรับผู้เช่าที่เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่
2)	บทบาทของเทคโนโลยีในการท�ำงาน โดยพนักงานสามารถ
ท�ำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือในสถานที่อื่นใด
ก็ได้ ส่งผลให้ความต้องการในการใช้พื้นที่อาคารส�ำนักงาน
รูปแบบดั้งเดิมนั้นลดลง
ในปี 2564 ยังคงเห็นแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่อาคาร
ส�ำนักงานของหลายองค์กรให้สอดคล้องกับจ�ำนวนพนักงานและ
สภาวะการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป จากอุปทานที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตและอุปสงค์ที่มีแนวโน้มลดลงอาจเป็นแรงกดดันให้อัตรา
การเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับต�่ำต่อไปในระยะสั้น

2565

2566

2567

2568
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วัฏจักรธุรกิจอาคารส�ำนักงานในกรุงเทพฯ
ช่วงขยายตัว

อตั

ช่วงอุปทานสูง

ช่วงหดตัว

ช่วงฟื้นตัว
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อัต
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เพ
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ช
ราเ
อัต

ตลาดสำนักงาน
ของกรุงเทพฯ

ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ

ค่าเช่าลดลงอย่างรวดเร็ว

ค่าเช่าลดลงอย่างช้า ๆ

ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แหล่งทีม่ า : Knight Frank

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
ในปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ โดยรวมมีอุปสงค์ที่
ลดลง ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
โดยหลั ก มาจากก� ำ ลั ง ซื้ อ ภายในประเทศและจากต่ า งประเทศ
ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงและมีมาตรการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐมาสนับสนุนอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม การลงทุน

ภาคเอกชนยังคงติดลบในช่วงปี 2563 จากแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจทีไ่ ม่คอ่ ยสดใส ส่งผลให้ราคาขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 10-50 จาก
ปีก่อนหน้า

สัดส่วนของอุปทานจากโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำนวนยูนต
ิ
เปิดขายใหม่

แหล่งทีม่ า : CBRE

150,000
125,000
100,000

ย่านกลางเมือง
ย่านชานเมือง

75,000
50,000
25,000
0
2553

2554

2555

2556

2561

ในปี 2563 อุปทานของโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ลดลงกว่า
ร้อยละ 25 จากปีกอ่ นหน้า (ทีม่ าข้อมูล : CBRE) โดยแหล่งอุปทานใหม่
มาจากโครงการที่อยู่ในกลางเมือง (Midtown) และชานเมือน
(Suburban) เป็นหลักเมื่อเทียบกับในใจกลางเมือง (Downtown)
ในขณะที่อัตราการจองซื้อ (Take-up Rate) ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
แม้วา่ มีกจิ กรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การให้สว่ นลด การแจกของแถม

2562

2563

2564(F)

2565(F)

2566(F)

2567(F)

ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมอาศัย การลดค่าธรรมเนียมการโอนและ
การรั บ ประกั น ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในระยะแรกของฝั ่ ง
ผู้พัฒนาโครงการมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ระดับหนี้
ครัวเรือนของประเทศไทยทีส่ งู เป็นอันดับต้นในภูมภิ าคอาเซียนยังคง
เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญในการทีล่ กู ค้าจะยกเลิกการจองซือ้ โครงการ
อสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ต่อไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล
พัฒนา”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จ�ำกัด”
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและบริ ห ารศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่
แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ารค้า แบบครบวงจรแห่ง แรกในประเทศไทยและ
ได้เปิดศูนย์การค้าใหม่อกี 3 แห่ง อาทิ เซ็นทรัล รามอินทรา เซ็นทรัล
ปิน่ เกล้า และพัทยา เซ็นเตอร์ (ปัจจุบนั คือ เซ็นทรัล มารีนา) ก่อนเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม
2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้น 2,244,000,000
บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลักและ
จังหวัดใหญ่ทเี่ ป็นเมืองท่องเทีย่ วรวมถึงการซือ้ โครงการศูนย์การค้า
เช่ น เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต (ปี 2539) เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
(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
มาเลเซีย และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรเี อาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทย
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ แ สวงหา
แหล่งเงินทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ท่ีด�ำเนินการ
อยู ่ โ ดยจั ด ตั้ ง กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN
รีเทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในปี 2555
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวและล่าสุดเมื่อปลายปี 2560 ได้ด�ำเนินการแปลงสภาพ
CPNRF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
และผู้บริหารสินทรัพย์ที่ทรัสต์และกองทุนรวมได้ลงทุนอยู่

เมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
(GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 โดยทรัพย์สินของ GLAND
ประกอบด้วย 1) อาคารส�ำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 2) อาคาร
ส� ำ นั ก งาน ยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ า ส์ โดยทั้ ง 2 โครงการอยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ลงทุนสิทธิการเช่าระยะยาวของ CPNREIT 3) อาคารส�ำนักงาน
จี ทาวเวอร์ 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย เบลล์ และ 5) ที่ดิน
ยังไม่ได้พัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส�ำหรับการน�ำไป
พัฒนาในโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) และ
อีก 2 แปลงส�ำหรับการน�ำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้เ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
อยู่ตลอดเวลา โดยการปรับศูนย์การค้าให้กลายเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชีวิต (Center of Life) ของคนทุกกลุ่มด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
•	การบุกเบิกโครงการรูปแบบใหม่และการขยายไปในสถานที่
ใหม่ (Innovation and Expansion) ด้วยแนวทางการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยน�ำร่องการพัฒนา
โครงการศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์
การใช้ ชี วิ ต ของทุ ก กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ทุ ก เพศทุ ก วั ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
กลุ่มลูกค้าและชุมชนในบริเวณโดยรอบศูนย์การค้าสามารถ
มาใช้ชีวิตได้เป็นประจ�ำ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อนและแสวงหาประสบการณท์ที่ดี
และน่าจดจ�ำในศูนย์การค้า รวมถึงการปรับรูปแบบศูนย์การค้า
ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชวี ติ ของชุมชนนัน้ ๆ และชุมชนใกล้เคียง
(Center of Community) ผ่านแนวคิดความเป็นจุดหมายแห่งการ
ใช้ชีวิต (Destination Concept) โดยบริษัทฯ มีการปรับเพิ่ม
รูปแบบศูนย์การค้าทั้งในศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าเดิม
ผ่านการปรับปรุงในแต่ละปี เพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นจุดหมาย
ปลายทางส�ำหรับทุกกิจกรรมของลูกค้า อาทิ อาหารการกิน
แฟชัน กิจกรรมครอบครัว กีฬาและสุขภาพ และการสังสรรค์
ส�ำหรับคนที่มีความสนใจเหมือนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ขยายรูปแบบการลงทุนไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารส�ำนักงาน
และโรงแรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่ง
เป็นธรุกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นการ
ท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ เ กื้ อ หนุ น กั น ในเชิ ง พื้ น ที่ โ ดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ี 2559
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ
ที่เปิดด�ำเนินการอยู่หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า

49

50
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•	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation)
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ
ได้ดำ� เนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพือ่
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
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�ำกัด เปิดตัว “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก”
World-Class Attractions แห่ ง ใหม่ ข องจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common
Ground Group จากประเทศมาเลเซี ย ลงทุ น ในธุ ร กิ จ
Co-working Space ในประเทศไทยเพื่ อ เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ
ศูนย์การค้าเข้ากับอาคารส�ำนักงานในอนาคต 5) การลงทุน
ในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New
Economy) และ 6) การจับมือกับ Mitsubishi Estate Asia
(MEA) เข้าร่วมลงทุนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ร้อยละ 30
เพือ่ ยกระดับคุณภาพโครงการให้เป็นผูน้ ำ� เอาท์เล็ตแห่งภูมภิ าค
อาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการศู น ย์ ก ารค้ า และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในรู ป แบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารส�ำนักงาน โรงแรม
และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2563
บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า
34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง ในต่างจังหวัด
18 แห่ง และในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง อาคารส�ำนักงาน 10 แห่ง
ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โครงการที่พักอาศัย
เพือ่ เช่า 1 แห่ง และโครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ขาย 18 แห่ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการลงทุน และท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ใน CPNREIT และ CPNCG
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาที่ดินในท�ำเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย ตลอดจน
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ ก ารค้ า และอาคารส� ำ นั ก งานหลั ง จากที่ เ ปิ ด
ให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบ
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รักษาความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ แหล่งสันทนาการและบันเทิงภายในศูนย์การค้า
ในบางโครงการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
โดยการเปิดให้บริการนัน้ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท�ำเล
ทีต่ งั้ และความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับ
การบริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความช�ำนาญ
ด้านการบริหารโรงแรมเป็นผูบ้ ริหารโรงแรมเพือ่ ให้การบริหารจัดการ
เกิดประโยชน์สูงสุด
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้
ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ 81 ของ
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า
พื้นที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความ
สะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพื้นที่
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา
รายได้จากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่
สนับสนุนศูนย์การค้า จากการบริหารศูนย์การค้า 34 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ในต่างจังหวัด
18 โครงการ และในประเทศมาเลเซีย 1 โครงการ ในจ�ำนวนนีม้ โี ครงการ
ที่บริษัทฯ ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT จ�ำนวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง พั ฒ นาและขยายธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ า ด้ ว ยการเปิ ด
ศู น ย์ ก ารค้ า ใหม่ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ การปรั บ ปรุ ง
ศูนย์การค้าเดิมให้ทันสมัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
ในศูนย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ งด้วยแนวคิดการเป็น
ศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยน�ำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการสร้างสรรค์ Destination Concepts บริษัทฯ จะน�ำ
จุ ด เด่ น และเอกลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ท้ อ งถิ่ น มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างกลมกลืน รวมถึงการ
ตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้า
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นผู้น�ำในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเปิ ด ตั ว โครงการในอนาคต ประกอบด้ ว ย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา
ในปี 2564 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ในปี 2565 โดย
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ทัง้ 3 โครงการจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบผสม ซึง่ มีองค์ประกอบอืน่
อาทิ ศู น ย์ ป ระชุ ม โรงแรม อาคารส� ำ นั ก งาน และที่ พั ก อาศั ย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การเติบโตในอนาคต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหญ่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 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 รวมถึงมีแผนการปรับปรุงทัว่ ไปอีกหลายศูนย์การค้า
ทั่ ว ประเทศให้ มี ค วามทั น สมั ย พร้ อ มน� ำ เสนอร้ า นค้ า ใหม่ ที่ มี
ความหลากหลาย รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการอย่างสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีและน่าจดจ�ำให้แก่
ลูกค้าต่อเนื่องไป
จากการประมาณการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ
มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยประมาณร้อยละ 20 โดยพิจารณา
จากขนาดพื้นที่ค้าปลีกรวม (Retail Gross Floor Area)
เซ็นทรัลพัฒนา
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

22

20

กลุ่มเดอะมอลล์

ส่วนแบ่งการตลาด

5

(ร้อยละ)

โรบินสัน

4

พื้นที่ใช้สอยรวม

สยามพิวรรธน์

3

20.9 ล้าน ตร.ม.

กลุ่มแอลเอช

3

เอสเอฟ

3
อื่น ๆ

37

ฟิวเจอร์พาร์ค ซีคอนสแควร์

1

2

หมายเหตุ : พื้นที่ใช้สอยไม่รวมที่จอดรถ
เซ็นทรัลพัฒนา - พื้นที่รวมทั้งโครงการ รวมพื้นที่ห้างสรรพสินค้า
ไฮเปอร์มาร์เก็ต - นับเฉพาะสแตนอโลน ไม่รวมไฮเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า
ทีม่ า :
เซ็นทรัลพัฒนา
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการลงทุนในธุรกิจอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนศูนย์การค้า
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับ
ธุรกิจหลัก ลูกค้า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย
ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิงที่ช่วยเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิม่ ขึน้ และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง อาทิ
•	สวนนํ้าบริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ภายใต้
ชือ่ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนู ซีรสี ์
ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin)
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสันความสนุกให้กับลูกค้า
ทุกคนในครอบครัว
•	สวนพักผ่อนในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ภายใต้
ชือ่ “เซ็นทรัล พาร์ค” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ทเี่ ปิดให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น
ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นน�ำ
•	ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เปิด
ให้ บ ริ ก ารในปี 2562 เป็ น ธี ม พาร์ ค ผจญภั ย รู ป แบบ 3 มิ ติ
อินเตอร์แอ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่มีความช�ำนาญ
•	ธุ ร กิ จ โคเวิ ร ์ ก กิ้ ง สเปซภายใต้ บ ริ ษั ท คอมมอนกราวด์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่เปิดตัวสาขาแรกในประเทศเมื่อปี 2562
ที่อาคารส�ำนักงาน จี ทาวเวอร์ และสาขาที่ 2 ที่เซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส ในปี 2563
•	บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตให้แก่
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งจะ
เกือ้ กูลต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ อาทิ การเพิม่ จ�ำนวน
ผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าผ่านบริการรับ-ส่ง (Ride Hailing)
และการเพิ่ ม ยอดขายร้ า นค้ า ผ่ า นบริ ก ารส่ ง อาหาร (Food
Delivery) เป็นต้น
2. อาคารส�ำนักงาน

ธุ ร กิ จ อาคารส� ำนั ก งานเป็ น การพั ฒ นาอาคารส� ำนั ก งานให้ เ ช่ า
ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกัน
กั บ ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ า และเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ โครงการ
จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ
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บทที่ 12

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

การตัดสินใจพัฒนาอาคารส�ำนักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้า
ใดนั้ น บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของท� ำ เลที่ ตั้ ง
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของพื้ น ที่ อ าคารส�ำ นั ก งานในบริ เ วณนั้ น ๆ
เป็ น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง รายได้จากธุรกิจอาคารส�ำนัก งาน ประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงาน รายได้ค่าเช่าพื้นที่จากร้านค้า
ปลีกภายในอาคารส�ำนักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค
ปัจจุบันบริษัทฯ มีอาคารส�ำนักงานภายใต้การบริหารในบริเวณ
โครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ 1) ลาดพร้าว
2) ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 4) บางนา
5) เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ออฟฟิ ศ เศส 6) แจ้ ง วั ฒ นะ 7) พระราม 9
8) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 9) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ 10) จี ทาวเวอร์
โดยแบ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 5 โครงการ โครงการ
ที่ให้เช่ากับ CPNREIT 4 โครงการ คือ อาคารส�ำนักงานปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อาคาร
ส�ำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารส�ำนักงานยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG จ�ำนวน 1 โครงการ คือ
อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส โดยกลุ่มผู้เช่าพื้นที่
อาคารส�ำนักงานทีต่ งั้ อยูภ่ ายในโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล
ปิน่ เกล้า เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล พระราม 9
ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจ
ศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี
สถานเสริ ม ความงาม และบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ
อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และจี ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารส�ำนักงาน เกรด A
ตัง้ อยูใ่ นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นัน้ มีผเู้ ช่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็น
บริษัทชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ
3. โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์
ส่ ง เสริ ม กั น กั บ ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ า และเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า
ให้ กั บ โครงการด้ ว ยการใช้ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า
เพือ่ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุน
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย ท�ำเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน
และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโต
ของโครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร
ห้องสัมมนา และศูนย์ประชุม เพือ่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรม MICE: Meeting Incentive
Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและ
จัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึง่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย
รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น
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บริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
•	โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึง่ มีหอ้ งพัก
จ�ำนวน 259 ห้อง เดิมคือโรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
กิจการในเดือนเมษายน 2552 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท
ที่มีความช�ำนาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
•	โรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา มี ห ้ อ งพั ก จ� ำ นวน 302 ห้ อ ง ตั้ ง อยู ่
ในบริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เริ่มเปิด
ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553 และเมื่อเดือนธันวาคม
2560 บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ CPNREIT เช่ า เป็ น ระยะเวลา 20 ปี
โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหาร
โรงแรม โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงห้องพักและสถานที่
ให้บริการต่าง ๆ แล้วเสร็จ พร้อมต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยว
ให้มาใช้บริการและมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ใหม่และ
ดีกว่าเดิม
4. อาคารที่พักอาศัย

บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
ในลักษณะพื้นที่แบบผสม โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อช่วย
สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ฝ่ายงานซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากร
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของบริษทั ฯ ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ด�ำเนินการโดยบริษัท
ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ำกัด (ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์) โดยเริ่มตั้งแต่การ
คัดเลือกท�ำเลทีด่ นิ ส�ำหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของ
ข้อมูลการตลาดและผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
เลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับท�ำเลที่ตั้งนั้น ๆ จากนั้น
บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้สามารถ
เปรี ย บเที ย บราคาและคุ ณ ภาพและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ
ประหยั ด ต่ อ ขนาด รวมทั้ ง มี ก ารก� ำ หนดราคาส่ ง มอบล่ ว งหน้ า
เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา
ที่ มี ค วามช� ำ นาญ มี ผ ลงานและชื่ อ เสี ย งในแต่ ล ะประเภทงาน
ตามขั้ น ตอนและมาตรฐานในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานที่ ก� ำ หนดรวมถึ ง มี ร ะบบการควบคุ ม
คุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม งวดและรั ด กุ ม อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า ง
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และสาธารณู ป โภคของโครงการที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่ง
ทุกโครงการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
โดยค�ำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อการ
ขายจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็น
• โครงการที่ตั้งอยู่บนท�ำเลติดกับศูนย์การค้า โดยส่วนใหญ่เป็น
รูปแบบคอนโดมิเนียม จ�ำนวน 12 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์
เชียงใหม่ 2) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 3) เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์
เชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 โครงการตั้งอยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่
4) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น อยูบ่ ริเวณเซ็นทรัล ขอนแก่น 5) เอสเซ็นท์
ระยอง 6) เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ซึ่งทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บริเวณ
เซ็ น ทรั ล ระยอง 7) เอสเซ็ น ท์ นครราชสี ม า 8) เอสเซ็ น ท์
โคราช ซึ่ ง ทั้ ง 2 โครงการตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณเซ็ น ทรั ล โคราช
9) เอสเซ็ น ท์ วิ ล ล์ เชี ย งราย อยู ่ บ ริ เ วณเซ็ น ทรั ล เชี ย งราย
10) เอสเซ็ น ท์ อุ บ ลราชธานี อยู ่ บ ริ เ วณเซ็ น ทรั ล อุ บ ล
11) เอสเซ็นท์หาดใหญ่ อยู่บริเวณเซ็นทรัล หาดใหญ่ และ
12) เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 อยู่บริเวณเซ็นทรัล พระราม 9
•	โครงการแนวราบที่ตั้งอยู่บนท�ำเลใกล้เคียงกับศูนย์การค้า
จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก รูปแบบ
ทาวน์โฮม อยู่บริเวณเซ็นทรัล พิษณุโลก 2) นินญา กัลปพฤกษ์
รูปแบบบ้านแฝด อยู่ใกล้เคียงเซ็นทรัล พระราม 2 3) นิรติ
เชียงราย รูปแบบบ้านเดีย่ ว อยูใ่ กล้เคียงเซ็นทรัล เชียงราย และ
4) นิรติ บางนา รูปแบบบ้านเดี่ยว อยู่ใกล้เคียงเซ็นทรัล บางนา
และเซ็นทรัล วิลเลจ
•	โครงการที่พักอาศัยส�ำหรับตลาดเฉพาะเจาะจง โดยเน้นท�ำเล
ที่ มี อุ ป สงค์ ร องรั บ สู ง และน� ำ เสนอรู ป แบบโครงการที่ เ ป็ น
ที่ต้องการของตลาด จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) ฟีล พหล 34
รูปแบบคอนโดมิเนียม อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า เสนานิคม
และ 2) นิ ย าม บรมราชชนนี เป็ น คฤหาสน์ ห รู ตั้ ง อยู ่ บ น
ถนนบรมราชชนนี
ซึ่งในเดือนธันวาคม ปี 2563 ได้มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 3
โครงการ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง และอ�ำเภอหาดใหญ่
นี่เป็นครั้งแรกที่ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์เปิดตัวโครงการในภาคใต้ ได้แก่
โครงการเอสเซ็ น ท์ หาดใหญ่ ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี
ทัง้ สามแห่ง ซีพเี อ็น เรซซิเด้นซ์ได้วางแผนพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคู่กับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ใน
ท�ำเลที่ดีทั่วประเทศและมีที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
โดยจะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial Community
อาศัยความเป็นผู้น�ำในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์
ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ
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5. ศูนย์อาหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ ทีช่ ว่ ย
เสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้
คือ เพือ่ ให้ลกู ค้าทีม่ าใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รบั ความสะดวก
ในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ห ลากหลายในราคาประหยั ด
สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ากร้านค้า
ที่เช่าพื้นที่เพื่อจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร
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
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 26.7 และร้ อ ยละ 25.0 ตามล� ำ ดั บ และ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียม
การบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น รายเดื อ นตามสั ญ ญาการจ้ า ง
ที่ ท� ำ ขึ้ น และได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1)	CPNREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการก�ำหนดอายุโครงการ โดยมี
การลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว ได้แก่ เซ็นทรัล
พระราม 2 (บางส่วน) เซ็นทรัล พระราม 3 (บางส่วน) เซ็นทรัล
ปิน่ เกล้า (บางส่วน) อาคารส�ำนักงานปิน่ เกล้า 2 อาคาร เซ็นทรัล
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน)
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
	การแปลงสภาพจาก CPNRF เป็น CPNREIT เป็นไปตาม
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่
31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแ บบมีเ งื่อนไขส�ำหรับ
การแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม เนือ่ งจากสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน CPNRF ซึ่งจะได้รับการยกเว้น
ภาษี เ งิ น ได้ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ข องกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์รวมทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น เนื่ อ งมาจากการแปลงสภาพกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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	เมือ่ วันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ
ยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ า ส์ แกรนด์ พระราม 9 ตามล� ำ ดั บ โดยวั น ที่
2 มีนาคม 2563 ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนที่ส�ำนักงานที่ดินเพื่อ
โอนรับสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ทงั้ สองโครงการจากทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน
จี แ ลนด์ สํ า เร็ จ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นจํานวนทั้งสิ้น 7,430 ล้านบาท
โดย CPNREIT มีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 68,270 ล้านบาท
	CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT
Manager) และแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ ก ารค้ า
(Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน
พัทยา โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น บริหาร
โรงแรมต่อไป นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เป็นทรัสตี และบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียน
2)	CPNCG จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2555
โดยไม่มกี ารก�ำหนดอายุโครงการและเป็นกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน�ำเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว CPNCG
ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิ ศ เศส (บางส่ ว น) โดยมี มู ล ค่ า ลงทุ น สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน
5,635 ล้านบาท
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เป็นบริษัท
จัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมีบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
	ทั้งนี้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ
ท�ำหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บ
จากกองทุ น รวมเป็ น รายเดื อ นตามสั ญ ญาการจ้ า งที่ ท� ำ ขึ้ น
ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีล�ำดับขั้นการพัฒนาโครงการ
ดังนี้
การจัดหาที่ดินส�ำหรับพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาโครงการใหม่/ซือ้ โครงการศูนย์การค้า
หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น ที่ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การแล้ ว ในพื้ น ที่ ที่ มี
แนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจัดหาที่ดินโดยการซื้อหรือ
เช่าบนท�ำเลทีม่ คี วามเป็นไปได้ในการเติบโตสูงและมีความเสีย่ งน้อย
องค์ประกอบที่ส�ำคัญในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรือโครงการของ
บริษัทฯ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
•	ท�ำเลที่ตั้งของที่ดิน อาทิ สถานที่ตั้ง การคมนาคม ลักษณะ
การใช้ที่ดินข้างเคียง
• ขนาด รูปร่าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
•	สาธารณูปโภคที่จะอ�ำนวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะ
น�ำมาพัฒนา
•	การใช้สอยของที่ดินที่ตั้งอยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตที่พัก
อาศัย เป็นต้น
•	แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการ
เติบโตของประชากร พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค
จ�ำนวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
และการประเมินอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน
•	ข้อจ�ำกัดการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีก
•	ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทฯ
แบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง ดังนี้
1)	การซื้ อ ขาด - ในกรณี ที่ ร าคาสมเหตุ ผ ลและเหมาะสม
ที่จะน�ำมาพัฒนาศูนย์การค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2)	การเช่าที่ดิน - ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีศักยภาพ
แต่เจ้าของทีด่ นิ ไม่ยนิ ดีทจี่ ะขายขาด ราคาของทีด่ นิ สูงมาก
จนไม่คุ้มกับการลงทุนหากใช้วิธีซื้อขาด หรือเจ้าของที่ดิน
ไม่สนใจการร่วมทุน
3)	การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน - ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขจาก
เจ้าของที่ดิน และท�ำเลที่ตั้งนั้นมีศักยภาพทางธุรกิจสูง
อย่างไรก็ดี ทุก ๆ ท�ำเลที่ตั้งที่บริษัทฯ จัดหาเพื่อพัฒนา
นับว่าเป็นท�ำเลที่ดีที่สุดในย่านนั้นเสมอและราคาที่ได้มา
ต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
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ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด

เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและได้ผลก�ำไรกลับคืนมาอย่าง
รวดเร็ว บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน
ลักษณะกลุ่มลูกค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดในอนาคต เช่น
ความต้องการของลูกค้า การจัดหาสินค้า การก�ำหนดประเภทสินค้า
และร้านค้า การก�ำหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนงานทางด้านการตลาด
การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง

เพื่อก�ำหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอันสวยงามดึงดูดสายตา
ของนักลงทุนและลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และ
เพื่อก�ำหนดองค์ประกอบของโครงการในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในท�ำเลที่ตั้งนั้น ๆ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

เพือ่ การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดหาแหล่งทีม่ าของ
เงินทุน โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า
และไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ก�ำหนด
การคัดเลือกผู้รับเหมา

การพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานของงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติและ
ผลงานของผูร้ บั เหมาในด้านคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
ศักยภาพทางการเงิน ประวัติด้านการรับผิดชอบงาน และขั้นตอน
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และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและร่นระยะเวลา
ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา
บริษทั ฯ จะเปิดการประมูลงานโดยให้มกี ารเสนอราคาจากผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างไม่ต�่ำกว่า 3 ราย โดยการประมูลจะเป็นไปในลักษณะ
Close Bid และท� ำ การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ งบประมาณ
ที่ ตั้ ง ไว้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ราคากลางที่ ป ระเมิ น ได้ โ ดยผู ้ ส� ำ รวจ
ปริมาณงานอิสระ และมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ขั้นตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง

แม้ว่าขั้นตอนและเทคโนโลยีการก่อสร้างจะเป็นส่วนของผู้รับเหมา
ก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง
วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดูแลและควบคุมขั้นตอน
การผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีร่วมกับ
ผูร้ บั เหมาควบคูก่ นั ไปด้วย เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ
ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการรวมทั้ง
ได้น�ำวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอน
การออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถน� ำ มาใช้ ใ นการลดต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งได้ โ ดยที่ ยั ง คง
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็น
สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพื่อที่จะได้รับ
ข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศูนย์การค้าของบริษัทฯ
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ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โครงการศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า

เริ่มด�ำเนินการ

รูปแบบการพัฒนา3

สิทธิในที่ดิน4
(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน
ณ สิ้นปี 25635
(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6
(ตร.ม.)

1.

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ธันวาคม 2525

G

L (2571)

4,794

310,000

2.

เซ็นทรัล รามอินทรา

พฤศจิกายน 2536

G

L (2566)

682

86,000

3.

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า1

มีนาคม 2538

G

L (2570)

4,697

370,000

4.

กรกฎาคม 2538

G

L (2578)

1,456

70,000

มีนาคม 25392

A

F

3,589

250,000

6.

เซ็นทรัล มารีนา
เซ็นทรัล เชียงใหม่
แอร์พอร์ต1
เซ็นทรัล พระราม 31

ตุลาคม 2540

G

F

3,764

188,000

7.

เซ็นทรัล บางนา

ธันวาคม 25442

A

F

5,807

500,000

8.

เซ็นทรัล พระราม 21

ธันวาคม 2545

G

L (2598)

9,486

273,000

9.

เซ็นทรัลเวิลด์

ธันวาคม 25452

A

L (2583)

15,555

830,000

10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ธันวาคม 25462

A

F&L (2577)

2,380

140,000

11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

พฤศจิกายน 2551

G

F

5,459

310,000

12. เซ็นทรัล พัทยา บีช1

มกราคม 2552

G

F&L (2581)

4,764

210,000

13. เซ็นทรัล อุดร

เมษายน 25522

A

F

4,648

250,000

14. เซ็นทรัล ชลบุรี

พฤษภาคม 2552

G

F&L (2570)

3,647

156,000

15. เซ็นทรัล ขอนแก่น

ธันวาคม 2552

G

F

3,999

200,000

16. เซ็นทรัล เชียงราย

มีนาคม 2554

G

F

2,272

110,000

17. เซ็นทรัล พิษณุโลก

ตุลาคม 2554

G

F

1,557

100,000

18. เซ็นทรัล พระราม 9

ธันวาคม 2554

G

L (2583)

5,213

214,000

19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2555

G

F

2,305

130,000

20. เซ็นทรัล ล�ำปาง

พฤศจิกายน 2555

G

L (2584)

1,160

110,000

21. เซ็นทรัล อุบล

เมษายน 2556

G

F

1,845

151,000

22. เซ็นทรัล เชียงใหม่

พฤศจิกายน 2556

G

F

4,287

260,000

5.
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พื้นที่ให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตรา
การเช่าพื้นที่
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

43,446

97

204

3,000

17,163

92

74

1,000

62,987

100

269

3,500

17,173

91

82

400

75,559

94

262

2,300

53,332

97

231

2,300

64,163

85

254

3,250

92,199

95

295

3,200

195,869

91

408

7,000

75,388

96

177

2,000

65,412

90

273

3,300

56,869

86

182

2,000

71,930

91

221

2,000

42,003

94

191

2,040

46,593

93

241

2,100

26,518

95

120

1,000

26,586

97

140

1,440

59,016

91

207

2,400

30,925

95

130

1,400

19,685

95

89

2,000

29,144

98

142

1,500

67,782

94

225

3,500

ศูนย์อาหาร

8

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

4,500

4,800

4,100

4,200
5,000
4,100

4,700

โครงการรูปแบบผสมอื่น
อาคาร
ส�ำนักงาน

โรงแรม

ที่พักอาศัย
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ศูนย์การค้า

เริ่มด�ำเนินการ
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รูปแบบการพัฒนา3

สิทธิในที่ดิน4
(ปีที่สิ้นสุด)

มูลค่าเงินลงทุน
ณ สิ้นปี 25635
(ล้านบาท)

พื้นที่ใช้สอบรวม6
(ตร.ม.)

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่

ธันวาคม 2556

G

F

4,960

295,000

24. เซ็นทรัล สมุย

มีนาคม 2557

G

L (2586)

1,947

76,000

25. เซ็นทรัล ศาลายา

สิงหาคม 2557

G

F&L (2587)

2,646

185,500

26. เซ็นทรัล ระยอง

พฤษภาคม 2558

G

F

2,698

155,000

มิถุนายน 25582

A

L (2599)

8,297

137,000

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต
-	เซ็นทรัล ภูเก็ต
เฟสติวัล
-	เซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้า
28. เซ็นทรัล เวสต์เกต

กันยายน 2561

G

L (2599)

5,692

242,800

สิงหาคม 2558

G

L (2586)

7,108

352,000

29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

พฤศจิกายน 2558

G

F&L (2587)

3,889

150,000

30. เซ็นทรัล นครศรี

กรกฎาคม 2559

G

F

1,848

90,000

31. เซ็นทรัล โคราช

พฤศจิกายน 2560

G

F

4,615

233,000

32. เซ็นทรัล มหาชัย

พฤศจิกายน 2560

G

F

2,843

131,250

33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

มีนาคม 2562

G

F

6,151

259,000

34. เซ็นทรัล วิลเลจ

สิงหาคม 2562

G

F

2,732

80,000

148,792

7,604,550

รวม
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พื้นที่ให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตรา
การเช่าพื้นที่
(ร้อยละ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

จ�ำนวน
ร้านค้า7

พื้นที่จอดรถ
(คัน)

64,744

84

202

2,500

31,953

83

79

600

38,345

95

174

1,600

30,755

91

164

2,000

49,678

90

147

1,100

33,272

90

116

3,200

82,899

99

353

4,000

36,057

95

183

1,824

20,910

94

130

1,500

48,971

80

242

3,600

24,918

93

153

1,500

83,231

85

216

3,000

21,313

97

118

1,500

1,806,788

92

6,694

80,554

ศูนย์อาหาร

8

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์

บทที่ 12

โครงการรูปแบบผสมอื่น
อาคาร
ส�ำนักงาน

โรงแรม

ที่พักอาศัย

5,000

1,000

5,000

3,300

45,700

หมายเหตุ : 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�ำนักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ช�ำระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
6
GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารส�ำนักงาน และโรงแรม
7
ไม่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่น Kiosk
8
เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ
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โครงการอาคารส�ำนักงาน
อาคารส�ำนักงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เริ่มด�ำเนินการ

รูปแบบ
การพัฒนา4

สิทธิในที่ดิน5
(ปีที่สิ้นสุด)

พื้นที่ให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่ (ร้อยละ)

จ�ำนวนร้านค้า

1.

ลาดพร้าว

ธันวาคม 2525

G

L (2571)

16,171

91

71

2.

ปิน่ เกล้า ทาวเวอร์ เอ1

มีนาคม 2538

G

L (2570)

22,762

83

52

3.

ธันวาคม 25443

A

F

10,007

91

26

พฤศจิกายน 25473

A

L (2583)

84,356

75

69

5.

บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส2
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี1

มีนาคม 2549

G

L (2570)

11,627

95

53

6.

แจ้งวัฒนะ

มีนาคม 2552

G

F

19,942

92

36

ธันวาคม 2554

G

L (2583)

7,378

93

31

กันยายน 25613

A

F

64,862

77

73

กันยายน 25613

A

F

21,922

93

1

กันยายน 25613

A

L (2593)

73,554

98

31

332,581

90

443

4.

7.

พระราม 9
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
8.
แกรนด์ พระราม 96
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
9.
แกรนด์ พระราม 96
จี ทาวเวอร์ แกรนด์
10.
พระราม 9

รวม

หมายเหตุ : 1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เต็มพื้นที่ และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2
ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 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

โครงการโรงแรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โรงแรม

เริ่มด�ำเนินการ

จ�ำนวนห้องพัก

อัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปี
(ร้อยละ)

1.

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี1

เมษายน 25523

259

42

2.

โรงแรมฮิลตัน พัทยา2

พฤศจิกายน 2553

302

184

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

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า
ที่พักอาศัยเพื่อเช่า

1.

เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ 1

บทที่ 12

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เริ่มด�ำเนินการ

ธันวาคม 25442

พื้นที่ (ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปี
(ร้อยละ)

1,567

27

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจ�ำนวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
2
ปีที่เข้าซื้อกิจการ

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

คอนโดมิเนียม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิดตัว

พร้อมโอน

จ�ำนวนหน่วย อัตราการขาย
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

จ�ำนวนหน่วย
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

เปิดตัว

พร้อมโอน

จ�ำนวนหน่วย
ทั้งหมด

ที่พักแนวราบ

จ�ำนวนหน่อย
จ�ำนวนหน่วย
พร้อมขาย
ที่โอนแล้ว
และโอน

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

หมายเหตุ : 1 ปีทเี่ ข้าซือ้ กิจการ

61

62

บทที่ 12

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

โครงการในอนาคต
ศูนย์การค้าในประเทศ

01

เซ็นทรัล อยุธยา

ที่ตั้ง :

อยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา
(อย.2053) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(ใกล้ศนู ย์ราชการจังหวัด) ถือเป็นประตูสทู่ างเหนือส�ำหรับผูเ้ ดินทาง
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดในภาคกลางตอนบนและ
ภาคเหนือ ด้วยจ�ำนวนรถที่วิ่งบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1
กว่า 100,000 คัน/วัน
ขนาดโครงการ :

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

The Prosperity of the Capital

ศักยภาพของโครงการ :

เมืองอยุธยาถือเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์ เป็น ‘Hub ของภาคกลางตอนบน’
ครอบคลุมจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ประชากร
เกื อ บ 2,500,000 คน และยั ง เป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมส� ำคั ญ ที่
ต่อขยายจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลก
โดยยูเนสโก เปรียบเสมือนย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองและสร้าง
ชีวติ ชีวาให้อยุธยากลับมาเรืองรองอีกครัง้ โดยการน�ำ Kyoto Model
มาเป็นต้นแบบเพือ่ ผลักดันอยุธยาเป็นอีกหนึง่ Top Destination เมือง
ท่องเที่ยวของโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกว่า 8.2 ล้านคนต่อปี
โครงการมิกซ์ยูสนี้ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม Tourist
Attraction พื้นที่สาธารณะส�ำหรับทุกคนในชุมชน โครงการที่พัก
อาศัย และโรงแรม
ความคืบหน้าของโครงการ :

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้
ในปี 2564
มูลค่าลงทุน : ประมาณ 6,200 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

02

เซ็นทรัล ศรีราชา

ที่ตั้ง :

อยู่บน ถ.สุขุมวิท เป็นพื้นที่ที่มีก�ำลังซื้อหนาแน่นที่สุดในศรีราชา
บริเวณโดยรอบมีหมูบ่ า้ นจัดสรร คอนโดเกรด A+ โรงเรียนนานาชาติ
และโรงพยาบาลระดับนานาชาติ รวมกว่า 1,300 โครงการ
ขนาดโครงการ :

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

บทที่ 12

Living Green in Smart City of EEC Center

ศักยภาพของโครงการ :

โครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันที่สุดแห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา
ที่จะเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แบบ Urbanization
และส่งเสริมการเป็น MICE HUB ของ EEC ในอนาคต โครงการ
มิ ก ซ์ ยู ส นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย ศู น ย์ ก ารค้ า แบบ Semi-Outdoor
Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street ศูนย์การประชุม
มาตรฐานระดับสากล โรงแรม เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ อาคาร
ส�ำนักงาน และศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก

ความคืบหน้าของโครงการ :

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้
ในปี 2564

มูลค่าลงทุน : ประมาณ 4,200 ล้านบาท
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บทที่ 12

03

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

เซ็นทรัล จันทบุรี

ที่ตั้ง :

อยู ่ บ น ถ.ตรี รั ต ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ขนาบข้ า งด้ ว ยถนน
เลียบคลองภักดีร�ำไพ อยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็น CBD ของ จ.จันทบุรี
รายล้อมด้วยแหล่งทีพ่ กั อาศัย โรงเรียน และโรงพยาบาลทีม่ ชี อ่ื เสียง
เป็นพื้นที่ที่มีก�ำลังซื้อหนาแน่นของ อ.เมืองจันทบุรี
ขนาดโครงการ :

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

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

The Shining Gem of EEC Plus 2

ศักยภาพของโครงการ :

เป็นการลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ครั้งแรกของ จ.จันทบุรี
ด้ ว ยศั ก ยภาพและความพร้ อ มของจั ง หวั ด ในฐานะมหานคร
แห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก ศูนย์กลางเพชรพลอย และศูนย์กลาง
การซื้ อ -ขายอั ญ มณี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก และเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ความคืบหน้าของโครงการ :

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้
ในปี 2565
มูลค่าลงทุน : ประมาณ 3,500 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ศูนย์การค้าในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศเพื่อสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมุ ่ ง ความสนใจไปยัง ประเทศในภูมิภ าคเอเชีย ที่มีศักยภาพ
และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาด
สภาวะการแข่งขันและความเสี่ยงของการท�ำธุรกิจในต่างประเทศ
จึ ง จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานพิ เ ศษเพื่ อ ศึ ก ษาประเทศเป้ า หมายใน
หลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
และการแข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ สนใจ เพื่อคัดกรองตลาด
ที่มีทั้งศักยภาพโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ถูกน�ำมาประเมินความ

บทที่ 12

เป็นไปได้อย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปอย่างระมัดระวัง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการ
ลงทุนทัง้ การปรับปรุงศูนย์การค้าทีม่ อี ยูแ่ ล้วและการพัฒนาโครงการ
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเองหรือการ
ร่วมทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศเพือ่ ให้สามารถบุกเบิกตลาดใหม่
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งใน
การแข่งขันในประเทศนั้น ๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้รบั การสนับสนุนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์จากประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เซ็นทรัลในต่างประเทศมาช่วยในการวิเคราะห์
และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการที่พักอาศัยเพื่อขายที่เปิดตัวในปี 2563
1. โครงการคอนโดมิเนียม
ชื่อโครงการ

เอสเซ็นท์ ระยอง 2

เอสเซ็นท์ โคราช

เอสเซ็นท์ หาดใหญ่

อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปลายปี 2563)

สถานะโครงการ
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�ำนวน 23 ชั้น 1 อาคาร

33 ชั้น

จ�ำนวน 36 ชั้น 1 อาคาร

420 ยูนิต

395 ยูนิต

665 ยูนิต

28-68 ตร.ม.

28-95 ตร.ม.

27-56 ตร.ม.

จ�ำนวนห้อง
ขนาดห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง

ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนปี 2566

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คนท้องถิ่นและคนท�ำงานในพื้นที่ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย
มูลค่ารวมประมาณ 3,400 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ
ยอดจอง

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ยอดโอน

N/A

N/A

N/A
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2. โครงการแนวราบ
ชื่อโครงการ
สถานะโครงการ

นินญา กัลปพฤกษ์

เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก

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�ำนวนบ้าน

144 ยูนิต

358 ยูนิต

35.90-44.30 ตร.ว.

เริ่มต้น 21.7 ตร.ว.

159-230 ตร.ม.

ขนาด 141 และ 165 ตร.ม.

ที่ดิน
พื้นที่ใช้สอย
ระยะเวลาก่อสร้าง

ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนตั้งแต่ปี 2563

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

มูลค่าโครงการ
โอนแล้ว

นินญา กัลปพฤกษ์

ประมาณ 1,500 ล้านบาท

ประมาณ 1,000 ล้านบาท

28 ยูนิต

35 ยูนิต

เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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นิรติ เชียงราย

นิรติ บางนา
ชื่อโครงการ

นิรติ เชียงราย

นิรติ บางนา

อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2563)

สถานะโครงการ
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�ำนวนบ้าน

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
โอนแล้ว

ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ประมาณ 1,200 ล้านบาท

9 ยูนิต

4 ยูนิต
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โครงสร้างการถือหุ้น (1/2)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

44.0%

100.0%

100.0%

90.0%

78.1%

100.0%

97.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

65.0%

100.0%

100.0%

70.0%

100.0%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 1

99.9%

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว

12.0%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

12.0%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้

56.0%

11.9%

100.0%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. ซี.เอส. ซิตี้
บจ. บางนา เซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี้

51.0%

บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั่น

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า
25.0 %

บจ. สยาม รีเทล
ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ. อยุธยาเกษตรธานี
Chipper Global Ltd.

33.0%

Porto Worldwide Ltd.

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
รัตนาธิเบศร์
บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ดีเวลลอปเม้นท์

10.0%

99.9%

99.9%

บจ. ซีพีเอ็น ซิตี้
บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์
บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์
บจ. ซีพีเอ็น โกบอล
บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
บจ. ซีพีเอ็น โคราช
บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น
บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท
บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์
บจ. ดาราฮาร์เบอร์
บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
บจ. ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์
บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ

100.0%

บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์
แมเนจเมนท์

100.0%

Global Retail Development
& Investment Limited

50.0%

Central Plaza i-City
Real Estate Sdn. Bhd.

100.0%

CPN Venture Sdn. Bhd.

100.0%

10.0%

Global Commercial
Property Limited

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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โครงสร้างการถือหุ้น (2/2)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
100.0%

100.0%

78.0%

90.0%

บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

67.5%

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
(GLAND)
100.0%

100.0%

79.6%

100.0%

บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์

100.0%

50.0%

บจ. ซินเนอร์จส
ิ ติก พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์

100.0%

51.0%

51.0%

35.0%

26.7%

25.0%

17.6%

บจ. คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย)
บจ. ซีพีเอ็น แอนด์
เอชเคแอล จ�ำกัด
บจ. วิมานสุริยา
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
บมจ. ดุสิตธานี (DTC)

หมายเหตุ : 1 บริษัทอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
2
บริษัทเลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

93.1%

100.0%

15.0%

บจ. จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ 1
บจ. สเตอร์ลิง อีควิตี้
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
บจ. เบ็ล แอสเซทส์
บจ. จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์
บจ. พระราม 9 สแควร์
บจ. รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อาคารสํานักงานจีแลนด์
(GLANDRT) 2

99.9%

50.0%

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
บจ. เบย์วอเตอร์

50.0%
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โครงสร้างรายได้
กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ร้อยละ
การถือหุ้น จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

24,537

ศูนย์การค้า

• บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
• บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
• บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
• บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
• บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
• บจ. ซีพีเอ็น โคราช
• บจ. ซีพีเอ็น โกบอล
• บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
78.1
100.0
97.7
100.0
100.0
100.0
100.0
70.0

• บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
• บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

100.0
97.7

• บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
• บจ. ซีพีเอ็น พัทยา

100.0
100.0

• บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
• บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

100.0
100.0

อาคารส�ำนักงาน

โรงแรม

อาคารที่พักอาศัย

ศูนย์อาหาร

• บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
• บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
• บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
• บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
• บจ. ซีพีเอ็น พัทยา
• บจ. ซีพีเอ็น ระยอง
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
• บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
• บจ. ซีพีเอ็น โคราช
• บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
รายได้จากการลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รายได้อื่น

รวมรายได้1

หน่วย : ล้านบาท

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
70.0
67.5

81.5 25,340

667

2.2

998

3.3 1,097
0.0

1
1,389

27
853
1,600

30,114

690

1

4.6 1,631

0.1

23

2.8 839
5.3 2,309

100.0 31,956

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และผลกระทบจากมาตรฐาน TFRS16

79.3 27,934

2.2

699

77.5 29,918

76.7

717

1.8

561

2.0

3.4 1,208

3.4 1,121

2.8

306

1.1

0.0 2,680

7.4 2,576

6.5 2,040

7.1

5.1

727

2.0

2.1

443

1.5

0.1

519
26
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0.1
54
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0.1
91

5.1
0.3

2.6 1,055
7.2 1,203

2.9 1,232
3.3 1,134

3.1 785
2.9 1,015

2.7
3.5

100.0 36,051

1.9

75.6 22,005

847

100.0 39,583

100.0 28,705

100.0
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
บริษัท

1.

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

2.

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

3.
4.
5.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร +66 (0) 2866 4300
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร +66 (0) 5399 9199
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร +66 (0) 2834 6000

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ศูนย์การค้า

5,000,000
เซ็นทรัล ชลบุรี
1,003,658,000 เซ็นทรัล ลาดพร้าว
(บางส่วน)
1,500,000,000 เซ็นทรัล พระราม 2
1,000,000,000 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
800,000,000 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

6.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร +66 (0) 2649 6000

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

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

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

324,738,000 เซ็นทรัล พระราม 3

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด
10. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 เซ็นทรัล พัทยา

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
11. 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2640 7000

เซ็นทรัล อุดร
นทรัล พิษณุโลก
2,511,938,100 เซ็
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
12. 587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000

500,000,000

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บทที่ 15

ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อาหาร

อาคารสํานักงาน

ที่พักอาศัย

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
(บางส่วน)
เซ็นทรัล บางนา

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

อื่น ๆ

บริการสาธารณูปโภค
ในเซ็นทรัล ลาดพร้าว
(บางส่วน)

เซ็นทรัล ชลบุรี
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล เชียงใหม่
แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
(บางส่วน)
เซ็นทรัล ขอนแก่น
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล บางนา

เซ็นทรัล ซิตี้
เรสซิเดนซ์

สวนนํ้า :
เซ็นทรัล บางนา
ถือหุ้นใน GLAND
สัดส่วนร้อยละ 67.5

เซ็นทรัล พัทยา
เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล อุบล
เซ็นทรัล สมุย

โรงแรมฮิลตัน พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์
อุดรธานี

•
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บริษัท

บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด
13. 587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร +66 (0) 2947 5000
บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด
3/10 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
14. จ.สมุ
ทรปราการ 10540
โทร +66 (0) 2399 4510

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หารงานโดย บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
15. บริ
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
บริหารงานโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
16. ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8
18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2949 1500
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บริหารงานโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
17. 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทร +66 (0) 2686 6100
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด
18. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
19. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ศูนย์การค้า

125,000,000
400,000,000

29,653,382,715

4,394,381,700

5,443,793,158

400,600,000
เซ็นทรัล เชียงราย
700,000,000 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
20. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000

บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด
21. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,863,485,000

บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด
22. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

2,341,600,000
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ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อาหาร

อาคารสํานักงาน

ที่พักอาศัย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

•
•
ลงทุนสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า :
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล พัทยา บีช
โรงแรม :
ฮิลตัน พัทยา
อาคารส�ำนักงาน :
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ยูนลิ เี วอร์ เฮ้าส์ และพืน้ ทีจ่ อดรถ
ลงทุนสิทธิการเช่าใน
อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โครงการที่พักอาศัย
เพื่อขาย
เซ็นทรัล เชียงราย
เซ็นทรัล
สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล ลําปาง

•
•
•

ลงทุนในบริษัทย่อย
เพื่อประกอบธุรกิจ
ในประเทศมาเลเซีย

อื่น ๆ

บทที่ 15
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บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ศูนย์การค้า

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
23. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล ระยอง

บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด
24. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 เซ็นทรัล โคราช

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากัด
25. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000

บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จํากัด
26. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

500,000,000

บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด
27. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จํากัด
28. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
29. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
บริษัท วิมานสุริยา จํากัด
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
30. กทม.
10500
โทร +66 (0) 2200 9999
บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
31. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

10,000,000
1,100,000,000
172,000,000

บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
32. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000

บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
33. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000

บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากัด
34. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

400,000,000

บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
35. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

465,000,000

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
36. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

200,000,000
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บทที่ 15

ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อาหาร

อาคารสํานักงาน

ที่พักอาศัย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

อื่น ๆ

เซ็นทรัล ระยอง
เซ็นทรัล โคราช

•
•
•
พัฒนาโครงการธีมปาร์ค
ภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ภูเก็ต
ให้บริการจัดการ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

•
•
•
•
•
•
ผูเ้ ช่าช่วงและ
ประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยาที่อยู่
ภายใต้ CPNREIT

77

78
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บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

Retail Development & Investment Limited
37. Global
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong

HKD 10,000

Commercial Property Limited
38. Global
30th Fl., Jardine House One Connaught Place, Central, Hong Kong

HKD 10,000

CPN Ventures Sdn. Bhd.
39. 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

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
40. 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

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
41. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

1,000,000

บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
42. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555

70,000,000

บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จํากัด
43. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
44. กทม.
10500
โทร +66 (0) 2200 9999
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
45. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

ศูนย์การค้า

1,000,000 เซ็นทรัล วิลเลจ
850,000,000
6,535,484,202

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

2,064,261,300

บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จํากัด
47. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

11,000,000

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จํากัด
48. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,800,000,000

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

500,000,000

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากัด
50. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

1,900,000,000
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บทที่ 15

ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อาหาร

อาคารสํานักงาน

ที่พักอาศัย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

อื่น ๆ

•
•
ให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

•
บริหารงานนิติบุคคล
อาคารชุดและ
บ้านจัดสรร

•
เซ็นทรัล วิลเลจ
ประกอบธุรกิจโรงแรม
รับจ้างบริหารงาน
โรงแรม
เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส
เบ็ล แกรนด์
พระราม 9

•
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

•
จี ทาวเวอร์
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บทที่ 15

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จํากัด
51. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

16,000,000

บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จํากัด
52. 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร +66 (0) 2246 2323

6,000,000

บริษัท เบย์วอเตอร์ จํากัด
53. 21 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร +66 (0) 2273 8838
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
54. 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร +66 (0) 2667 5555
Chipper Global Limited
55. Commence Chambers P.O. Box 2208, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Worldwide Limited
56. Porto
2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จ�ำกัด
57. 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

10,000,000
1,000,000
USD 65,780,000
USD 199,301,000
4,000,000

หมายเหตุ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด และบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงานจีแลนด์ เลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

ศูนย์การค้า
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บทที่ 15

ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อาหาร

อาคารสํานักงาน

ที่พักอาศัย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน และ/หรือ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

อื่น ๆ

•
ลงทุนใน บจ. เบย์วอเตอร์
สัดส่วนร้อยละ 50

•
ธุรกิจ
Co-working Space

•

ลงทุนใน Porto Worldwide
Limited สัดส่วนร้อยละ 33
ลงทุนในธุรกิจ เเกร็บ
ประเทศไทย (Grab)

•
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้น
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่
และข้อมูลผู้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เซ็นทรัลพัฒนามีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่มีการท�ำธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

ธุรกิจค้าปลีก
และแบรนด์สินค้า

ธุรกิจโรงแรมและอาหาร

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ศูนย์รวมข้อมูล
ลูกค้า The 1

ธุรกิจยุคใหม่
และบริการด้านการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 26

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

เซ็นทรัลพัฒนาประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เชิงพาณิชย์ มีการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและประกอบธุรกิจอื่น
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส�ำเร็จ
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนิน ธุรกิจที่ผ่า นมาของเซ็น ทรัล พัฒนา
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล
ซึ่งเป็นผู้น�ำในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานและมีความหลากหลาย
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์สินค้าที่มีการ
ด�ำเนินงานในส่วนของห้างสรรพสินค้า ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ร้านค้า
กลุ ่ ม สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ บ้ า น อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ป กรณ์ กี ฬ า
ร้านหนังสือและเครือ่ งเขียน อุปกรณ์สำ� นักงาน แบรนด์สนิ ค้าแฟชัน
และไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งกลุ่ม
ธุรกิจเหล่านี้ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ใหญ่และ

ผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของเซ็นทรัลพัฒนา และช่วยสร้าง
ความมั่นใจแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ให้มาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความส�ำเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพัฒนา โดย
ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล มี ก ารบริ ห ารจั ด การแต่ ล ะบริ ษั ท
ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารท�ำธุรกรรมทางการค้ากับบริษทั ในกลุม่ เซ็นทรัล
จะมี ก ารพิ จ ารณาราคาและเงื่ อ นไขที่ เ ป็ น ไปตามราคาตลาด
ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาพิ จ ารณาท� ำ ธุ ร กรรมกั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น ๆ ที่
เทียบเคียงกัน (Arm’s Length Basis) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้น

บทที่ 16

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้*
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ำกัด**

1,176,343,960

26.21

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

334,034,221

7.44

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED***

97,437,603

2.17

4. ส�ำนักงานประกันสังคม

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

2,116,075,614

47.14

รวม

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
***	นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและการจัดการ
ของบริษัทฯ
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563

ล�ำดับ

รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ต�ำแหน่ง
ทางตรง

1.

นายสุทธิชัย

จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

2.

นายการุณ

กิตติสถาพร

3.

นายไพฑูรย์

4.

ทางอ้อม1

รวม

3,312,800

22,293,200

25,606,000

ประธานกรรมการอิสระ

-

-

-

ทวีผล

กรรมการอิสระ

-

-

-

นางโชติกา

สวนานนท์

กรรมการอิสระ

-

-

-

5.

นายวีรวัฒน์

ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ

-

-

-

6.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

22,645,900

-

22,645,900

7.

นายสุทธิศักดิ์

จิราธิวัฒน์

กรรมการ

28,346,400

-

28,346,400

8.

นายสุทธิธรรม

จิราธิวัฒน์

กรรมการ

26,764,600

-

26,764,600

9.

นางนิตย์สินี

จิราธิวัฒน์3

กรรมการ

12,746,182

-

12,746,182

10.

นายกอบชัย

จิราธิวัฒน์

กรรมการ

27,265,800

123,000

27,388,800

11.

นายปริญญ์

จิราธิวัฒน์

กรรมการ

42,145,895

192,000

42,337,895

12.

นายปรีชา

เอกคุณากูล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12,529

3,000

15,529

13.

นางสาววัลยา

จิราธิวัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

17,368,900

-

17,368,900

14.

นายสุทธิภัค

จิราธิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

25,689,600

-

25,689,600

15.

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

72,317

24,000

96,317

16.

นายชนวัฒน์

เอื้อวัฒนะสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

17,574,866

-

17,574,866

17.

นายเลิศวิทย์

ภูมิพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

-

-

-

หมายเหตุ : 1 ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
2
	ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
3
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
4
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
5
	สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์โดย CEO คิดเป็น 0.23 เท่าของค่าตอบแทนรายปีของ CEO โดยค่าตอบแทนคิดจากค่าเฉลีย่ เงินเดือนและโบนัสต่อคนของผู้บริหาร (ตามหน้า 213 หัวข้อ
เงินเดือนและโบนัส)
6
	สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหารระดับสูงคิดเป็น 61.31 เท่าของค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารโดยค่าตอบแทนคิดจากค่าเฉลี่ยเงินเดือนและโบนัสต่อคนของผู้บริหาร
(ตามหน้า 213 หัวข้อเงินเดือนและโบนัส)

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2563
ทางตรง

ทางอ้อม1

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

ทางตรง

ทางอ้อม1

บทที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

-

30,000

30,000

3,312,800

22,323,200

25,636,000

0.57

6,1682

-

6,168

6,168

-

6,168

0.00

5,9682

-

5,968

5,968

-

5,968

0.00

11,3532

-

11,353

11,353

-

11,353

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,645,900

-

22,645,900

0.50

20,000

28,366,400

-

28,366,400

-

28,366,400

0.63

-

-

-

26,764,600

-

26,764,600

0.60

-

-

-

12,746,182

-

12,746,182

0.28

85,000

-

85,000

27,350,800

123,000

27,473,800

0.61

221,000

-

221,000

42,366,895

192,000

42,558,895

0.95

30,8594

-

30,859

43,388

3,000

46,3885

0.00

300,000

-

300,000

17,668,900

-

17,668,9006

0.39

(100,000)

-

(100,000)

25,589,600

-

25,589,6006

0.57

21,2794

10,000

31,279

93,596

34,000

127,5966

0.00

-

-

-

17,574,866

-

17,574,8666

0.39

-

-

-

-

-

-

-
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บทที่ 17

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

โครงสร้างเงินทุน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
โครงสร้างเงินทุน
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ราคาหุ้น

2,244,000,000
2,244,000,000
4,488,000,000
0.50
47.75

บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 1
อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่าย
คืนเงินต้น

วันครบ
ก�ำหนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2563

CPN21OA

AA

300

12/10/2554

10

ทุก ๆ 3 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

12/10/2564

300

CPN221A

AA

1,000

02/06/2558

6.6

ครั้งเดียว

เมื่อครบก�ำหนด

12/01/2565

1,000

CPN228A2

AA

800

06/08/2558

7

06/08/2565

800

CPN218A

AA

1,900

08/08/2561

3

ทุก ๆ 6 เดือน มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
นับแต่วันที่หุ้นกู้
ครบก�ำหนด 5 ปี
ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�ำหนด

08/08/2564

1,900

CPN258A

AA

1,000

08/08/2561

7

ทุก ๆ 6 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

08/08/2568

1,000

CPN225A

AA

1,500

02/05/2562

3

ทุก ๆ 6 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

02/05/2565

1,500

CPN235A

AA

2,000

02/05/2562

4

ทุก ๆ 6 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

02/05/2566

2,000

CPN227A

N/A

2,000

18/07/2562

3

ทุก ๆ 6 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

18/07/2565

2,000

CPN297A

N/A

500

18/07/2562

10

ทุก ๆ 6 เดือน

เมื่อครบก�ำหนด

18/07/2572

500

CPN242A

AA

3,000

04/11/2563

3.25

ไม่มี

เมื่อครบก�ำหนด

02/02/2567

3,000

ชื่อหุ้นกู้

หมายเหตุ : 1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 2.56 ต่อปี
2
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยใด ๆ นับแต่วันที่หุ้นกู้ครบก�ำหนดนับจากวันที่ออกหุ้นกู้

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การด�ำรงสถานะทางการเงินตามข้อก�ำหนดสิทธิ

บทที่

การด�ำรงอัตราส่วน

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2563

1. จ�ำนวนรวมของหนี้สินต่อจ�ำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น

ไม่เกิน 2.50 เท่า

1.88 เท่า

2. จ�ำนวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�ำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2.1 ก่อนหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
2.2 หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า

0.60 เท่า
0.48 เท่า

ไม่ต�่ำกว่า 1.50 เท่า

4.25 เท่า

3. จ�ำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าประมาณ
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานของงบการเงินรวม
หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกิน
กว่าก�ำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

17

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ จ�ำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
ก�ำไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ปี 2559-2563)

0.83

1.40

1.10

0.80

0.701

หน่วย : บาทต่อหุ้น

2559

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ : 1 รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

87

88

บทที่ 18

การบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การบริหารความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งแบบ
ยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ศึกษาและน�ำ
กรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของบริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท�ำงานในองค์กร บริษัทฯ ทบทวน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินธุรกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ประเมินความเสีย่ ง
และระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ แล้วก�ำหนดกลยุทธ์และ
แผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อก�ำกับดูแลและควบคุม
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ของทุกคน และแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินอยู่ของ
บริษัทฯ นั่นคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับ
ทุ ก คน” และพร้ อ มก้ า วขึ้ น เป็ น ผู ้ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บ
แนวหน้าในภูมิภาคด้วยการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่าน
การรักษาการเติบโตของโครงการปัจจุบันที่ด�ำเนินการอยู่และ
การพั ฒ นาโครงการใหม่ ที่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห ลากหลาย
ประเภท ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน ตลอดจน
การเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
จากความเสี่ยงระดับองค์กรที่ส�ำคัญปี 2562 ผ่านการทบทวน
ความท้าทายและโอกาสทีเ่ ผชิญอยูภ่ ายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ หรือ
กลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ในอีก 3-5 ปีขา้ งหน้า ในแง่การประกอบธุรกิจ การด�ำเนินงาน ฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงาน หรือความด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

1.	ความเสี่ยงในการรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ท�ำให้เศรษฐกิจเกิดการหดตัวอย่าง
รุนแรงในช่วงการระบาด และภายหลังจากมาตรการการผ่อนคลาย
เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป จากการที่
ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ และจากแผลเป็ น ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ
ทั้งภาวะการปิดด�ำเนินการของธุรกิจจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
SMEs ภาวะการว่างงานที่สูงขึ้น จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานที่ลดลง
และภาวะหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันเป็นแบบ Hyper Connected Customer คือ ต้องการ
สิ่งที่ดีที่สุด ต้องการสะดวกสบายมากขึ้น แต่มีความอดทนน้อยลง
และจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางประการอย่างชัดเจน ได้แก่ การซื้อสินค้าและ
ใช้บริการผ่าน Digital Platform เพิ่มขึ้น เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง Online การสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery
การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นระบบออนไลน์ หรื อ e-Wallet
เป็นต้น และการต้องการความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยในการซื้อสินค้าและใช้บริการมากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท�ำให้ทั้งบริษัทฯ และ
ผู้เช่าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำ� คัญเกิดความเสี่ยงในการรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เช่า พร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงตัวบริษัทฯ
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ในสภาวะทีพ่ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมี
การเปลีย่ นแปลงสูงและยังคงสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
โดยบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาโครงการแบบ
ยั่งยืน มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตเพื่อสร้างบรรยากาศและ
ประสบการณ์ทตี่ อบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุม่ ควบคู่
กับการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความ
สนใจในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความทันสมัยและสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19
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ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนแม่บทสร้างมาตรฐานด้านความ
สะอาดและความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมทัง้ การสร้าง Online
Platform เช่น Chat & Shop, Delivery & Pick UP Service ขึ้นเป็น
รายแรก ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่
เปลี่ยนไปและช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในภาวะดังกล่าว
รวมทั้งทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสัมพันธ์จะดูแลและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของร้านค้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของร้านค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ให้ส่วนลดแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายร่ ว มกั น กั บ พั น ธมิ ต ร การจั ด อบรมและสั ม มนาเพื่ อ ให้
มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ และการรับฟังปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงการสนับสนุนและให้บริการแก่
ร้านค้าต่อไป
2.	ความเสี่ยงในการขยายการเติบโตของบริษัทฯ
จากการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนการ
ลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศโดยอาจเป็ น ได้ ใ นหลาย
รูปแบบ ทัง้ การลงทุนพัฒนาโดยบริษทั ฯ ทัง้ หมด การร่วมทุนพัฒนา
กับพันธมิตร หรือการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ โดยหากเป็น
โครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่มีแนวโน้มจะเป็นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมทีอ่ าจประกอบด้วย ศูนย์การค้า ส�ำนักงาน
โรงแรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น
จากการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีรูปแบบได้หลากหลาย ความเสี่ยง
ของโครงการต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
การพัฒนาโครงการแบบผสมในประเทศซึง่ ต้องการทีด่ นิ แปลงใหญ่
รองรับธุรกิจหลายประเภท จะมีความเสี่ยงในการสรรหาในราคาที่
เหมาะสม การวางแผนและออกแบบโครงการที่ตรงความต้องการ
ของลูกค้า การหาร้านค้าเช่าที่พร้อมจะขยายร้านไปสาขาใหม่
เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ โครงการร่ ว มทุ น และการควบรวมกิ จ การจะมี
ความเสี่ยงในการสรรหาพันธมิตรที่มีศักยภาพ การก�ำกับดูแลและ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
บริษทั ฯ มีแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของการพัฒนาโครงการ
ใหม่โดยให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่าง
รอบคอบ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสรรหา
คัดเลือกพันธมิตร การส�ำรวจ/วิจยั ตลาด การออกแบบโครงการ การ
บริหารการก่อสร้าง การขาย/การบริการหลังการขาย รวมทั้งการ
สรรหาและสร้างฐานของลูกค้า/ผูเ้ ช่าผ่านการขยายฐานลูกค้า/ร้านค้า
รายใหม่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า/ร้านค้าในปัจจุบัน
และการพัฒนาศักยภาพของผู้เช่าในปัจจุบัน เป็นต้น และเมื่อ
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เปิดโครงการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน
และประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมทีจ่ ะท�ำให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้
3.	ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การท�ำธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่าง
และการโจมตีทางไซเบอร์ (Emerging Risk)

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงส่งผล
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงกว้าง เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
หลากหลาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหน่วยงานจ�ำนวนมาก
ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเติบโตผ่านการท�ำธุรกิจใน
รูปแบบ/ประเภท หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่อาจจะแตกต่าง
จากเดิมทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ต่มโี อกาสหรือศักยภาพในการเติบโตและ
มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ซึ่งการปรับตัวและเพิ่มความยืดหยุ่น
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการประสบความส�ำเร็จของผลการด�ำเนินงานและชื่อเสียง
ของบริษัทฯ นอกจากนั้น จากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่
เกิดขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในทุกภาวะการณ์
ทั้งการป้องกัน เตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ทีเ่ กิด ซึง่ การปรับตัวครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินและ
สภาพคล่อง การปรับโครงสร้าง ทีมงาน การจัดการ การบริหาร
ก�ำลังคน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถประคับประคอง
ให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักเพื่อพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการหลายด้านเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับความยืดหยุ่น
และความคล่องตัว ได้แก่ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างและกระบวนการ
ให้ ก ารด� ำ เนิ น การ การสั่ ง การและอนุ มั ติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น
เช่น ท�ำให้โครงสร้างแบนราบ การท�ำงานแบบ Project Base
การพัฒนา Prototype หรือ Pilot เพื่อทดสอบสมมุติฐาน การ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานผ่านโครงการ Operation Efficiency ซึง่
ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทั่วทั้งบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถหลากหลายผ่านการอบรม การลงมือปฏิบัติ
และโครงการ Job Rotation รวมทั้งการสร้างและปลูกฝัง 4 Beliefs
ให้แก่บุคลากรทั้งองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว
นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ พึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น
ท�ำให้บริษัทฯ อาจถูกโจรกรรมข้อมูลและถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการชะงักงันของการด�ำเนินธุรกิจ หรือกระทบ
ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ฯ หากจั ด การเหตุ อ ย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ โดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 เป็นกรอบในการพัฒนา
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
Hardware, Software และ Network การให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร และการรับมือเมื่อเกิดเหตุผ่าน
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP)
และแผนกู้คืนระบบและข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ระบบเทคโนโลยีทใี่ ช้ในปัจจุบนั และได้มกี ารซ้อมแผน BCP ประจ�ำปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดท�ำประกันภัยด้านไซเบอร์ส�ำหรับ
การถ่ายโอนความเสีย่ งและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หากเกิดเหตุ
4.	ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามมุมมองด้านความยัง่ ยืนทีป่ ระกอบด้วย 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ดังนั้นนอกจากปัจจัยความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจทีน่ ำ� เสนอไป บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ ง
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่
ส�ำคัญ ได้แก่
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อุ ป กรณ์ เ พื่ อ บรรเทาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การเตรี ย มหาแหล่ ง นํ้ า
ส�ำรองล่วงหน้าเพื่อรองรับกรณีเกิดภัยแล้ง การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้างอาคารมาประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว
พร้อมให้คำ� แนะน�ำเพือ่ รับมือกับเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้
มีการสื่อสาร อบรมฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต (Crisis
Management) อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือ
กับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
	นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารติ ด ตามและเก็ บ สถิ ติ เ หตุ ก ารณ์ ด ้ า น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและมาตรการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อน�ำ
มาวิเคราะห์และหามาตรการรองรับรวมทั้งพัฒนาการจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรับทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ
2. ความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมือง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	ในปี 2563 การรวมตัวเพื่อชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเริ่มจากการ
ชุมนุมของนักเรียน/นักศึกษามีความร้อนแรงเป็นอย่างมาก
อีกทั้งเป็นการชุมนุมในสถานที่ต่าง ๆ มีการกระจายตัวออก
ในวงกว้าง ซึ่งแตกต่างจากการชุมนุมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการ
ชุมนุมในสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ มีนัยยะทางการเมือง ท�ำให้
การบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ท�ำได้ยากล�ำบากขึ้น

	บริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมส�ำหรับทุกศูนย์การค้า
เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงเรื่องนี้ที่แตกต่างกัน เช่น
ภาคเหนือจะมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน และ
ฝุน่ ควัน ขณะทีภ่ าคใต้จะมีความเสีย่ งเรือ่ งนํา้ ท่วมฉับพลัน และ
ลมมรสุม พร้อมทั้งได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ทั้ ง การติ ด ตามโอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งใกล้ ชิ ด และการลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่บริษทั ฯ เช่น การปรับปรุงสภาพความแข็งแรง
ของอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมและจัดหาเครื่องมือ

	บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงนี้และมีมาตรการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้
•	มุ่งเน้นการประสานงานและติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
อย่างทันกาลจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส�ำหรับ
การประเมินสถานการณ์แ ละเตรียมการ พร้อมสื่อสาร
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและจัดการกับ
เหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
•	การฝึกอบรมพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่ปลอดภัย
พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่หลากหลายอย่างสมํ่าเสมอ
•	การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยทีท่ นั สมัย
และมีจ�ำนวนที่เพียงพอ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะแบบ
เดินผ่าน และกล้อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผู้ที่จะ
ก่ อ เหตุ ค วามไม่ ส งบรวมทั้ ง ใช้ ส อบสวนเหตุ ก ารณ์ โ ดย
ละเอียดเมื่อเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

	ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อ นส่ ง ผลให้ ส ภาพภู มิ อ ากาศ
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท�ำให้
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เช่น แผ่นดินไหว พายุฝน ภาวะนํา้ ท่วม
ภาวะน�้ำแล้ง ฝุ่นควัน และฝุ่น PM2.5 เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผล
ต่อการบริหารทรัพยากรในการด�ำเนินธุรกิจและอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อการ
ให้บริการลูกค้า

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

3. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

	บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี แ ละ
กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมก�ำหนดนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจนและเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและ
ได้รบั การรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้จัดท�ำและสื่อสารจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง
เพื่อเน้นยํ้าถึงจุดยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผน
และด�ำเนินการผลักดันพันธมิตรหลักให้เข้าร่วมโครงการ CAC
ในทุ ก กลุ ่ ม พั น ธมิ ต รหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ เช่ น ผู ้ ข าย
ผู้รับจ้างช่วง ผู้เช่า และผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น
	ด้านการป้องปรามและบริหารความเสีย่ งจากการทุจริต บริษทั ฯ
มีมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญที่
อาจเกิดการทุจริตได้โดยทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น
ผู ้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและสุ ่ ม ตรวจสอบ เพื่ อ สอบยั น ความ
ถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและป้องปราม
การกระท�ำที่อาจเป็นการทุจริตได้ พร้อมทั้งมีช่องทางสื่อสาร
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลหรื อ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและ
สอบสวนเรือ่ งราวร้องทุกข์ตามกระบวนการทีเ่ ป็นระบบ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในกระบวนการสอบสวนที่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในทุกภาคส่วน
4.	ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Emerging Risk)

	ตามที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่คณะรัฐมนตรีมีการ
ประกาศเลือ่ นการบังคับใช้บางมาตราออกไป 1 ปี ท�ำให้บริษทั ฯ มี
เวลาในการเตรียมการและพัฒนาระบบทีม่ ากขึน้ อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหลายกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า
คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ
ในหลายหน่วยงาน หลายสถานทีต่ งั้ ท�ำให้อาจเกิดการปฏิบตั ทิ ี่
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้ในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและขออนุญาตใช้ขอ้ มูล
การด�ำเนินการตอบสนองตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล การจัดการ
เมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น
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	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมท�ำงานและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ
ให้รับผิดชอบในการทบทวนกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การได้มา การจัดเก็บ การน�ำไปใช้
การโอนย้ า ย และการท� ำ ลายข้ อ มู ล เป็ น ต้ น เพื่ อ ก� ำ หนด
มาตรการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายก�ำหนด รวมทั้ง
รับผิดชอบในการสื่อสาร ให้ความรู้ และก�ำกับการปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในหลายขั้นตอนที่
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.	 ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด โ ร ค
COVID-19 (Emerging Risk)

	ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดโรค COVID-19
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก
ทั้ ง จากลู ก ค้ า เกิ ด ความกั ง วลไม่ มั่ น ใจในการมาใช้ บ ริ ก าร
ยอดขายร้านค้าลดลงจนร้านค้าไม่สามารถบริหารต้นทุนและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ จนกระทั่ ง ต้ อ งปิ ด ศู น ย์ ก ารค้ า ตามมาตรการ
ล็ อ คดาวน์ ข องภาครั ฐ และภายหลั ง ยกเลิ ก การล็ อ คดาวน์
การฟื้นตัวของจ�ำนวนลูกค้าและก�ำลังซื้อก็เป็นไปอย่างช้า ๆ
ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
	บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ งานอย่ า งหนั ก ในการติ ด ตามและประเมิ น
สถานการณ์ รับมือเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น วางมาตรการ
ป้องกันความเสียหายล่วงหน้า และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ลูกค้า ร้านค้า พันธมิตร
ชุ ม ชนสั ง คม และพนั ก งาน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
ด้านสุขอนามัยและความอยู่รอดในภาวะวิกฤตเป็นส�ำคัญ
	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจตั้งแต่
ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ครอบคลุมการจัดการวิกฤตในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านการติดตามและประเมินสถานการณ์ การศึกษา
ออกแบบมาตรการด้านความปลอดภัยและการน�ำไปปฏิบัติ
ใช้ในทุกช่วงของการระบาด การให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบแก่ผู้เช่า ชุมชนสังคม และพนักงาน รวมทั้งการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน Crisis Management และแผน BCP
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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5. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารออกตราสารทางการเงิ น เช่ น หุ ้ น กู ้
ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต

	เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตราสารทางการเงินอาจไม่สามารถ
จ่ายดอกเบีย้ หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้น หากผูอ้ อกตราสาร
ทางการเงินประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งตราสาร
ทางการเงินที่เสนอขายนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ถือตราสารทางการเงินจะมีสิทธิใน
การขอรับชําระหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกันรายอื่น อย่างไรก็ตาม ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้นั้น ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถ
ดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับ
ความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือ
หลั ก ทรั พ ย์ ค วรศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นการลงทุ น ได้ แ ก่ ผลการ
ดํ า เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของผู ้ อ อกตราสารทาง
การเงิน และควรติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงการเปลีย่ นแปลง

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.ล.ต.
หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยบริษทั ทริสเรทติง้ จาํ กัด
ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
2. ความเสี่ยงด้านราคา

	เป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ้ อ งการ
ไถ่ถอนหลักทรัพย์กอ่ นวันครบกําหนดไถ่ถอน ซึง่ หลักทรัพย์อาจ
ขายได้กว่ามูลค่าทีต่ ราไว้หรือราคาทีซ่ อื้ มา ทาํ ให้ผถู้ อื หลักทรัพย์
ไม่ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทน หรือได้รับดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนในอัตราที่ต�่ำกว่า
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	เป็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ตอ้ งการไถ่ถอน
หลั ก ทรั พ ย์ ก ่ อ นวั น ครบกํ า หนดไถ่ ถ อน ซึ่ ง ผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์
สามารถขายต่อให้แก่ผู้สนใจรายอื่นในตลาดรองได้ โดยมี
ความเสี่ ย งจากการที่ ผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ อ าจไม่ ส ามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

Sustain19
able
Development
Sustainable
บทที่

การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
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การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ศูนย์การค้าและธุรกิจอื่น
ที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยมี
สัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 81 2) อาคารสํานักงาน 3) โรงแรม
4) โครงการที่ พั ก อาศั ย 5) ศู น ย์ อ าหาร และ 6) การลงทุ น ใน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ โดยได้
ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นความโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามมุมมองด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นําเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามกรอบ
องค์ ก ารสหประชาชาติ เ ป็ น แนวทางในการก� ำ หนดเป้ า หมาย
การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การพัฒนา
และก่อสร้างตลอดจนการบริหารศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ www.centralpattana.
co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/at-a-glance
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices
กลุม่ ดัชนีโลก (DJSI World) ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอ่ เนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็นสมาชิกของ SAM - The Sustainability
Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
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การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สําคัญ
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟัง
และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ครบถ้วน และทันท่วงที โดยมีการนําข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มาปรับเข้ากับการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ดังรายละเอียด
ทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement ทัง้ นี้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากที่ด�ำเนินการเป็นประจ�ำ ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมและความถี่

การด�ำเนินการเพิ่มเติมเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการตอบสนอง

ลูกค้า

•	การส�ำรวจพฤติกรรมของลูกค้า
•	เพิ่มฟังก์ชันการสื่อสารและ
2. การพัฒนาศูนย์การค้า
ส�ำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ โดย
เปิดใช้งานซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเมนู สู่การเป็น Center of Life
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก จ�ำนวน 1 โครงการ
Central Eats และ Chat & Shop
•	ยกเลิกการส�ำรวจความพึงพอใจของ
บน Line Official Account
ลูกค้า ประจ�ำปี 2563
•	สำ� รวจความพึงพอใจต่อการบริการ
จ�ำนวน 1 ครั้ง หลังการเปิดให้บริการ
ภายหลังการล็อคดาวน์

ร้านค้า

•	จดั ประชุมร้านค้า รายสาขา 1 ครัง้
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
•	ยกเลิกการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ร้านค้า ประจ�ำปี 2563

•	สื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน CPN Serve 3.1 การบริหารจัดการ
•	งดการอบรมพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และพัฒนาร้านค้า
ในบางโปรแกรม
• งดการจัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์

พนักงาน

•	การท�ำแบบประเมินด้านบรรษัทภิบาล
(CG Individual Assessment)
ทั่วทั้งองค์กร จ�ำนวน 1 ครั้ง
•	การประเมินผู้บังคับบัญชาทั่วทั้งองค์กร
แบบ 360 องศา จ�ำนวน 1 ครั้ง
•	การประเมินความผูกพันองค์กร
CG Voice ประจ�ำปี
• การประชุม Town Hall Day

•	เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน์
3.2 การบริหารจัดการ
ผ่านระบบประชุมทางไกล
และสร้างความผูกพัน
•	เพิ่มช่องทางการอบรมออนไลน์ส�ำหรับ กับบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น�ำ
•	เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชัน Workplace และ
Workchat
•	การประเมินความผูกพันองค์กรแบบ
Pulse Survey จ�ำนวน 2 ครัง้
•	งดกิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน
แบบนอกสถานที่
•	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วม
โดยแบ่งตามกลุม่ พนักงานด้วยช่องทาง
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้ชื่อ
“HC We Care”
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การด�ำเนินการเพิ่มเติมเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการตอบสนอง

คู่ค้า

•	การเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้าง
รูปแบบทางธุรกิจใหม่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผลัดเปลี่ยน
การเป็นเจ้าภาพนัดหมายระหว่าง
บริษัทฯ และคู่ค้า

• งดการประชุมคู่ค้าประจ�ำ 2 ปี

3.3 การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ชุมชน

•	การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้ง
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่จังหวัด
ก�ำหนด จ�ำนวน 84 กิจกรรม

•	งดการอนุญาตให้ศึกษาดูงานภายใน
ศูนย์การค้า

3.4 การแสดง
ความรับผิดชอบและ
พัฒนาชุมชน

ภาครัฐ
ภาคการศึกษา
องค์กรอิสระ และ
องค์กรอื่น ๆ
ในสังคม

•	ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
ตามวาระ

•	ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกัน
เยียวยา และฟื้นฟู

บทที่ 23 การก�ำกับดูแล
กิจการ

ผู้ถือหุ้น

•	การส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญในมุมมองผู้ถือหุ้น จ�ำนวน
1 ครั้ง

•	จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
การประชุมสามัญประจ�ำปี 2563

1. การกระจายความเสีย่ ง
การลงทุนและการสร้าง
ระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่
บทที่ 23 การก�ำกับดูแล
กิจการ

คู่แข่ง
ทางการค้า

•	การประชุมหารือเพื่อเป็นแนวทาง
เดียวกันในการด�ำเนินงาน
ต่อนโยบาย และกฎหมายจาก
ภาครัฐผ่านระบบประชุมทางไกล

•	การท�ำจดหมายเปิดผนึกถึง
บทที่ 23 การก�ำกับดูแล
นายกรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ
กิจการ
และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 4 ฉบับ
•	เป็นตัวแทนในนามสมาคม
ศูนย์การค้าไทย เข้าร่วมประชุมแสดง
วิสัยทัศน์ต่อนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน
2 ครั้ง

เจ้าหนี้

•	กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน •	จัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล
รายไตรมาส (Opportunity Day)

บทที่ 23 การก�ำกับดูแล
กิจการ
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กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ปรับวิสยั ทัศน์เป็นการตัง้ จุดมุง่ หมายของการด�ำเนินอยูข่ องบริษทั ฯ ให้ชดั เจน และเป็นจุดหมายเดียวกันทัว่ ทัง้ บริษทั ฯ
นั่นคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน” พร้อมกับพัฒนาแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว 5 ปี
ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยปรับกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
การวิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นที่ส�ำคัญ

บริษัทฯ ด�ำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มและ
ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
•	ท บทวนแผนกลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557-2562 “Growth
with Purpose”
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
•	ผ ลจากการประเมิ น ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI)
•	รายงานป้อนกลับจากนักวิเคราะห์สถาบัน
ในมุมมองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•	เ ป้ า หมายการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals: UN SDGs)
•	แนวโน้มที่เร่งให้เกิดขึ้นจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19

การระบุและจัดลําดับความสําคัญ

น�ำแนวโน้มและประเด็นส�ำคัญ มาประเมิน
ร่วมกับความเสีย่ งองค์กร และความคิดเห็น
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม
เชิงปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ในระดับจัดการของ
บริษัทฯ

การทวนสอบและเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอนุมัติประเด็นความยั่งยืนที่มี
นัยส�ำคัญและแผนการด�ำเนินงาน พร้อม
ติ ด ตามผลและเห็ น ชอบในการรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล และ
ได้ ข อรั บ รองกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มและ
ก� ำ หนดและจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ให้ การประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
สอดคล้องตามความคาดหวังของผู้บริหาร จากหน่วยงานอิสระภายนอก ดังแสดงผล
และ 4 ความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือขององค์กร ซึง่ เป็น การรับรองในหน้า 238-239
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Brand
Purpose”
สรุปเป็นความท้าทาย/โอกาส และประเด็น
ความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น�ำผลที่ได้จากกระบวนการประเมินประเด็น
สําคัญด้านความยั่งยืนมาร่วมพัฒนาแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 และก�ำหนดเป้าหมาย
ระยะยาวในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โดยให้สอดคล้องตาม
เป้าหมาย UN SDGs ก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเป็นตัวชี้วัด
ระดับองค์กรในแต่ละปี ถ่ายทอดและก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ระดับฝ่าย
และแผนก ติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านกระบวนการติดตาม
ผลกลยุทธ์องค์กรและการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีการศึกษาการประเมินมูลค่า
ทีแ่ ท้จริงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation) เพิ่มเติม
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แนวโน้มที่ส�ำคัญ

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
•	พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลง
•	การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรศาสตร์ และ
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย
ที่ยังแข็งแรง
•	โลกาภิวัตน์
และนคราภิวัฒน์
• เศรษฐกิจชะงักงัน
• การแข่งขันที่รุนแรง
แนวโน้มที่เร่งให้เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19

•	การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท�ำงาน
เป็นดิจิทัล
•	การใช้ชีวิตวิถีใหม่
ลักษณะชอบอยู่กับบ้าน
•	มีความต้องการแบบ
ทันทีทันใด
•	ต้องการความสะดวก
แบบพิเศษที่สุด
•	ใช้จ่ายอย่างมีสติ และ
ค�ำนึงถึงสุขอนามัย
•	ความภักดีต่อแบรนด์
ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
•	ความยืดหยุ่นขององค์กร
ในการรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
•	การปฏิรูปรูปแบบ
ทางธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ความท้าทาย/โอกาส
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

• Hyper Connected Customer
• ต้องการความสะดวกสบาย
• มีความอดทนน้อยลง
•	มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ดี
•	ต้องการความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยในการรักษา
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data
Protection Act: PDPA) และการ
ให้การบริการที่ได้รับการรับรอง
จากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงาน
ที่ตนเชื่อถือ
ความสามารถในการปรับตัว
ขององค์กรเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว (ความเสี่ยงเกิดใหม่)

•	การปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ในทุกภาวะการณ์ ทั้งการป้องกัน
เตรียมพร้อม ปรับแผนงาน และ
การตัดสินใจบนข้อมูลแบบ
คาดการณ์
•	การบริหารจัดการการเงินและ
สภาพคล่อง
•	การปรับโครงสร้างทีมงานและ
การจัดการ
• ความสามารถบริหารก�ำลังคน
•	การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

•	ภาวะโลกร้อนและปัญหา
สิ่งแวดล้อม
• การเคลื่อนไหวของภาคสังคม
• สถานการณ์ทางการเมือง

ประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ

แนวทางการด�ำเนินงานและการรายงาน

•	การบริหารความเสี่ยงของ 1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและ
องค์กร
การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่
หน้า 101-102
GRI 103 Management approach
GRI 102-15 Key impacts, risks and opportunities

• การปรับตัวขององค์กร
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
•	การสร้างประสบการณ์
ให้ลูกค้าพึงพอใจ
•	การสร้างความผูกพันและ
พัฒนาร้านค้า
•	การพัฒนาและสร้าง
ความผูกพันกับพนักงาน
•	การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
และพัฒนาคู่ค้า
•	ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม

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

3. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
หน้า 114-119
GRI 103 Management approach
GRI 414 Supplier social assessment

3.2 การบริหารจัดการและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร หน้า 119-131
GRI 103 Management approach
GRI 401 Employment
GRI 404 Training and education

3.3 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หน้า 132-135
GRI 103 Management approach
GRI 204 Procurement practices
GRI 414 Supplier social assessment

3.4 การแสดงความรับผิดชอบและ
พัฒนาชุมชน หน้า 136-142
GRI 103 Management approach
GRI 413 Local communities

•	การบริหารทรัพยากรและ 4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หน้า 143-159
GRI 103 Management approach
GRI 302-306 Energy, Water, Biodiversity
emissions and Waste

•	การสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ทั่วทั้งองค์กร

บทที่ 23 การก�ำกับดูแลกิจการ
หน้า 188-199
GRI 103 Management approach
GRI 102 Governance ethic and integrity
GRI 205 Anti-corruption
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การก�ำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน
SDGs

เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ของบริษัทฯ ปี 2564-2568

เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ระดับองค์กร ในปี 2563

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 8.3.1

	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ สร้างงาน
และนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการเกิดและการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
เป้าประสงค์ที่ 10.1.1

	ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเติ บ โตของการใช้ จ ่ า ยใน
ครั ว เรือนในกลุ่ม ประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด
ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 11.7.1

	จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย

•	คงการเติบโตของรายได้ใน
อัตราเฉลี่ย (CAGR) ให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
•	จัดสรรพื้นที่เพื่อชุมชน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
ของพื้นที่ทั้งหมด
•	สัดส่วนผู้ประกอบการ
รายย่อยและผูป้ ระกอบการ
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 10
ของคู่ค้าทั้งหมด
•	คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
ที่ร้อยละ 80

•	ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ร้อยละ 85
•	ความพึงพอใจของร้านค้า
ที่ร้อยละ 80
•	การพัฒนานวัตกรรมเดสติเนชัน จ�ำนวน
21 จุดหมาย
•	คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
ที่ร้อยละ 75
•	จ�ำนวนชั่วโมงอาสา
ของพนักงานเท่ากับ
10,000 ชั่วโมง

ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 6.a.1
•	ลดการใช้พลังงานลง
	การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมและแผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร้อยละ 20 (เทียบกับปี 2558)
กับน�ำ้ และสุขอนามัย ซึง่ รวมถึงการเก็บน�ำ้ และการใช้นำ�้ •	ลดการปลดปล่อย
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน�้ำเสีย และเทคโนโลยี
ก๊าซเรือนกระจก Scope 2
การรีไซเคิลน�้ำ
ลงร้อยละ 20 (เทียบกับ
ปี 2558)
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 และ 7.3.1
•	เพิ่มปริมาณน�้ำรีไซเคิล
	เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของพลั ง งานทดแทน และเพิ่ ม อั ต ราการ
ให้ได้ร้อยละ 20
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้น
ของปริมาณการใช้น�้ำ
ภายในศูนย์การค้า
เป้าประสงค์ที่ 12.3.1 และ 12.5.1
•	ลดปริมาณขยะฝังกลบ
	ลดขยะเศษอาหารของผู ้ ค ้ า ปลี ก และผู ้ บ ริ โ ภคลง
ให้ได้ร้อยละ 50
ครึ่งหนึ่ง และลดการผลิตของเสียโดยการแปรรูปเพื่อ
เมือ่ เทียบกับปริมาณ
น�ำกลับมาใช้ใหม่
ขยะทั้งหมด
เป้าประสงค์ที่ 13.2.2

	บู ร ณาการมาตรการด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย และการวางแผนระดับองค์กร

•	ลดการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 4 ในปี 2564
(เทียบกับปี 2562)
•	ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1
และ 2 ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง
ร้อยละ 15 (เทียบกับ
ปี 2558)
•	ลดปริมาณขยะฝังกลบ
ให้ได้ร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะทั้งหมด
•	เพิ่มปริมาณน�้ำรีไซเคิลให้ได้
ร้อยละ 5 ของปริมาณการ
ใช้น�้ำภายในศูนย์การค้า
ที่ติดตั้ง
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แนวทางการจัดท�ำรายงาน
ในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เซ็นทรัลพัฒนาจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนและเปิดเผย
รวมในรายงานประจ�ำปี เป็นปีที่ 8 เพื่อแสดงผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ตามแนวทาง
การรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากล
ด้านความยั่งยืน ฉบับมาตรฐานในแบบหลัก (Global Reporting
Initiative (GRI) Standards - Core Option) มาตรฐานแนวทาง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (ISO26000:201 Guidance on
Social Responsibility) หลักสากล 10 ประการ ของข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)
และเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องต่อเป้าประสงค์การพัฒนา
ความยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)
ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานของเซ็นทรัลพัฒนา
และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งไม่รวมผลการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ สอดคล้องกับหลักรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยรายงานความ
คืบหน้าและผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
สอดคล้ อ งตามประเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ ส� ำ คั ญ และขอบเขตของ
รายงานในส่วนผลการด�ำเนินงานด้านธุรกิจและด้านการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม เฉพาะการบริ ห ารศู น ย์ ก ารค้ า ทั้ ง 34
ศูนย์การค้าในประเทศ (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ออกเป็น
2 ศูนย์การค้า คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้า) อาคารส�ำนักงาน 7 อาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและ
ส่งเสริมกันภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ดังที่
รายงานในบทที่ 12 ลักษณะการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้
ประกอบธุรกิจ ยกเว้นการรายงานในด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่รวม
ผลการด� ำ เนิ น งานของอาคารส� ำ นั ก งานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ยูนิลีเวอร์เฮ้าส์ และจี ทาวเวอร์ โรงแรม 2 แห่ง และโครงการ
ที่ พั ก อาศั ย และการรายงานในด้ า นห่ ว งโซ่ อุ ป ทานไม่ ร วม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย คือ บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
โดยเนื้ อ หาและรายละเอี ย ดในรายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น การเปิ ด เผย
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ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา
มี อ� ำ นาจในการบริ ห าร รวมทั้ ง บริ ษั ท ที่ ต ้ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สามารถอ้างอิงขอบเขตและผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน ตาม
รายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-reporting-library
การควบคุมคุณภาพของรายงาน

แผนกพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ทางธุ ร กิ จ ฝ่ า ยบริ ห ารความเป็ น เลิ ศ
และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น หน่ ว ยงานกลางควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การจัดท�ำรายงานให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ และมีคณะท�ำงานจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี
การเงิน และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจรับรองและให้ความเชือ่ มัน่ อย่างอิสระต่อผลปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ความน่าเชือ่ ถือและ
โปร่งใส และสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI-Standards
ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 238-239 สามารถ
อ้างอิงข้อมูล GRI Content Index ที่ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-reporting-library
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามนโยบายด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รายงานฉบับนี้ไม่มีการพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ /
www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/publications/
report/annual-report
สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 10 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 6907-9
โทรสาร : +66 (0) 2264 5593
อีเมล :		 sd.ho@centralpattana.co.th
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จากการประเมินความเสีย่ งและความท้าทายขององค์กร บริษทั ฯ ได้
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนเพือ่ รับมือกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพิม่ ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยผนวกแผนดังกล่าวรวมกับแผนกลยุทธ์
ธุรกิจประจ�ำปี และติดตามการด�ำเนินงานในมุมมอง 5 ด้าน ได้แก่
1) มุมมองด้านการเติบโตขององค์กร 2) มุมมองด้านการสร้าง
คุณค่าแบรนด์ 3) มุมมองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 4) มุมมอง
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ด้านกระบวนการภายใน และ 5) มุมมองด้านบุคลากร ซึง่ สอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น แห่ ง สหประชาชาติ และ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี และก�ำหนดการรายงาน
แนวทางและผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนออกเป็น 4 ด้าน คือ
1.	การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทาง
ธุรกิจใหม่
2. การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life
3. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยตัง้ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี
(ปี 2564-2568) ทีจ่ ะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลีย่ (CAGR) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี โดยหนึง่ ในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1.1 การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์และประเภทอสังหาริมทรัพย์
ที่ผ่านมาบริษัทฯ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในท�ำเลที่มีศักยภาพ
เริ่ ม จากกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และขยายไปยั ง จั ง หวั ด ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของธุรกิจ
และสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ�ำนวน 15 แห่ง ในต่างจังหวัด
จ�ำนวน 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซียอีก 1 แห่ง ก่อนเริ่มพัฒนา
โครงการ บริษัทฯ จะเลือกท�ำเลที่ดีที่สุดในย่านนั้น ๆ เพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้ารวมถึงนักท่องเที่ยว
และผู้มาติดต่อค้าขายที่ศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้าของบริษัทฯ
จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life หรือศูนย์กลาง
การใช้ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและท้องถิ่นนั้น ด้วยการน�ำเสนอ
สินค้าและบริการอย่างครบครัน รวมทั้งการสร้างสรรค์พื้นที่และ
กิ จ กรรมไลฟ์ ส ไตล์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ในการออกแบบจะน�ำเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ มาเป็นจุดเด่นของศูนย์การค้า
เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นและ
ส่งเสริมความภาคภูมใิ จของคนในท้องถิน่ รวมถึงดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ให้มาเยีย่ มชม ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิด

การกระจายรายได้สชู่ มุ ชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เป็นการสร้างประโยชน์
และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม น�ำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคและมีการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีม่ นั่ คง เช่น มาเลเซียและเวียดนาม เป็นต้น เพือ่ กระจายฐานธุรกิจ
และลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรภายใต้กลยุทธ์
การพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ บบผสม (Mixed-Use
Development) ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคาร
ส�ำนักงาน และโรงแรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์การค้า
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นการ
ท�ำธุรกิจที่เกื้อหนุนกันในเชิงพื้นที่ โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ศูนย์การค้า
ของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดด�ำเนินการอยูห่ รือพืน้ ทีใ่ กล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า
ด้วยรูปแบบโครงการที่ทันสมัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างดี ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ
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ประกอบด้วยโครงการแนวสูง อาทิ คอนโดมิเนียม จ�ำนวน 13 โครงการ
และโครงการแนวราบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
จ�ำนวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาบนพื้นที่ใกล้
ศูนย์การค้า ซึ่งมีกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาก นอกจากนี้
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บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน
4-5 โครงการต่อปี ตลอดจนศึกษาโอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้

1.2 การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จ�ำกัด
เฉพาะการลงทุนในรูปแบบที่เจ้าของโครงการเพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่ยังมีรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถ
น�ำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในด้ า นที่ แ ตกต่ า งกั น มาแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น และสนั บ สนุ น
ซึ่งกันและกัน เช่น
•	การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อ
ลงทุ น ในการพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รู ป แบบผสม
ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคาร
ส�ำนักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4
โดยบริ ษั ท ฯ มีสัด ส่วนการลงทุน ในธุรกิจที่บริษั ทฯ มีความ
ช�ำนาญ คือ ธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 85 และธุรกิจอาคาร
ส�ำนักงานร้อยละ 100 ขณะทีส่ ดั ส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
และทีพ่ กั อาศัยร้อยละ 40 ซึง่ เป็นธุรกิจที่ DTC มีความเชีย่ วชาญ
•	การร่วมมือกับ IKEA เปิด “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งเป็น IKEA
รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ลูกค้าเดินเข้าออกและ
ช� ำ ระเงิ น ได้ ทุ ก ชั้ น และเป็ น สาขาแรกที่ มี ท างเข้ า เชื่ อ มต่ อ
กับเซ็นทรัล เวสต์เกตทุกชั้น เป็นการเสริมความเป็น Super
Regional Mall ให้กับเซ็นทรัล เวสต์เกต
•	การร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ไรท์ แ มน จ� ำ กั ด ภายใต้ บ ริ ษั ท
ฟีโนมินอนครีเอชัน่ จ�ำกัด ในสัดส่วน 50:50 เพือ่ ร่วมกันรังสรรค์
ความมหั ศจรรย์ให้ “ไตรภูมิม หัศ จรรย์สามโลก” สวนสนุก
นวัตกรรมธีมปาร์คผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็น World-Class
Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นหนึ่งในสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ซึ่งถือเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
ให้สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศ
อื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
•	การร่ ว มทุ น กั บ Common Ground Group ที่ เ ป็ น แบรนด์
ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจโคเวิร์กกิ้งสเปซ (Co-Working Space)
จากประเทศมาเลเซียและมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท

คอมมอน กราวน์ ประเทศไทย จ�ำกัด และถือหุ้นในสัดส่วน
บริษัทฯ ร้อยละ 51 และ Common Ground Group ร้อยละ 49
ขยายธุ ร กิ จ โคเวิ ร ์ ก กิ้ ง สเปซในประเทศไทยเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม
(SMEs) และสตาร์ทอัพ (Start-up) และผลักดันเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
•	การร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล รี เ ทล คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำกั ด
(มหาชน) เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 เพื่อขยายขอบเขตการ
ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Grab เป็นผู้น�ำ
ในการให้ บ ริ ก ารเดิ น ทาง ส่ ง อาหาร และโลจิ ส ติ ก ส์ ผ่ า น
แอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นพันธมิตรที่ส�ำคัญอีกรายส�ำหรับ
บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลในการเพิ่มศักยภาพสู่ความเป็น
Omni-channel โดยจะร่วมมือกันสร้าง New Ecosystem
เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคที่มีความผสมผสาน
ระหว่างออฟไลน์และออนไลน์มากขึ้น
•	การร่วมมือกับบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ในการศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รู ป แบบผสม
ในประเทศไทย โดยกลุ ่ ม ฮ่ อ งกงแลนด์ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เชิงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน ทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
•	การดึ ง ผู ้ พั ฒ นาเอาท์ เ ล็ ต ระดั บ แนวหน้ า ของโลกอย่ า ง
Mitsubishi Estate Asia (MEA) ซึ่งประสบความส�ำเร็จจาก
โครงการเอาท์เล็ตในญี่ปุ่นกว่า 9 แห่ง อาทิ โกเทมบะ ริงคุ และ
ชิซุย เป็นต้น มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ด้วย
สัดส่วนร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองร้อยละ 70)
จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลกู ค้า และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของโครงการด้วยเอาท์เล็ตแบรนด์ระดับโลก
ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจเป็นผู้น�ำด้านลักชูรี
เอาท์เลตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง
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การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life

แนวทางการบริหารจัดการ

01
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง
ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ทั้งในเรื่องอายุ ไลฟ์สไตล์ และความชอบ
ความต้องการ

02

03

การให้บริการที่เป็นเลิศ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่องและจริงจังโดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เน้นในเรื่อง
การอํ า นวยความสะดวกและปลอดภั ย
เป็นหลัก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและ
อํานวยความสะดวกในการให้บริการ

2.1 การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

ผลจากการท�ำวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพกับลูกค้า ทั้งกับลูกค้า
ในอนาคตและปัจจุบัน

ผนวกกับผลการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ความต้องการในอนาคต
ของผู้บริโภคตามข้อมูลประชากรศาสตร์
งานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)
จากการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร

ในปี 2563 บริษทั ฯ ด�ำเนินการตามแผนธุรกิจประจ�ำปี ในการพัฒนา
โครงการใหม่ จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล อยุธยา มีความ
คืบหน้าร้อยละ 38 เซ็นทรัล ศรีราชา มีความคืบหน้าร้อยละ 30
และเซ็นทรัล จันทบุรี มีความคืบหน้าในส่วนงานเตรียมการพื้นที่
การปรับปรุงศูนย์การค้าที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ�ำนวน

น�ำมาพัฒนาและปรับปรุง
โครงการตามแผนธุรกิจประจ�ำปี
และแผนการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล พัทยาบีช เซ็นทรัล พระราม 2 และเซ็นทรัล
ภูเก็ต เฟสติวัล และการปรับปรุงศูนย์การค้าบางส่วน จ�ำนวน
8 โครงการ ซึ่งมีความคืบหน้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ส�ำหรับการ
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้นยึดตามแผนการพัฒนา
จุดหมายในการมาใช้บริการศูนย์การค้า ดังนี้
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การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร การพัฒนาจุดหมายในการมาใช้บริการศูนย์การค้า
1.	แฟมิลีเดสติเนชัน จุดหมายและบริการสําหรับครอบครัว

เพิ่มโซนการเรียนรู้ใหม่ โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิด
สวนสนุกในร่ม Mega Harborland Westgate บนพืน้ ที่ 10,000 ตร.ม.
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เปิด Fun Planet ในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ชลบุรี และเปิด Kidzoona ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
แฟมิลีเดสติเนชันอื่น ๆ อาทิ

สนามเด็กเล่นในร่ม
เพื่อเสริมทักษะการเรียนนอกห้องเรียน
สําหรับเด็ก จํานวน 34 จุด
ใน 25 โครงการ

ห้องนํ้าสําหรับเด็ก
เพื่อสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องนํ้า
ด้วยตนเองในเด็กเล็ก จํานวน 72 ห้อง
ใน 24 โครงการ

2.	ฟู้ดเดสติเนชัน จุดหมายสําหรับการรับประทานอาหาร

บริษัทฯ ได้เพิ่มความทันสมัยและความหลากหลายของประเภท
ร้านอาหารให้มากขึ้นในศูนย์รวมอาหารฟู้ดพาร์ค แบ่งประเภท
อาหารตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพิ่มร้านอาหารสตรีทฟู้ด
ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ร้ า นอาหารสตรี ท ฟู ้ ด ท้ อ งถิ่ น ร้ า นอาหารส�ำหรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และร้ า นอาหารรายใหม่ ๆ ในส่ ว นศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ได้น�ำเสนอ Food Bible - ประสบการณ์ความอร่อย
ไม่สิ้นสุด อร่อยได้ทั้งปีไม่ซ�้ำ (www.centralworld.co.th/kindee/)
โดยแบ่งตามไลฟ์สไตล์ 8 สาย ได้แก่ 1) สายอาหารไทย 2) สาย
อาหารอินเตอร์เนชันแนล 3) สายมิชลินสตาร์ และมิชลินไกด์
4) สายอาหารจานเดี ย ว-กิ น ง่ า ย-กิ น เร็ ว 5) สายชาบู - ปิ ้ ง ย่ า ง
6) สายคาเฟ่-ของหวาน 7) สายปาร์ตี้ แฮงเอาท์ และ 8) สายครีเอทีฟ
คุกกิ้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการช�ำระเงินแบบไร้เงินสด
ซึ่งถือเป็นศูนย์อาหารรายแรกของประเทศไทยที่มีระบบให้เลือก
ช�ำระเงินแบบไร้เงินสดมากที่สุด
3. แฟชันเดสติเนชัน - จุดหมายส�ำหรับคนรักแฟชัน

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มจุดดึงดูดให้กับโซนแฟชันพลัสและมีการ
ปรับรูปแบบร้านค้าใหม่ เช่น น�ำร้านค้าออนไลน์มาทดลองเปิดร้าน
แบบออฟไลน์บนพื้นที่ศูนย์การค้า การบริหารพื้นที่เช่าที่ยังว่าง
มาปรับให้กับร้านย่อยเล็ก ๆ ที่พร้อมจะทดลองตลาด โดยน�ำร่อง
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

ที่นั่งรับประทานอาหารสําหรับครอบครัว
ในโซนศูนย์อาหาร (Food Park)
จ�ำนวน 26 สาขา (บางสาขามีมากกว่า
1 แห่ง) จากทั้งหมด 30 โครงการ

รวมทัง้ การเปิดร้านค้าชัว่ คราวแบบป๊อปอัพสโตร์ของผูป้ ระกอบการ
ภายในประเทศ และแบรนด์ระดับโลกบนพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ
แบรนด์ Tory Burch, Longines และ Tag Heuer ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ผู้ประกอบการร้านค้าในโซนแฟชันพลัส (นับถึงสิ้นเดือนธันวาคม
2563) ทั้งสิ้น 754 ราย ใน 24 สาขา และป๊อปอัพสโตร์จ�ำนวน
67 แบรนด์ (รวมสินค้าทุกประเภท)
4.	ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน จุดหมายสําหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ

บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม กั น ของคนที่ มี ไ ลฟ์ ส ไตล์
เหมือน ๆ กัน ได้มีประสบการณ์ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมที่
สามารถจัดได้บ่อย และหมุนเวียนไปจัดในหลายโครงการได้ อาทิ
•	กิจกรรมส�ำหรับคนรักของหวาน ภายใต้ชอื่ กิจกรรม “Signature
Sweets 2020” ที่ จั ด ขึ้ น 11 สาขาทั่ ว ประเทศตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
•	กิจกรรมส�ำหรับคนรักเสียงดนตรีคลาสสิก อาทิ 1) ประสบการณ์
การฟั ง ดนตรี รู ป แบบใหม่ ผ ่ า นจอ The PanOramix หน้ า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการแสดงสด “Music Heals 2020”
จากวงมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตร้า บรรเลงบทเพลงไทยสากล
ร่ ว มสมั ย ในรู ป แบบ Symphony Orchestra ตลอดเดื อ น
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 ลานน�้ำตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
•	กิจกรรมส�ำหรับคนรักต้นไม้ เช่น Urban Garden, Tropical
Garden, Green Market, Garden on Ground และ Butterfly
Green Market and Cactus
•	กิจกรรมส�ำหรับคอกาแฟและชา เช่น coffeewOrld, Coffeelism
และ Nothern Coffee
•	กิจกรรมเวทีสาธารณะส�ำหรับการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
“Stadium Talk” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเหล่านักพูด
มาสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กบั ผูฟ้ งั
อาทิ ช่างภาพ กูรทู างด้านแฟชัน ผูก้ �ำกับภาพยนตร์ นักประพันธ์
ดนตรี และวาทยกร
•	ตลาดนั ด เอาท์ ด อร์ ส�ำหรั บ เวลาช่ ว งเย็ น หรื อ ในวั น หยุ ด
สุ ด สั ป ดาห์ เพื่ อ ตอบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ข องคนในพื้ น ที่ และ
ตอบโจทย์เรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
•	การปรับปรุงพื้นที่ส�ำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นจุดหมายใหม่
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พัฒนาสนามวิง่ เล่นส�ำหรับ
สัตว์เลี้ยง หรือ Pet Playground ร้านค้าส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และพัฒนาพื้นที่ป๊อปอัพสโตร์
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วลิ ล์ เป็นศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวติ
สัตว์เลี้ยงครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง
คลินกิ โรคผิวหนังและอายุรกรรมสัตว์เลีย้ ง คลินกิ โรคพฤติกรรม
สัตว์ และสปาและนวดส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
5. สปอร์ตเดสติเนชัน - จุดหมายสําหรับคนรักสุขภาพ

บริษทั ฯ ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีล่ านด้านหน้าศูนย์การค้าเพือ่ ส่งเสริม
การออกก�ำลังกาย อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ จัดลาน
สเก็ตบอร์ดส�ำหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พิษณุโลก จัดสรรพื้นที่ส�ำหรับท�ำลู่วิ่ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
เพิม่ เติมพืน้ ที่ 1,000 ตร.ม. ส�ำหรับผูท้ นี่ ยิ มออกก�ำลังกาย รวมไปถึง
การปรับพืน้ ทีศ่ นู ย์ประชุมอเนกประสงค์เป็นสนามแข่งขันกีฬา 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 ประจ�ำปี 2563
และร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนจัดงาน Thailand
3x3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
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6. ทัวร์ริสเดสติเนชัน - จุดหมายส�ำหรับนักท่องเที่ยว

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาให้ ศู น ย์ ก ารค้ า เป็ น จุ ด หมายส�ำหรั บ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย โดยร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ปรั บ ปรุ ง บางพื้ น ที่ ข องศู น ย์ ก ารค้ า เป็ น
สวนดอยตุงเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาทดลองสัมผัสบรรยากาศ
จ�ำลองก่ อ นขึ้ น ไปสั ม ผั ส ประสบการณ์ จ ริ ง ที่ ง านสี สั น ดอยตุ ง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�ำปาง น�ำสถานีรถม้าด้านหน้ามาปรับปรุง
เพือ่ เป็นจุดเช็กอินใหม่ของจังหวัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เพิม่ สีสนั
และบรรยากาศให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยโดยตกแต่ ง Skywalk
Flower Wall และเชิญดีเจมาพูดคุยและเปิดเพลงภายในศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย เซ็นทรัล พัทยา บีช เซ็นทรัล ระยอง และ
เซ็นทรัล วิลเลจ ท�ำการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อ
ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการถ่ายภาพเซลฟี่
เซ็นทรัล ล�ำปาง

7. ศูนย์กลางส�ำหรับชุมชน

เซ็นทรัล ภูเก็ต

•	พัฒนาศูนย์ราชการร่วมเพิ่มอีก 2 แห่ง ภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พิษณุโลก และเซ็นทรัล อุดร ส่งผลให้ปัจจุบันมีการ
เปิดศูนย์ราชการร่วมแล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด
•	เปิดให้บริการส�ำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ�ำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล อุดร
เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรัล พิษณุโลก และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั
•	พัฒนาตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต เพื่อสนับสนุนและ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรท้องถิ่นโดยตรงเพิ่มอีก 3 แห่ง รวมเป็นทั้งสิ้น 12 แห่ง
ภายในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ
•	พัฒนารูปแบบร้านค้าขนาดเล็ก เช่น Shop in Shop และ Multi
Brand Store เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดเล็ก
ที่ต้องการเพียงพื้นที่ขนาดเล็กในการจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน
หรือฝากขายสินค้าขึ้นชื่อในจังหวัด โดยด�ำเนินการครบใน
ทุกสาขาและสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นจ�ำนวน
รวม 266 ราย
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2.2 การให้บริการที่เป็นเลิศ
ส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าใน 2
มุมมอง คือ ความส�ำคัญของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยนั้น ๆ
โดยส�ำรวจแบบออนไลน์ทุกไตรมาส

รายงานผลการส�ำรวจแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส น�ำผลที่ได้มาประเมิน
พัฒนาแผนงาน และปรับปรุงงานด้าน
การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนธุรกิจประจ�ำปี ที่มุ่งเน้น
การยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่
สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ โดยแบ่งเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

ส�ำหรับประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
จะมีการหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ร่วมกันแบบข้ามสายงานระหว่างสายงาน
พัฒนาธุรกิจและโครงการ และสายงาน
ปฏิบัติการ (Asset Management)

บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเสริมทักษะการจัดการจราจรให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (รวมพนักงานจัดจ้าง) ในศูนย์การค้า
ทัง้ 33 แห่งในประเทศ และได้เริม่ น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ�ำนวย
ความสะดวก อาทิ จุดน�ำเสนอภาพการจราจรภายนอกอาคาร
แบบปัจจุบนั ซึง่ ทดลองติดตัง้ ในศูนย์การค้าจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
รวมทั้ ง น�ำระบบแจกบั ต รจอดรถอั ต โนมั ติ แ ละระบบจดจ�ำ
ป้ายทะเบียนด้วยกล้อง (License Plate Recognition: LPR)
มาทดลองใช้ พบว่าสามารถลดเวลาในการเข้า-ออกได้ดีขึ้น
ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบเดิม ทั้งนี้ ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการท�ำความ
สะอาดบัตรจอดรถทุกครั้งที่มอบบัตรให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจในการใช้บริการของลูกค้า

1.	การอํานวยความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ
•	การจัดการจราจร

	
จัดสรรผู้รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติการจราจรโดยตรง

จัดสรรก�ำลังคนประจ�ำจุด เจ้าหน้าที่ส�ำรอง โดยมีเจ้าหน้าที่
ก�ำกับดูแลจราจรในห้องควบคุมกลางท�ำหน้าที่ในการบริหาร
จัดการจากส่วนกลาง ก�ำหนดแผนจัดการตามสภาพจราจร
4 แบบ ได้แก่ สภาพการจราจรปกติ สภาพการจราจรเดินรถได้ชา้
สภาพการจราจรหนาแน่น และกรณีเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้

•	การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดสรรพื้นที่จอดรถตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ได้แก่

พื้นที่จอดรถส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
เป็นพิเศษ รวมทุกโครงการ

765
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถซูเปอร์คาร์
รวม 29 โครงการ

213
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถจักรยาน
รวม 25 โครงการ
รองรับได้

พื้นที่จอดรถส�ำหรับสุภาพสตรี
รวม 33 โครงการ

พื้นที่จอดรถบิ๊กไบค์ รวม 20 โครงการ

2,947
ช่องจอด

242

36

ช่องจอด

ช่องจอด

2,205
คัน

-	พื้ น ที่ จ อดรถส�ำหรั บ รถที่ มี ผู ้ โ ดยสารมากกว่ า 4 ท่ า นขึ้ น ไป
รวม 3 โครงการ จ�ำนวน 54 ช่องจอด
-	บริการแจ้งช่องจอดรถอัจฉริยะ รวม 17 โครงการ จ�ำนวน 45,404 จุด
- บริการจุดร่วมขนส่งใน 4 สาขา

ช่องจอด

บริการน�ำรถไปจอดให้ รวม 7 โครงการ

พื้นที่จอดรถส�ำหรับครอบครัว
ที่มีรถเข็นเด็ก รวม 4 โครงการ

พื้นที่จอดรถชาร์จไฟฟ้า
รวม 21 สาขา

493

บริการจอดรถเพื่อท�ำธุระระยะสั้นภายใน

49

ช่องจอด

30 นาที ถึง
2 ชั่วโมง

- บริการรถรับ-ส่งตามจุด พร้อมให้บริการใน 14 สาขา
-	บริการจองที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชัน (Reserved Parking)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- บริการพื้นที่จอดรถส�ำหรับรถดิลิเวอรี
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บทที่ 19

2.	การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า ได้แก่
•

การอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกลุ่มครอบครัว อาทิ

ห้องให้นมบุตร

59

จุด ใน 28 โครงการ
ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

299

ที่นั่งรับประทานอาหาร
สําหรับเด็กในโซนฟู้ดพาร์ค

26 จุด

รถเข็นเด็กเล็ก

252

รถไฟ Happy Train

27

คัน ใน 25 โครงการ
ร ถเข็นสําหรับ
ผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ

คัน ใน 33 โครงการ

387

ห้องน�้ำเด็กแบบแยกห้อง

Kiddy Car

ห้องน�้ำส�ำหรับคนพิการ

ห้อง ใน 24 โครงการ

คัน ใน 32 โครงการ

ห้อง ในทุกโครงการ

ห้อง ใน 26 โครงการ

72

582

คัน ใน 33 โครงการ

352

•	การอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ

เคาน์เตอร์สําหรับ
กรุ๊ปทัวร์ใน

9

บริการรับฝากและขนส่งกระเป๋า
เดินทาง (มีค่าใช้จ่าย) ใน

14

4

ห้องละหมาด

จุดนั่งพัก

จุดนั่งส�ำหรับท�ำงาน
พร้อมปลั๊กไฟ

จุด ใน 19 โครงการ

จุด ใน 23 โครงการ

62

ตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

ให้บริการยืม
แบตเตอรี่ส�ำรอง

โครงการ
•

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน

จุด ใน 12 โครงการ

โครงการ

การอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ

22

สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สายฟรี ใน

14

โครงการ

91

68

ตู้ ใน 29 โครงการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับลูกค้า
แบ่งตามไลฟ์สไตล์และประเภทกลุ่มผู้ใช้บริการเพิ่มเติม อาทิ
จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา จุดให้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์ จุดให้บริการ
เช่ารถ จุดให้บริการบริษทั น�ำเทีย่ ว จุดให้ยมื แบตเตอรีส่ �ำรอง บริการ
ขนส่งกระเป๋าเดินทาง บริการผูช้ ว่ ยเลือกสินค้าและช่วยถือสัมภาระ
บริการส่งสินค้าถึงที่บ้านหรือที่โรงแรม

จุด ใน 27 โครงการ

97

เครื่อง ในทุกโครงการ

3. การดูแลรักษาความปลอดภัย

บริษทั ฯ ดําเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กบั ลูกค้าและ
ร้านค้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทํางาน ISO 45001 โดยคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของลูกค้า มีการก�ำหนดแผนงานการรักษาความปลอดภัย
ประจําวันในพืน้ ที่ การซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการอบรมเพิม่ ทักษะ

107

108

บทที่ 19
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และประสิทธิภาพในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ โดยแบ่งแนวทางการ
ด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วม การป้องกัน และ
การปฏิบัติงาน

เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ จ อดรถกลางแจ้ ง ทั้ ง หมด) รวม 2,302 จุ ด
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ ก ดปุ ่ ม เรี ย กพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ได้
อย่างทันท่วงที และจุดพนักงานรักษาความปลอดภัยรอให้บริการ
จ�ำนวน 217 จุดในทุกโครงการ

•

•

การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

บริษัทฯ ก�ำหนดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับองค์กรและ
ระดับปฏิบัติงานสาขา จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐาน
ด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร มี ก ารรายงานผลด�ำเนิ น งาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2563
ได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานโดยทีมงาน
ตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารภายใน (Operation Audit Team) เป็นการ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้างาน ตรวจสอบตาม
แบบประเมินที่ก�ำหนดเป็นมาตรฐาน ตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทัง้ นี้ รายงานการตรวจสอบของทุกโครงการจะน�ำส่งไปยังหน่วยงาน
รับผิดชอบมาตรฐานกลางเพือ่ ท�ำการประเมินและวิเคราะห์ หากพบ
เป็นปัญหาทีเ่ กิดซ�ำ้ ๆ และเกิดในหลายโครงการจะด�ำเนินการแก้ไข
ในทันที หากเป็นปัญหาในเชิงนโยบายจะน�ำไปหารือเพื่ออนุมัติ
แนวทางการแก้ไขในภาพรวมต่อไป
•

การป้องกัน

บริษัทฯ ก�ำหนดแผนกป้องกันความสูญเสีย หรือ Loss Prevention
(LP) ท�ำหน้าทีด่ แู ล สนับสนุน ตรวจตรา และป้องกันเพือ่ มิให้เกิดเหตุฯ
ภายในอาคาร อีกทั้งคอยดูแลและก�ำกับการท�ำงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่ว่าจ้างจากบริษัทคู่ค้าที่ต้องผ่านเกณฑ์
การด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 โดยไม่จาํ กัดสิทธิในการว่าจ้างแรงงานพืน้ เมืองทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานงาน
ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย และเพิ่มมาตรการ
ป้องกันการติดต่อโรคระบาดโดยเน้นให้เข้มงวดในการท�ำความ
สะอาด ควบคุมการเข้าตัวอาคารของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ
ก�ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรมมาตรฐานการ
ให้บริการแบบออนไลน์
นอกจากนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและติดตามหากเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรฐานในการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในทุกโครงการ โดยปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 7,542 ตัว
(ข้อมูลเท่ากับปี 2562 เนื่องจากท�ำการซ่อมแซมเครื่องที่ช�ำรุดและ
ไม่ติดตั้งเพิ่ม) การติดตั้งปุ่มช่วยเหลือความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
ลานจอดรถในทุกโครงการ (ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ

การปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้คู่มือรักษาความปลอดภัยฉบับปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปี 2562 มีการก�ำหนดประเด็นความปลอดภัยเป็นหนึ่งใน
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า และการตรวจสอบผู้รับเหมาระหว่างการ
ก่อสร้างและเมือ่ รับมอบงาน นอกจากนัน้ ยังเพิม่ เรือ่ งความปลอดภัย
ในประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
บริ ษั ท ฯ น�ำระบบระบบ Color-Code Condition 5 ระดั บ *
มาติดตามสถานการณ์ควบคุมและประเมินสถานการณ์ภาวะวิกฤติ
ในภาพรวม รับผิดชอบโดย 4 ส่วนงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอก
และจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดยการประเมินสถานการณ์
ส่วนใหญ่ในปี 2563 อยู่ในระดับสีนํ้าเงินหรือสถานการณ์ป้องกัน
ยกเว้นโครงการในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ก�ำหนด
เป็นระดับสีส้มหรือสถานการณ์ระดับเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุระเบิด
การก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการเยียวยา
ให้เหมาะสมกับเหตุที่เกิด อาทิ 1) การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เช่น เครือ่ งกระตุน้ หัวใจอัตโนมัติ (AED) ในทุกโครงการ รวมจ�ำนวน
33 เครื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ กรณี เ กิ ด เหตุ เ จ็ บ ป่ ว ยกะทั น หั น ต้ อ ง
ปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน 2) การประกันภัย เช่น ประกันภัย
ครอบคลุมความเสียหายส�ำหรับคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และจัดอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเยียวยา
และดูแลจิตใจผู้ประสบเหตุ
หมายเหตุ : * ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปลอดภัย-สีเขียว ระดับป้องกันสีนํ้าเงิน ระดับเสี่ยง-สีเหลือง ระดับสูง-สีส้ม และระดับรุนแรง-สีแดง เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าและของร้านค้าตามสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที เมือ่ เกิดภาวะวิกฤติคณะกรรมการศูนย์สงั่ การในภาวะวิกฤติของบริษทั ฯ และกลุม่
เซ็นทรัลจะทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์ควบคุม และประเมินภาวะวิกฤติร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกและจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล

4. มาตรฐานการให้บริการ

บริ ษั ท ฯ ด�ำเนิ น การให้ บ ริ ก ารตามมาตรฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น โดย
ประยุกต์จาก ISO 9000 ให้เป็นไปตามบริบทขององค์กร ภายใต้
“ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อกําหนดของ ISO 9001”
ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและ
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ได้คณ
ุ ภาพทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ลดข้อร้องเรียน และประเด็นทีเ่ กิดซำ�้ ๆ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะและมี ค วามเป็ น
มืออาชีพทีใ่ ส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ตามปรัชญาการให้บริการด้วยหัวใจหรือ “Service with the Heart”
โดยในปี 2563 มีผลการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
•	สร้างมาตรฐานกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐาน
การคัดเลือกและการประเมินบริการของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานบริการ
ลู ก ค้ า แบ่ ง เป็ น 1) การประเมิ น โดยลู ก ค้ า ผ่ า นการส�ำรวจ
ความพึงพอใจ (ประเมินช่วงเปิดท�ำการหลังการล็อคดาวน์
เดือนกรกฎาคม 2563) และ 2) การประเมินโดยลูกค้านิรนาม
(Mystery Shopper) ด้วยวิธีให้พนักงานของบริษัทฯ จาก
ต่างสาขามาประเมินการให้บริการของพนักงานตามรายการ
ตรวจสอบที่ ก�ำหนดเพื่ อ วั ด มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารประจ�ำ
จุ ด สั ม ผั ส บริ ก ารต่ า ง ๆ ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ ง
บุคลากรลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 32
•	จั ด อบรมมาตรฐานการให้บริก ารด้ว ยหัว ใจให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ แบ่งออกเป็น
-	การอบรมพื้ น ฐานทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย บุ ค ลิ ก ภาพ
เครื่องแต่งกาย ทรงผม การทักทาย การยิ้ม การสบตา
การรั ก ษาระยะห่ า ง การท�ำความเคารพ วั น ทยหั ต ถ์
ยกมือไหว้ การเรียกสรรพนามแทนตัวเองและลูกค้า
-	การอบรมเฉพาะส่วนงาน ประกอบด้วย การเข้าหาลูกค้า
เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ จ อดรถ
การให้บริการบริเวณทางเข้า วิธีการเปิดประตู การวัด
อุ ณ หภู มิ การสั ง เกตความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ เข้ า
ช่วยเหลือก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ
	นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด
มั่นใจ” ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
ในการใช้บริการในธุรกิจภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ
ในสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 โดยแบ่ ง เป็ น
5 มาตรการ ได้ แ ก่ มาตรการคั ด กรองเข้ ม งวด มาตรการ
งดความแออัด มาตรการติดตามผู้มาใช้บริการ มาตรการ
ท�ำความสะอาดในเชิงรุก และมาตรการลดการสัมผัส อีกทั้ง
มีการอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในการสื่อสาร ดูแลลูกค้า
ตามแผนแม่บทและรับมือกับชีวติ วิถใี หม่ และกรณีเกิดเหตุจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
•	ก�ำหนดมาตรฐานการประเมิ น แบบ 360 องศา ได้ แ ก่
การประเมินตนเองภายในสาขาด้วยแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ
การประเมินโดยหน่วยงานกลาง การประเมินโดยลูกค้านิรนาม
และการประเมินออนไลน์โดยลูกค้าผู้ใช้บริการจริง โดยผล
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การประเมินที่ได้จะน�ำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
•	จัดรูปแบบการอบรมทีห่ ลากหลายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
การให้บริการ อาทิ โครงการประกวด “The CS ปั้นคุณให้เป็น
มืออาชีพ” ส�ำหรับอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเข้มข้น
โดยมีพี่เลี้ยงเป็นพนักงานรุ่นพี่รับหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะน�ำ
การท�ำงานจากประสบการณ์จริง เพื่อให้พนักงานบริการลูกค้า
รุ่นใหม่สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงและด�ำเนินการผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์ จัดหลักสูตรอบรมลูกค้าสัมพันธ์แบบออนไลน์
(CS Online Training) จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การตลาด
พื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์ ภาษาจีนส�ำหรับ
การให้ บ ริ ก าร ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านมาตรฐาน (SOP) และ
การรับมือและจัดการกับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการจัดอบรม
พนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของบริษัทคู่ค้า โดยการให้ Service Trainer ประจ�ำสาขา
อบรมพนักงานจากสื่อที่ทางส่วนกลางจัดเตรียมให้เพื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกัน จัดท�ำวิดโี อคลิปส�ำหรับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
การก�ำหนดโค้ ช ดู แ ลพนั ก งานว่ า จ้ า ง และการติ ด ตามผล
ภายหลังการอบรมในแต่ละรูปแบบ
•	น�ำระบบเทคโนโลยี ม าเสริ ม การให้ บ ริ ก าร อาทิ ระบบ
“i-booking” ให้ลูกค้าสามารถจองรถเข็นเด็กแบบ Kiddy Car
และจองรถเข็ น สํ า หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการเป็ น พิ เ ศษก่ อ นเข้ า ใช้
บริการศูนย์การค้า และระบบจองที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชัน
@central Life OA โดยทัง้ 2 บริการเริม่ ทดลองใช้ในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์
•	น�ำมาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดงสินค้า และ
นิทรรศการอย่างยั่งยืนหรือ ISO 20121 Event Sustainability
Management System มาใช้ในการบริหารและจัดการพื้นที่
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์และได้ขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว
เพิม่ เติม 1 แห่ง คือ ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รวมศูนย์ประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้วทัง้ สิน้
8 แห่งจากทั้งหมด 10 แห่ง และขอรับรองมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS และมาตรฐานสถานที่จัดงาน
อาเซียน หรือ AMVS ทั้งประเภทห้องประชุมและการจัดงาน
นิทรรศการ ซึ่งรับรองโดยส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB แบ่งองค์ประกอบใน
การรับรองออกเป็นเกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
และเกณฑ์ด้านการให้บริการและการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ท�ำการขอรับรองศูนย์ประชุมอเนกประสงค์แล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง
และขอรับรองการจัดนิทรรศการ TMVS จ�ำนวน 4 แห่ง และ
น�ำร่องขอรับรอง AMVS จ�ำนวน 1 แห่ง
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2.3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นานวั ต กรรมทางเทคโนโลยี เ พื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ และอํานวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก
เป็นส�ำคัญโดยเฉพาะลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และคู่ค้า ซึ่งรวมถึง
การจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
ในเชิงธุรกิจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นแผนการดําเนินงาน
ดังนี้
สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า

•	ให้บริการป้ายแบบสัมผัสส�ำหรับแจ้งสารบัญรายชื่อร้านค้า
เพื่อสแกนแผนผังการเดินลงในโทรศัพท์มือถือซึ่งมีให้บริการ
ครบทุกสาขา
•	สื่อสารโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียบนแอปพลิเคชันไลน์ ภายใต้
ชือ่ @central Life แบ่งออกเป็น 4 ฟังก์ชนั การใช้งานหลัก ได้แก่
-	ฟังก์ชัน “ค้นหาร้านค้า” ซึ่งเมื่อพบร้านค้าที่ต้องการแล้ว
สามารถกดใช้บริการ “ขอเส้นทาง” เพือ่ แสดงแผนทีน่ �ำทาง
ในการเดินไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที
-	ฟังก์ชัน “สิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิก The 1” เช่น ตรวจสอบ
และแลกคะแนน The 1 บริ ก ารจองที่ จ อดรถพิ เ ศษใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริการแลกคูปองของฉัน
เป็นต้น
-	ฟั ง ก์ ชั น “Central Eats” ซึ่ ง เป็ น ฟั ง ก์ ชั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยให้ลกู ค้าสามารถสัง่ อาหาร
ดิลิเวอรีจากหลากหลายร้านอาหารในศูนย์การค้าภายใต้
การบริ ห ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น และ
บริการส่งอาหารของ Grab ซึ่งเปิดบริการใน 12 โครงการ
ครอบคลุมร้านอาหารกว่า 210 ร้านค้า และฟู้ดพาร์ค
จ�ำนวน 30 สาขา เปรียบเทียบอัตราความส�ำเร็จของฟังก์ชนั
CENTRAL EATS กับการสั่งอาหารผ่านฟังก์ชันของ Grab
พบว่ามีประสิทธิภาพในการส่งส�ำเร็จมากกว่าฟังก์ชันปกติ
-	ฟั ง ก์ ชั น ส�ำหรั บ การสื่ อ สารและโปรโมตแคมเปญทาง
การตลาด โดยเฉพาะในสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค
COVID-19 ได้เพิ่มฟังก์ชัน “Chat & Shop” “One Call
One Click” และ “Delivery & Drive Thru” เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
ให้ลกู ค้าสามารถรับบริการและซือ้ สินค้าจากร้านค้าภายใน
ศูนย์ได้แม้ในช่วงล็อคดาวน์

•	ให้บริการรับช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือ e-wallet ใน
ศูนย์อาหารภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ครบทั้ง 35 สาขา
ครอบคลุมบริการช�ำระเงินพร้อมเพย์ (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 ของการช�ำระเงินทั้งหมด
ทั้งนี้ในบางสาขา เช่น fOOdwOrld @centralwOrld พบว่า
มียอดการใช้บริการสูงถึงร้อยละ 35
•	บริการการทําธุรกรรมทางดิจทิ ลั ให้กบั ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน
“ซีพีเอ็นเสิร์ฟ หรือ CPN Serve” ประกอบด้วย การสื่อสาร
ระหว่างกัน การค้นข้อมูล การแจ้งซ่อม การช�ำระเงินค่าเช่า
การสะสมยอดซื้อให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการกับ
ร้านค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาระบบเอง ปัจจุบันมีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายใช้งาน
ผ่านโปรแกรมซีพีเอ็นเสิร์ฟแล้วคิดเป็นร้อยละ 50 ของร้านค้า
สัญญาทั้งหมด
บริการการทําธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับลูกค้า
โครงการที่พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น
เรสซิเดนท์แฟมิลี หรือ CPN Residence Family”

ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ข้อมูลการจอง การผ่อนช�ำระค่างวด
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ การจองนัดหมายเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
บ้านตัวอย่าง เป็นต้น
จัดการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยด�ำเนินการศึกษาการน�ำข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด อาทิ จ�ำนวนลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ยอดขายร้านค้า เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง
ผังการเข้า-ออกของลูกค้า และการวางผังร้านค้าให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร้านค้าและลูกค้าได้อย่างแม่นย�ำและ
ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนด�ำเนินงานจัดการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางระบบและข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ รั บ มื อ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามแนวทางจาก
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ตั้ ง เป็ น คณะท�ำงานด้ า นการลดความเสี่ ย งจาก
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประธาน ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการรับผิดชอบ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ไว้ดว้ ยกัน
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกทั้งศึกษาและน�ำมาตรฐาน
ISO 27001 ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากลส�ำหรั บ ระบบการจั ด การ

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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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) ประจ�ำปี และหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิจ์ ากมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการ

การด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
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ในช่ ว งสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 บริ ษั ท ฯ ออก
แผนแม่บทสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคได้มั่นใจ
ในการใช้บริการของศูนย์การค้าและส�ำนักงาน โดยแบ่งมาตรการ
“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ออกเป็น 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
คัดกรองเข้มงวด มาตรการลดความแออัด มาตรการติดตามผูใ้ ช้บริการ
มาตรการท�ำความสะอาดในเชิงรุก และมาตรการลดการสัมผัส ซึ่ง
แผนแม่บทดังกล่าวนัน้ ได้รบั การยอมรับจากผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
เดียวกันและเป็นแนวทางให้กบั สมาคมศูนย์การค้าไทย กรมอนามัย
และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปพัฒนาต่อยอด และใช้กัน
อย่างแพร่หลายภายในประเทศและมีการชืน่ ชมในระดับนานาชาติ
ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมิได้หยุดนิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการประยุกต์เทคโนโลยีดา้ นการท�ำความสะอาด
และสุขอนามัยเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ร้านค้า และ
พนักงาน อาทิ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

•	ฉากกั้ น หน้ า เคาน์ เ ตอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ รั ก ษาระยะห่ า ง
ระหว่างการให้และใช้บริการ
• เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติภายในลิฟต์
•	อุ ป กรณ์ เ ตื อ นให้ เ ว้ น ระยะห่ า งซึ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ บั น ไดเลื่ อ นที่ มี
ผู้ใช้บริการหนาแน่น
•	อุปกรณ์ฉายรังสี UV-C เพื่อฆ่าเชื้อในระบบน�ำอากาศจาก
ภายนอกเข้าในตัวอาคาร (ระบบ Air Handling Unit: AHU)
และตู้อบแสง UV-C เพื่อฆ่าเชื้อโรค เพิ่มความมั่นใจในการ
น�ำสินค้ากลับบ้าน
•	เซ็นเซอร์กดลิฟต์โดยไม่ตอ้ งสัมผัสและอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ราวจับบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

อุปกรณ์เตือนระยะห่าง
เซ็นเซอร์กดลิฟต์โดยไม่ต้องสัมผัส

ตู้อบแสง UV-C เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับสินค้า

ในการขึ้นบันไดเลื่อน

พรมเช็ดเท้าผสมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life
หัวข้อ

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

การพัฒนาศูนย์การค้าโดย
ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

การให้บริการที่เป็นเลิศ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

แผนงานปี 2564

•	ยกเลิก “ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper)” •	ก�ำหนด “ดั ช นี ชี้ วั ด ความพึ ง พอใจของ
จากตัวชี้วัดองค์กรในปี 2563 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์
ลู ก ค้ า ” เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร โดย
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อาจมีปจั จัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ตั้งเป้าหมายที่ระดับ 80 คะแนน และ
ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคนอกเหนือจากปัจจัยอันเกิด
เป้าหมายระยะยาวในปี 2565 ที่ระดับ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
85 คะแนน
•	ปรั บ เปลี่ ย นน�้ ำ หนั ก ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว ในแบบประเมิ น ความ
พึ ง พอใจของลู ก ค้ า และร้ า นค้ า รวมถึ ง บู ร ณาการให้ ไ ป
ในทิศทางที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น
•	ด�ำเนินการตามแผนงานพัฒนาศูนย์การค้า มีความคืบหน้า •	ด�ำเนินงานตามแผนก่อสร้างศูนย์ใหม่
การพัฒนาโครงการใหม่เฉลี่ยที่ร้อยละ 34 ความคืบหน้า
จ�ำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงศูนย์การค้า
การปรับปรุงศูนย์การค้าบางส่วน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50
4 โครงการ และปรับปรุงบางส่วนจ�ำนวน
•	ด�ำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
8 โครงการ
- จุดหมายใหม่ส�ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 62 จากเป้าหมาย 21 •	ด�ำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนา
จุดหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนชะลอการด�ำเนินงานอันเนื่อง
จุดหมายใหม่จ�ำนวน 15 เดสติเนชัน
มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
•	ด�ำเนินงานตามแผนงานในการอํานวยความสะดวกในการ •	ด�ำเนินงานตามแผนงานในการเพิม่ ความ
เดินทางและจอดรถตามแผนงานการจัดการจราจรเพิ่มเติม
พึงพอใจของลูกค้าและร้านค้าตามแผน
อีก 12 สาขาจนครบทุกสาขา พัฒนาจุดร่วมขนส่งใน 4 สาขา
กลยุทธ์รายปี ในการสร้างประสบการณ์ใหม่
และด�ำเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
และปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการปรับป้ายสัญลักษณ์น�ำทางต่าง ๆ โดยทดลองใน 2
ศูนย์การค้า คือ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว
•	เลือ่ นการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการท�ำงานตามมาตรฐาน ISO 45001
•	ด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์ •	ด�ำเนิ น งานตามแผนกลุ ย ทธ์ ด ้ า นการ
ทางดิ จิ ทั ล ให้ กั บ ลู ก ค้ า และเสริ ม สร้ า งโมเดลธุ ร กิ จ แบบ
มอบประสบการณ์ทางดิจิทัล และสร้าง
Online to Offline (O2O) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์
นวัตกรรมใหม่ ๆ
@central Life โดยมียอดผู้ติดตามกว่า 3.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ที่ ร ้ อ ยละ 30 นอกจากมี ก ารท�ำกิ จ กรรม
การตลาดแบบ O2O ตลอดปีกว่า 59 แคมเปญแล้ว ยังมีการ
น�ำสือ่ ดิจทิ ลั ทีอ่ ยูใ่ นกระแสมาใช้รว่ มกันกับกิจกรรมการตลาด
เช่น Augmented Reality เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้กับลูกค้าด้วย
•	ด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบประสบการณ์
ทางดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการร้านค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
“CPN Serve” พบว่ า มี ผู ้ ใ ช้ ง านทั้ ง เจ้ า ของกิ จ การ และ
พนักงานหน้าร้านรวมจ�ำนวนกว่า 15,000 ราย และสัดส่วน
การใช้งานจริงต่อการลงทะเบียน (Utilization Rate) ของ
ระดับเจ้าของกิจการอยู่ที่ร้อยละ 40
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การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดหลักการดูแลและสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งหวังที่จะ
สร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครบและครอบคลุม
ทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการก�ำหนดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักและกลุม่ รอง ตามรายละเอียดทีเ่ ปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
en/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement และก�ำหนดแผนงานส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียหลัก
บูรณาการในแผนธุรกิจประจ�ำปี

แนวทางการบริหารจัดการ

01

02

การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า

การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

•	การสร้างและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่
• การพัฒนาร้านค้า
•	การสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับร้านค้า

•	การสรรหาและการรักษาบุคลากร
•	การพัฒนาผู้นําและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
•	การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

03

04

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

•	การสรรหาคู่ค้ารายใหม่และการประเมินคู่ค้า
•	การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า
•	การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

•	การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
•	การสร้างความผูกพันกับชุมชน
• การพัฒนาชุมชน

3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังเสียงและการมีสว่ นร่วมของผูป้ ระกอบการร้านค้าทุกกลุม่ ซึง่ ถือเป็นลูกค้าโดยตรงทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ มีการ
จัดทีมงานรับผิดชอบดูแลรักษาและพัฒนาผูป้ ระกอบการให้เติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน ภายใต้การก�ำกับดูแลของรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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1. การสร้างและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเลือกประกอบธุรกิจบนพื้นที่ที่มีลักษณะหลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความช�ำนาญ และบริบทของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งรูปแบบพื้นที่ได้ดังนี้

ป๊อปอัพสโตร์

จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้ประกอบการ
ได้ทดลองตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ

ตลาดนัด

ภายใต้ชื่อ มาร์เก็ต มาร์เก็ต หรือตะล๊าด
ตะหลาด จัดสรรพื้นที่หน้าศูนย์การค้า
ให้ค้าขายในช่วงเวลาที่ก�ำหนด

พื้นที่จ�ำหน่ายของฝากและของที่ระลึก

ตลาดจริงใจ

พื้นที่ส�ำหรับเกษตรกรอินทรีย์ท้องถิ่น
ได้จ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ผู้บริโภค

พื้นที่จ�ำหน่ายอาหารแบบ Take Away

ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองคุณภาพระดับพรีเมียมที่ครบครัน
เช่น กาดหลวง นอร์ธเทอร์น วิลเลจ ตลาดสามสมุทร

พื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายอาหารแบบ Take Away หรือซือ้ แบบ
ไม่รบั ประทาน เพิม่ เติมจากพืน้ ทีร่ า้ นในโซนฟูด้ พาร์ค

ในปี 2563 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเปิด
โอกาสในการท�ำธุรกิจให้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการดังกล่าวให้ชดั เจนขึน้
บริษัทฯ ได้พิจารณาก�ำหนดสัดส่วนผู้ประกอบการรายย่อยและ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายความยัง่ ยืนทางธุรกิจและได้ตอ่ ยอดพัฒนาพืน้ ที่ Start-up
Market หรือพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าขนาดเล็กบนพื้นที่ร้านที่ยังว่างอยู่
ขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อย
และผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้มีโอกาสทดลอง
ท�ำธุรกิจในพื้นที่ศูนย์การค้าแบบชั่วคราวในงบประมาณการลงทุน
ไม่มาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงานในการสรรหาผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ตามกลยุทธ์การเติมเต็มสัดส่วนประเภทร้านค้าภายใน
ศู น ย์ ก ารค้ า คื อ การพั ฒ นารู ป แบบร้ า นค้ า ขนาดเล็ ก ส�ำหรั บ
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ รายย่อยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการ
Local Hero เพื่อรองรับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมและ
คัดเลือกจากโครงการ CPN Retail Academy ที่มีศักยภาพในการ
ขยายกิจการไปยังชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงได้ โครงการ Shop-inShop เพือ่ รองรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจพืน้ ทีข่ นาดเล็ก 10-20 ตร.ม.
โครงการ Multi Brand Store เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะฝากขายสินค้าเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะขายเอง ซึ่ง
สามารถด�ำเนินการหาผูป้ ระกอบการในการเติมเต็มพืน้ ทีไ่ ด้มากกว่า
266 ราย ใน 33 ศูนย์การค้า และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 เท่า
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2. การพัฒนาร้านค้า

บริษัทฯ ก�ำหนดแผนงานในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความได้เปรียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ครอบคลุมทัง้ รายทีก่ �ำลังท�ำธุรกิจกับบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ เซ็นทรัล
หรือรายที่ยังไม่เคยท�ำธุรกิจร่วมกัน โดยแบ่งโปรแกรมการพัฒนา
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
โครงการซีพีเอ็นลีด -

CPNlead (CPN Leading Entrepreneur
Advanced Development Program)

เป็นโครงการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ทีส่ ามารถจัดสรร
เวลาในการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด
ผ่านการอบรมในห้องเรียนและลงมือทดลองท�ำตลาดเปิดร้านจริง
ในรูปแบบกิจกรรมอีเวนต์ “Younique Market by CPNlead”
บนพื้นที่จัดกิจกรรมในศูนย์การค้า ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็น
ปีที่ 4 แล้ว มีผู้ประกอบการสนใจสมัครในปี 2563 จ�ำนวน 64 ราย
อัตราการสมัครเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้
เนือ่ งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การอบรม
รุ่นที่ 4 เลื่อนออกไป
โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี
(CPN Retail Academy)

เป็นโปรแกรมทีจ่ ดั ขึน้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยและผูป้ ระกอบการ
ท้องถิ่น ที่สามารถจัดสรรเวลามาเข้าอบรมได้ในระยะเวลา 1-2 วัน
จัดอบรมให้ความรูโ้ ดยวิทยากรภายในบริษทั ฯ และในกลุม่ เซ็นทรัล
รวมไปถึงการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าต้นแบบมาร่วมให้ความรู้
และหมุ น เวี ย นตามภู มิ ภ าค โดยได้ ด�ำเนิ น การต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
ปี 2562 เป็นต้นมา เน้นการปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการในเรื่อง
ที่ยังไม่ช�ำนาญ เช่น การท�ำตลาดออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดแต่งหน้าร้านให้นา่ สนใจ
ในปี 2563 แบ่งแผนงานออกเป็น การอบรมผู้ประกอบการจ�ำนวน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

3 รอบ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดอบรมผูป้ ระกอบการ
ในเขตภาคใต้และในเขตภาคอีสาน และในเดือนธันวาคมได้จดั อบรม
ผู้ประกอบการกลุ่มร้านค้าในกรุงเทพฯ พร้อมกับการถ่ายทอดสด
ไปยังทุกสาขาทัว่ ประเทศ ผลสัมฤทธิข์ องโครงการ คือ มีผปู้ ระกอบการ
เข้าร่วมทัง้ สิน้ 1,300 ราย ผลประเมินความพึงพอใจพบว่าผูเ้ ข้าร่วมฯ
ให้คะแนนที่ 9.3 จากคะแนนเต็ม 10 นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรม
ทีมโค้ช ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสาขาในการเป็นโค้ช (Train to be
Coach) ให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในด้านการจัด
ร้านค้าและการตลาดไปแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการ
ร้ า นค้ า ในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ ง จะด�ำเนิ น การในปี 2564
ตามแผนงานที่ก�ำหนดประกอบด้วย การจัดอบรมความรู้พื้นฐาน
ให้ครบทุกภูมภิ าค การติดตามผล และการคัดเลือกผูป้ ระกอบการที่
มีศกั ยภาพผ่านเกณฑ์การประเมินเพือ่ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและ
สนับสนุนการขยายสาขาในรูปแบบ Local Hero ต่อไป
3. การสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับร้านค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นดูแลร้านค้าให้สามารถพัฒนาต่อยอดเติบโตในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การมีสว่ นร่วมและการสร้างสัมพันธ์และ
ความผูกพันอันดีระหว่างกัน เช่น การร่วมกันท�ำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขายที่จัดพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ
หรือ Exclusive Campaign @CPN การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทั่วทั้งประเทศในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสม และการ
จัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้
ปรับแผนงานที่ก�ำหนดไว้เดิม เช่น ลดการพัฒนาแคมเปญส่งเสริม
การขายทีจ่ ดั พิเศษเฉพาะกับบริษทั ฯ ยกเลิกกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์
นอกสถานทีโ่ ดยเปลีย่ นเป็นด�ำเนินแผนมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา
และประคับประคองให้ร้านค้ายังสามารถเปิดด�ำเนินการอยู่ได้
ไปจนถึงการหารือเชิงลึกเพื่อจัดแคมเปญ โปรแกรม และกิจกรรม
ทางการตลาดทีเ่ น้นเร่งให้เกิดก�ำลังซือ้ และฟืน้ รายได้กลับมาได้บา้ ง
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การด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า
ลดลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยมีค�ำสัง่ ปิดชัว่ คราว
ศูนย์การค้าทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเวลา 56 วัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ท�ำธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และร้านค้าปลีก รวมถึงผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย และผู้ให้บริการ
ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมดกว่า 120,000 ราย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า แบ่งออกเป็น
4 รูปแบบ คือ
1.	ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย

มาตรการไม่ เ ก็ บ ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ใ นช่ ว ง
ปิดชั่วคราว และการให้ส่วนลดค่าเช่า
ให้กับผู้ประกอบการทั้งสิ้นจ�ำนวนกว่า
4,000 ราย/ร้าน

2.	เพิม
่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

การพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
ออนไลน์ แ ละดิ ลิ เ วอรี ผ่ า นฟั ง ก์ ชั น
“เซ็นทรัลอีท” “Chat & Shop” “One
Call One Click” และ “Deliver & Drive
Thru” ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปี 2563 หั ว ข้ อ
“สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการ
ให้บริการลูกค้า”

3.	จัดทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแล
และติดตามปัญหาและ
ผลประกอบการของร้านค้า
อย่างใกล้ชิด

ประกอบด้วยทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
และฝ่ายปฏิบัติการ มีการประชุม รับฟัง
และตัดสินใจบางมาตรการได้อย่างฉับไว
ภายใต้ ก ารก�ำกั บ ดู แ ลโดยรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่โดยตรง ซึง่ บริษทั ฯ ได้รวบรวม
และวิเคราะห์ผลจากการรับฟังและท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการไปใช้เป็น
ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมหารือกับภาครัฐ
เพื่อร่วมกันฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจทั้งในการ
ออกมาตรการเชิงรุกและมาตรการเยียวยา

4.	จัดกิจกรรมทางการตลาดเน้นส่งเสริมการขาย แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

•	เพิม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แบบเน้นลดราคาทั้งศูนย์การค้า
จากเดิมซึ่งจัดปีละ 2 ครั้ง เป็นจัด
4 ครั้ง ภายใต้แคมเปญ “Double
Maga Sale” จัดในช่วงวันและเดือน
เป็นตัวเลขเดียวกัน ได้แก่ 9.9 10.10
11.11 และ 12.12 และแคมเปญ
ที่ จั ด เฉพาะบางศูนย์การค้า เช่น
แคมเปญ Super Sale แคมเปญ
ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน เป็นต้น

•	การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย •	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส�ำหรับ
เฉพาะกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะกลุ่ม
แบรนด์ สิ น ค้ า แฟชั น แบบแฟรนไชส์
ที่ได้รับผลกระทบหนัก อาทิ กลุ่ม
ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะสิ น ค้ า
เครื่ อ งส�ำอางและคลิ นิ ก เสริ ม
คงคลังค้างสต็อกและภาวะผู้บริโ ภค
ความงาม กลุ่มแฟชันกีฬา โดยจัด
ลดการจับจ่ายใช้สอยตามคอลเลกชัน
ในลักษณะโปรโมชันส่วนลดราคา
โดยจัดในลักษณะการให้คูปองเงินสด
พิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อซื้อสินค้าแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ
พร้ อ มลุ ้ น รั บ รางวั ล พิ เ ศษที่ ท าง
ผ่านการแลกคะแนน The 1 ภายใต้
บริษัทฯ จัดไว้ให้ ภายใต้แคมเปญ
แคมเปญ “กรี้ดเดย์เกรทดีล”
“60 Days 60 Exclusive Items”
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เสียงจากผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ - กลุ่มอาหาร

คุณนีรดา ชูพจน์เจริญ

Chief Financial Officer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด

“ทาง BBQ Plaza รู้สึกดีใจที่ทางเซ็นทรัลพัฒนายังมีส่วนลด
ค่าเช่ามาเพื่อช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณทาง
เซ็นทรัลพัฒนาด้วยค่ะ”

คุณนพดล นฤตรรกกุล

เจ้าของกิจการ
บริษัท หงเปา ทีซีพี จ�ำกัด

“ทาง Hong Bao ต้องขอบคุณที่เซ็นทรัลพัฒนาช่วยเหลือ
ให้ส่วนลดในช่วง COVID-19 มาตั้งแต่แรกครับ”

คุณณัฐพล เอกแสงกุล

Managing Director
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย)

คุณเกียรติก้อง กังวานวงษ์

Senior Vice President
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน)
“ที่ผ่านมาทางเซ็นทรัลพัฒนาได้มีการช่วยเหลือ MK Group
มาโดยตลอด ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ อย่างไรก็ดี ทาง
MK ก็จะพยายามท�ำให้ดีที่สุด เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์น้ี
ไปด้วยกันครับ”

คุณณรงค์ ภูรีพิพัฒน์

เจ้าของกิจการ
แบรนด์ Sushi Hero

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเซ็นทรัลพัฒนาเป็น
อย่างมาก เพราะเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายก็ล�ำบาก
เหมือน ๆ กันกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้”

“ในนามของ KOI The ต้ อ งขอขอบคุ ณ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา
ที่คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและประสานงานในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากไปด้วยกันได้
KOI The จะยังคงเป็น Partner ที่ดีกันต่อไป”
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
หัวข้อ

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

การบริหารจัดการ
สร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาร้านค้า

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

แผนงานปี 2564

•	ยกเลิก “ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของร้านค้า (Tenant)” จาก •	ก�ำหนด “ดั ช นี ชี้ วั ด ความพึ ง พอใจของ
ตั ว ชี้ วั ด องค์ ก รในปี 2563 เนื่ อ งจากอยู ่ ใ นสถานการณ์
ร้ า นค้ า (Tenant)” เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อาจมีปจั จัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
องค์ ก ร โดยตั้ ง เป้ า หมายที่ ร ะดั บ 80
ต่ อ ความพึ ง พอใจนอกเหนื อ จากปั จ จั ย อั น เกิ ด จากการ
คะแนน และเป้ า หมายระยะยาวใน
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ปี 2565 ที่ระดับ 85 คะแนน
•	ปรั บ เปลี่ ย นน�้ ำ หนั ก ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว ในแบบประเมิ น ความ
พึงพอใจของลูกค้าและร้านค้า และบูรณาการให้ไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น
•	สรรหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ส�ำเร็จทีร่ อ้ ยละ 50 จากเป้าหมาย •	สรรหาผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ที่ก�ำหนด ซึ่งยอมรับได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
ร้อยละ 10 จากปี 2563
COVID-19
•	ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย
•	แม้จะเลื่อนการจัดโครงการ CPNlead รุ่น 4 ออกไป แต่
เชิงกลยุทธ์และเพิ่มรูปแบบร้านค้าแบบ
บริษัทฯ ยังคงดําเนินการตามแผนงานพัฒนาและขยายผล
ป๊อปอัพสโตร์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90 จากยอด
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพส�ำหรับ CPNlead รุ่น 1-3 โดย
ปี 2563
มีการปิดข้อตกลงระหว่างกันในการเปิดร้านใหม่และขยาย •	เพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า
สาขาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของปี 2562
ท้องถิน่ ให้ได้รอ้ ยละ 10 จากผูป้ ระกอบการ
•	ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย เชิงกลยุทธ์ และเพิม่
ทั้งหมดภายในปี 2568
รูปแบบร้านค้าแบบป๊อปอัพสโตร์ได้ 67 ราย
•	สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและท้องถิ่นให้ยังคง
สามารถเปิดร้านค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดได้จํานวน 4,541
ร้าน (นับซํ้าราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไม่นับกรณี
รายใหม่หรือรายที่ออกไป) ซึ่งลดลงร้อยละ 14 จากปี 2562
อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อได้
เพราะผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

3.2 การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลและสิทธิมนุษยชน
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี 2563 บทที่ 23 การก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน
หรือ Employer of Choice โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
1. การสรรหาและรักษาบุคลากร

บริษัทฯ ด�ำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าท�ำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกเพศสภาพ ทุกเชื้อชาติ และไม่แบ่งแยก
พื้นฐานของแต่ละปัจเจกบุคคล ทั้งนี้สัดส่วนกลุ่มบุคลากรกระจายในช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 71 ของพนักงานทั้งหมด

119

120

บทที่ 19

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

อายุ 50 ปีขึ้นไป

ร้อยละ

7

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

ร้อยละ
อายุระหว่าง 30-50 ปี

ร้อยละ

22

71

ในปี 2563 เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19
ส่งผลให้บริษัทฯ ชะลอแผนการสรรหาและรับพนักงานใหม่ใน
บางต�ำแหน่ ง และปรั บ เปลี่ ย นเป็ น การสรรหาจากพนั ก งาน
ปั จ จุ บั น ที่ ป ระสงค์ จ ะเพิ่ ม โอกาสในการเรี ย นรู ้ ใ นสายงาน
ใหม่ แ ทน ทั้ ง นี้ มี จ�ำนวนพนั ก งานขอย้ า ยโอนกลั บ ภู มิ ล�ำเนา
มีจ�ำนวน 16 คน
ส�ำหรับการโอนย้ายข้ามบริษัทระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท
ภายในกลุ่มเซ็นทรัลพบว่ามีจ�ำนวน 15 คน เป็นการขอโอนย้ายไป
บริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลจ�ำนวน 2 คน และรับพนักงานโอนย้าย
จากกลุม่ บริษทั ในเครือฯ จ�ำนวน 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 และ
ร้อยละ 87 ของจ�ำนวนพนักงานที่ขอโอนย้ายทั้งหมด ตามล�ำดับ

การด�ำเนินงานด้านการสรรหาและวางแผนจัดการอัตราก�ำลังคน
โครงการ

ผลด�ำเนินงานในปี 2563

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

ด�ำเนินการต่อเนือ่ งเป็นรุน่ ที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (สิงหาคม 2561-กรกฎาคม
2564) จ�ำนวน 14 คน ทั้ ง นี้ อั ต รานั ก ศึ ก ษาที่ จ บแล้ ว เข้ า ร่ ว มงาน
กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 64 ในระยะแรกและมีแนวโน้มลดลงอย่าง
มี นั ย ส�ำคั ญ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี แ ผนทบทวนโครงการดั ง กล่ า วและชะลอ
การรับรุ่นถัดไป

ผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group Management เนื่องจากทางกลุ่มเซ็นทรัลชะลอโครงการดังกล่าว 1 ปี ทางบริษัทฯ
Associate (MA) เป็นโครงการที่จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล เปิดโอกาส จึงได้เปิดรับสมัครทัง้ ภายในและภายนอก ได้ผทู้ ผี่ า่ นการคัดเลือกจ�ำนวน
ให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทํางานจริง 3 อัตรา
กับบริษัทในเครือฯ
ทั้งนี้ อัตราการหมุนเวียนงานของ MA ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
จ�ำนวน MA ทั้งหมดในโครงการที่ยังคงร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัล
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝึกหัด (General Manager Trainee หรือ GM Trainee) ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพัฒนา GM Trainee และยังคงท�ำงาน
คือ โครงการพัฒนาผู้บริหารในระดับผู้จัดการศูนย์การค้าจากพนักงาน ร่วมกับบริษัทฯ จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นอัตราการลาออกที่ร้อยละ 4 ของ
ภายในเพื่ อ รองรั บ แผนการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยหลั ก สู ต ร จ�ำนวน GM Trainnee ที่เคยพัฒนาในโครงการนี้ทั้งหมด
การพัฒนาครอบคลุมความรู้เรื่องงาน กระบวนการและการพัฒนา
ภาวะผู้นํา เน้นรูปแบบการลงมือปฏิบัติหน้างานจริง มีผู้จัดการทั่วไป
ประจําสาขาเป็นพี่เลี้ยงสอน
ต่ อ อายุ ก ารทํ า งานของบุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ คื อ การต่ อ อายุ ปัจจุบันมีบุคลากรในโครงการดังกล่าว จํานวน 2 คน
การทํางานของบุคลากรที่ใกล้เกษียณเป็นรายปีหรือราย 2 ปี ขึ้นอยู่กับ
ความจํ า เป็ น ของงานและความเต็ ม ใจร่ ว มกั น ทั้ ง ฝ่ า ยลู ก จ้ า งและ
นายจ้าง
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2. การพัฒนาผู้น�ำและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าแผนการพัฒนาบุคลากรถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในการผูกพันและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงาน
และขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานคุณภาพ ยิ่งต้องบูรณาการแผนงานการสรรหา
การรักษา และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการพัฒนาผู้น�ำ

ผลด�ำเนินงานในปี 2563

การก�ำหนดต�ำแหน่ ง งานส�ำคั ญ ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียม ก�ำหนดต�ำแหน่งงานส�ำคัญในระดับผู้บริหารระดับสูง (n, n-1, n-2)
ความพร้อมส�ำหรับผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ 100
การจัดท�ำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล สําหรับ มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้คิดเป็น
กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่น (Individual ร้อยละ 96 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (353 คนจากกลุ่ม
Career Development Plan: ICDP) ซึ่งมีการติดตามความคืบหน้า เป้าหมาย 369 คน)
ผลการพัฒนาในทุก ๆ ไตรมาส
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน หรือ People Manager Program ยั ง คงรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองแบบ Micro Learning ผ่ า น
ส�ำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ในการบริหารคนอย่าง แอปพลิเคชัน PacD ซึ่งผลการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 52 (161 คนจาก
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก�ำหนดให้หัวหน้างานที่ดีต้อง กลุม่ เป้าหมาย 310 คน)
มีคุณลักษณะ 7 ประการ1 ตามบริบทและค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้
กลุม่ เป้าหมายจะได้รบั การประเมินคุณลักษณะแบบ 360 องศา ทัง้ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผลทีไ่ ด้จะน�ำมา
ประกอบการพิจารณาคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไป
หมายเหตุ : 1	(1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการกระท�ำของตนเอง (2) การเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ มอบหมายความรับผิดชอบให้ทีมงาน (3) การสอนงานและการพัฒนา
(4) ความสามารถในการให้ค�ำชืน่ ชมทีจ่ ริงใจแก่พนักงาน (5) การเปิดใจรับฟัง (6) การสร้างบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีมงาน (7) ความสามารถในการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการท�ำงาน
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ผลด�ำเนินงานในปี 2563

การพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร ตามแผนงานอบรมเพื่ อ พั ฒ นา ด�ำเนินการจัดท�ำสมรรถนะประจ�ำกลุม่ งาน (Functional Competency)
สมรรถนะตามหน้าที่ในการท�ำงาน (Functional Training Roadmap) ของหน่วยงานหลักส่วนหน้า โดยเริ่มที่สายงานบริหารทรัพย์สินและจะ
ระบุหลักสูตรการอบรมแยกตามหน่วยงานและตามบทบาทของงาน ด�ำเนินการต่อเนื่องในหน่วยงานหลักอีก 4 หน่วยงานในปี 2564
มีการประเมินและติดตามตามแผนและตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
การเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก เน้นจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้พนักงานสามารถด�ำเนินงานตาม
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
กระบวนการทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็นระบบดิจทิ ลั ภายในองค์กร อาทิ หลักสูตร
Construction Online, ICON Residential, Preventive Maintenance,
CPNServe และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับพนักงาน
ทั้งบริษัทฯ ก่อนการขึ้นระบบสารสนเทศทางด้านการบุคคลระบบใหม่
ชื่อ “CneXt” รวมพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89 ของ
พนักงานทั้งหมด
การเสริ ม ทั ก ษะและจิ ต ส�ำนึ ก โดยค�ำนึ ง ถึ ง หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล จั ด อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจและทั ก ษะตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการดูแลรักษาความปลอดภัย
สาธารณะและบุคคล อาทิ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น 22 รุ่น การดูแล
เครื่องจักรใหญ่ เช่น ปั้นจั่น การดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การ
ดูแลและใช้งานระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย การใช้งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยISO 45001 โดยรับการอบรมจากวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 487 คน (นับซํ้าคน) คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด
สัดส่วนประเภทหลักสูตร
ที่จัดอบรมในปี 2563 (ร้อยละ)
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บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาข้างต้น ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในปี 2563 เน้นการอบรมออนไลน์ E-Learning เป็นหลัก มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 67 หลักสูตร เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จ�ำนวน 32 หลักสูตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับร้อยละ 92 (คงที่
เมื่อเทียบกับปี 2562) ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรของบริษัทใช้แนวทาง 70:20:10 ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหน้างานเป็นหลัก
โดยจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากรในปี 2563 เท่ากับ 11 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 54 โดยเน้นการเรียนรู้
และสนับสนุนการปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานมากขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ภายใต้หลักสูตรอบรม GM Program

ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ศู น ย์ ก ารค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ซึง่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขัน และพฤติกรรมลูกค้า
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารศูนย์การค้า
จึ ง ต้ อ งเข้ า ใจภาพรวมและสามารถบริ ห ารจั ด การ
ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก�ำไรและเติ บ โตอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ภายใต้ ส ภาพการณ์ ดั ง กล่ า ว เสมื อ นเป็ น CEO
หรือเจ้าของธุรกิจ โดยต้องสามารถน�ำข้อมูลที่มีอยู่มา
เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ซึ่ ง บทบาทเหล่ า นี้ ต ้ อ งอาศั ย องค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ แ ละการบริ ห ารจั ด การ บริ ษั ท ฯ
จึงร่วมกับศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรส�ำคัญ
(Flagship Program) เพือ่ เพิม่ ทักษะในองค์ความรูด้ งั กล่าว
แก่ผู้บริหารศูนย์การค้า และส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนา
แนวคิดทางธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป แบ่งการอบรม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ การอบรมแบบเข้มข้น 7 วัน การ
มอบหมายงาน และการลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยส่ ง ผลงาน
เป็นแผนการด�ำเนินธุรกิจเดี่ยวที่ต้องน�ำไปใช้ได้จริงใน
ศูนย์การค้าที่ตนดูแลรับผิดชอบให้เกิดผลในเวลา 5 เดือน
มีการโค้ชแบบตัวต่อตัวเพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหารในปี 2564
โดยพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์ จ ากผลงานของศู น ย์ ก ารค้ า
ที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า นการศึ ก ษา
แก่ บุ ค ลากรที่ ส นใจใฝ่ ห าความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในโปรแกรมให้ทุนเรียนต่อวุฒิปริญญาโทซึ่งมีผลผูกมัด 2 ปี โดย
บริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ ่ า ยในการศึ ก ษาให้ ต ลอดหลั ก สู ต ร
จนส�ำเร็จการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์กับ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาในด้านทัศนคติและความ
มุ่งมั่นในการนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
โดยในปี 2563 มีบุคลากรที่ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโททั้งสิ้น
จํานวน 4 คน รวมเป็น 17 คนนับแต่มีการเปิดให้ทุนตั้งแต่ปี 2559
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่
การสร้างนวัตกรรม โดยจัดประกวดนวัตกรรมองค์กรภายใต้โครงการ
“ดรีมทีมโปรและดรีมทีมมินิ” ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอ
กระบวนการปรับปรุงและแนวคิดใหม่ในการทํางาน เพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาสร้างคุณค่าเพิ่มบนพื้นฐานแนวคิดแบบวงจร
การบริหารงานคุณภาพ โดยดรีมทีมโปรเป็นการประกวดโครงการ
ที่แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์หาสาเหตุบนหลักการ PDCA (Plan-DoCheck-Act) และ QC Story ส่วนดรีมทีมมินิเป็นการประกวด
โครงการที่เน้นแก้ปัญหาแบบเร่งรัดและท�ำได้ทันทีบนพื้นฐาน
การแก้ปัญหาไคเซน ลด เลิก และเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 จึงงดการ
ประกวดดรีมทีมโปรคงไว้เพียงการประกวดดรีมทีมมินิ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ คือ มีพนักงานร่วมส่งโครงการทั้งสิ้น จํานวน 133
โครงการ คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมของพนักงานที่ร้อยละ 10 ของ
พนั ก งานทั้ ง หมด ผลจากโครงการทั้ ง หมดคาดว่ า จะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายองค์กรได้ที่ 1.4 ล้านบาทต่อปี

123

124

บทที่ 19

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ผลงานจากโครงการดรีมทีมมินิในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
โครงการ Sound of Service
จากทีมศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ออก
มาตรการป้องกันโดยให้พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัยและ Face Shield และก�ำหนดให้พนักงานฯ ให้บริการหลัง
เคาน์เตอร์อะคริลกิ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้และให้บริการระหว่าง
ลูกค้าและพนักงาน ภายหลังพบว่ามาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
ต่อการสือ่ สารระหว่างกัน ประสิทธิภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าลดลงอย่างมีนยั ยะ ทางดรีมทีมจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
จึงได้รวมกลุ่มระหว่างพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์และแผนกงาน
ระบบ คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีง่าย ๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมเพียง
เล็กน้อยโดยติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับขยายเสียง ประกอบด้วยล�ำโพงและ
ไมโครโฟนติดตั้งชุดละฝั่งของเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ในฝั่งพนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์จะซ่อนการติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิดระบบดังกล่าวไว้ และ
จะท�ำการเปิดก็ต่อเมื่อพนักงานฯ เห็นลูกค้าเดินมาที่เคาน์เตอร์และ
เอ่ยปากสอบถาม ซึง่ โครงการดังกล่าวประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากใช้ ง บประมาณเพี ย งเล็ ก น้ อ ยแต่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ ง
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ยังคงมาตรการความปลอดภัยได้
เหมือนเดิมและสามารถน�ำไปขยายผลใช้ได้จริงจนครบทุกสาขา

โครงการประดิษฐ์อุปกรณ์นับจ�ำนวนลูกค้า
ใน Food Park และเครื่องเตือนเว้นระยะห่างบันไดเลื่อน
จากทีมศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

อุปกรณ์นับจ�ำนวนลูกค้าใน fOOdwOrld

เครื่องเตือนเว้นระยะห่างบันไดเลื่อน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้มีการจัดสรรก�ำลังคน
ในการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมแิ ละติดตามการลงทะเบียนใช้งานในระบบ
ไทยชนะเต็มอัตราก�ำลัง ท�ำให้บางมาตรการ เช่น มาตรการลดความแออัด
ใน Food park และการเว้นระยะห่างในการใช้บันไดเลื่อนขาดก�ำลังคน
กอปรกับวิเคราะห์แล้วพบว่าหากใช้พนักงานเพื่อการดังกล่าวจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการจัดสรรก�ำลังคนลดลงและไม่คมุ้ ค่างาน ด้วยเหตุนท้ี างดรีมทีม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จึงคิดประดิษฐ์อปุ กรณ์ในการนับจ�ำนวนคนและ
เว้นระยะห่างในการขึ้น-ลงบันไดเลื่อน โดยการน�ำระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์
มาใช้ในการตรวจนับจ�ำนวนคนที่เดินเข้า-ออกเมื่อใช้บริการ Food Park
สัญญาณจะส่งไปค�ำนวณหักลบจ�ำนวนคนและแสดงผลจ�ำนวนคนที่ยินยอม
ให้อยู่ในพื้นที่ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดบนหน้าจอ ส่วนการเว้นระยะห่างส�ำหรับ
การใช้ บั น ไดเลื่ อ นทางศู น ย์ ก ารค้ า ได้ น�ำอิ น ฟราเรดเซ็ น เซอร์ ม าตรวจจั บ
การเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่านและส่งสัญญาณเตือนเพื่อเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันในการขึ้นบันไดเลื่อน ภายหลังการแชร์ภาพอุปกรณ์ดังกล่าวใน
กลุ่มคณะท�ำงานเฉพาะกิจ COVID-19 ได้เกิดการพัฒนาดีไซน์ให้ใช้งานง่าย
และสวยงามเหมาะสม ก่อนน�ำไปขยายผลด�ำเนินการในทุกศูนย์การค้าภายใต้
การบริหารของบริษัทฯ ต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

3. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการและประเมินผลงาน

บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแผนงานที่กําหนด โดยใช้เครื่องมือและแนวทาง
การจัดกลุ่มตําแหน่งงานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องจากปี 2561
เพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างต�ำแหน่งงานและปรับระบบการประเมิน
ผลงานพนักงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1)	พนักงานท�ำการประเมินตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายปี ต ามแผนและเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล
(Individual Performance Management Plan) ที่แบ่งออก
เป็ น 4 หมวดหมู ่ คื อ 1) ผลงานร่ ว มขององค์ ก ร (Shared
Corporate) 2) ผลงานตามกลยุทธ์องค์กรในมุมมอง 4 ด้าน
คือ ด้านการเติบโตขององค์กร ด้านการสร้างคุณค่าแบรนด์
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน
3) ผลงานตามกลยุทธ์องค์กรในมุมมองด้านบุคลากร และ
4) ผลงานจากโครงการหรื อ แผนงานพิ เ ศษที่ ท�ำร่ ว มกั บ
เพื่อนร่วมงานต่างแผนก ต่างฝ่าย หรือกับหน่วยงานภายนอก
2)	จากนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะให้ขอ้ มูลป้อนกลับกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผ่านการคุยแบบตัวต่อตัวและน�ำคะแนนที่ได้ของแต่ละบุคคล
เข้าสู่กระบวนการถัดไป
3)	กระบวนการประเมินบนมาตรฐานเดียวกันมากทีส่ ดุ (Calibration)
ในทีป่ ระชุมระดับจัดการไล่ตามล�ำดับต�ำแหน่งงาน ผลประเมิน
ทีไ่ ด้จะนํามาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี
รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและ
การจั ด เตรี ย มแผนพั ฒ นารายบุ ค คลในปี ถั ด ไปต่ อ ไป ทั้ ง นี้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มการประเมินแบบป้อนกลับเพื่อให้
พนักงานทัง้ องค์กรสามารถประเมินผูบ้ งั คับบัญชาของตนเองได้
ผ่านแบบส�ำรวจเกี่ยวกับหัวหน้างาน (People Manager)
โดยมีพนักงานเข้าร่วมประเมินทีร่ อ้ ยละ 96 ของพนักงานทัง้ หมด
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำนักงาน

ภายใต้โครงการ “สมาร์ทออฟฟิศ - Smart Office” เพื่อให้บุคลากร
ได้ทํางานในบรรยากาศที่ทันสมัย คล่องตัว ตรงกับลักษณะงาน
และไลฟ์สไตล์มากขึน้ ซึง่ ทยอยปรับปรุงตัง้ แต่ปี 2562 แต่เนือ่ งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงได้ชะลอและ
ปรั บ รู ป แบบการท�ำงานและการใช้ พื้ น ที่ ใ นส�ำนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม
ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อ
ขอใช้ บ ริ ก ารกั บ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลส�ำนั ก งานผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
Workplace Management เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับบุคลากร
ของบริษัทให้มากขึ้น
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การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน

ทางด้านการจัดการและบริหารบุคลากรซึ่งด�ำเนินการบนพื้นฐาน
หลักบรรษัทภิบาลเพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานทั่วไป ทั้งนี้ความแตกต่างทาง
เพศสภาพ เชื้อชาติ และความทุพพลภาพทางร่างกายไม่ส่งผล
ต่อการกําหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน
โดยในปี 2563 ยังคงด�ำเนินการตามกระบวนการเดิม เน้นการปรับ
สวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นตรงตามไลฟ์สไตล์และความต้องการ
ของพนักงาน เช่น ปรับสวัสดิการเดินทางให้ครอบคลุมการเดินทาง
โดยเครื่องบินโดยสารในทุกต�ำแหน่งงาน เพิ่มเติมการท�ำประกัน
สุขภาพส�ำหรับคนในครอบครัว ขยายผลประโยชน์การประกันกลุ่ม
กั บ โรงพยาบาลพั น ธมิ ต ร และท�ำข้ อ ตกลงพิ เ ศษเพื่ อ พนั ก งาน
กรณีท�ำประกันโรค COVID-19 เป็นต้น และเพิ่มเติมในส่วนการ
จัดท�ำโครงสร้างต�ำแหน่งงานสมัยใหม่ในลักษณะการลดระดับชั้น
การบังคับบัญชา เพือ่ ขยายและเพิม่ ช่วงของการควบคุมให้กว้างขึน้
เพื่อเพิ่มอิสระและความคล่องตัวในการท�ำงาน
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงาน

เพิ่มเติมจากระบบ Smart ต่าง ๆ ที่พนักงานทุกคนต้องใช้ในการ
ท�ำธุรกรรมส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ตามเป้าหมายการเพิ่มเติมทักษะ
ดิจทิ ลั ให้กบั บุคลากร ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศ
ทางด้านการบุคคลระบบใหม่ชื่อระบบ “CneXt” ซึ่งช่วยให้ขั้นตอน
การจัดการข้อมูลและการบริหารงานด้านการบุคคลสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยระบบรองรับการท�ำงานของพนักงานแบบ Self-Service
และการท�ำงานนอกสถานที่ หรือ Work from Home ได้เป็นอย่างดี
ในระยะที่ 1 ได้เปิดใช้งานในฟังก์ชันหลักในการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล การจัดการสวัสดิการและการบริหารค่าตอบแทน การ
จ้างงาน และระบบการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ให้กับพนักงานทั้งบริษัทฯ ก่อนการขึ้นระบบในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึ ง มิ ถุ น ายน 2563 จ�ำนวน 344 รุ ่ น รวมพนั ก งาน
เข้าอบรมทั้งสิ้น 4,848 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมด
ความส�ำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการจัดกลุ่ม CneXt Change Agent
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนพนักงานในแผนกต่าง ๆ ช่วยในการขับเคลื่อน
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบให้กับพนักงานในกลุ่มย่อยที่ตน
รับผิดชอบ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการส่งข้อมูล
ป้อนกลับจากพนักงานเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ดยี งิ่ ขึน้
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบ CneXt ครอบคลุมการบริหารงาน
ด้านการบุคคลทั้งหมดและท�ำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การบริหารคน
แบบดิจิทัลรองรับวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่าง
เต็มรูปแบบ
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การค�ำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร

โดยดํ า เนิ น การตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ก�ำหนดจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (คปอ.) ทัง้ ในระดับองค์กรและในระดับสาขาตามลําดับ
มีพนักงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 346 คน แยกเป็น
ตัวแทนนายจ้างจํานวน 186 คน และเป็นตัวแทนลูกจ้างจํานวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมพนักงาน
สั ญ ญาจ้ า ง) และเพิ่ ม หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ คปอ. ประจ�ำ
ส�ำนักงานใหญ่ในการตรวจความปลอดภัย หรือ Safety Walk
ในทุก ๆ ไตรมาส เมื่อพบเหตุหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
จะมีการแจ้งให้ด�ำเนินการแก้ไขผ่านคิวอาร์โค้ดของ Workplace
Management จากผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยภายใต้
คณะกรรมการ คปอ. ในการดูแลป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย และความไม่ปลอดภัยในการ
ท�ำงานต่อพนักงาน ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทั ฯ มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญตามดังผลการด�ำเนินการทางด้านความ
ยั่งยืนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/storage/
download/sustainability/reporting-library/th/20210429sustainability-performance-th.pdf หัวข้อ “การบริหารจัดการและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร” ทั้งนี้ลักษณะของการบาดเจ็บหลัก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท�ำงานในปี 2563 ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก
ความประมาทและการหลบเลีย่ งอุบตั เิ หตุใหญ่สง่ ผลให้เกิดอุบตั เิ หตุ
แก่ตนเองแทน ในส่วนรายงานอุบตั เิ หตุของผูร้ บั เหมาพบว่ามีจ�ำนวน
1 ราย เกิดจากความประมาทในการปฏิบัติงานเช่นกัน
โดยอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดได้ ถู ก สอบสวนสาเหตุ แ ละน�ำ
บทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
การเกิ ด เหตุ ซ�้ ำ และก�ำหนดให้ มี ก ารตรวจสอบความปลอดภั ย
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีการติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
พร้อมสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับด�ำเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ในช่ ว งสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค
COVID-19 เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีในองค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก�ำหนดกระบวนการด้านความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ให้ เ ป็ น ระบบมาตรฐานขององค์ ก ร
จึ ง ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มองค์ ก รเพื่ อ ขอรั บ รองมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ISO 45001 และเริ่ม
เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในระบบ Smart Property
หมวด Incident เพื่ อ รายงานและวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและ
หาแนวทางป้องกันต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

ด�ำเนินการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ
เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2563
บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
หรือ Human Right Due Diligence (HRDD) และท�ำการประเมิน
ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ Human Right Impact
Assessment (HRIA)ในกลุม่ พนักงาน (ตามรายละเอียดทีเ่ ปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปี บทที่ 23 การก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน)
และน�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมาจัดท�ำเป็นแผนงานในการ
ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับปี 2563-2565 (Human Rights
Roadmap) ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ หรือ UNGP บนหลัก 3 ประการ คือ การคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยา โดย
แบ่ ง แผนงานออกเป็ น 3 แนวทาง คื อ การค�ำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ใ น
เรื่ อ งความปลอดภั ย การเคารพสิ ท ธิ ข องพนั ก งาน และการให้
ความเป็นธรรม สรุปแผนงานได้ทั้งสิ้น 6 แผนงานหลัก ก�ำหนด
ผลที่คาดหวังในการติดตามและก�ำหนดวาระการรายงานที่ชัดเจน
ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับปี 2563-2565

1)	การทบทวนนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการเคารพ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
2)	การประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นออนไลน์
www.centralpattana.co.th/th/whistle-blowing ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
3)	การดู แ ลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของพนั ก งานและพนั ก งาน
รับเหมาช่วงในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย
4)	การปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการดู แ ลบุ ค ลากรบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5)	การคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาในสิทธิของพนักงาน
ทีม่ หี น้าทีใ่ นการให้บริการลูกค้า (รวมพนักงานรับเหมาช่วง)
6)	การอบรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยเฉพาะ
บุคลากรในต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชา และบุคลากรที่มี
หน้าที่ดูแลพนักงาน และพนักงานรับเหมาช่วง
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บทที่ 19

การรักษาและสร้างความผูกพันพนักงาน

โดยมีแนวทาง ดังนี้
•	รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานและปฏิบัติ
ต่ อ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ด้ ว ยความเป็ น ธรรมไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
และสนั บ สนุ น การหารื อ และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ
กั บ พนั ก งานหรือตัว แทนพนัก งานในการน�ำเสนอข้อมูล แก่
ผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท�ำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
•	ขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ค่ า นิ ย ม และความเชื่ อ ของ
ทุกคนในองค์กรที่จะเป็นหลักยึดและชี้น�ำในวิธีคิดและการ
ตัดสินใจในการท�ำงาน เพื่อหลอมรวมพนักงานทุกคนให้เป็น
ส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลพัฒนาในการ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน” หรือ “IMAGINING BETTER
FUTURES FOR ALL” ที่จะสะท้อนตัวตนความคงอยู่ของ
บริษัทฯ โดยปลูกฝังให้บุคลากรเชื่อในสิ่งเดียวกันและร่วมกัน
สื่อออกมาในทุกสิ่งที่เราท�ำ จากวิธีคิด วิธีการท�ำงาน ความคิด
ริเริม่ และการลงมือท�ำ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ สร้างสรรค์
สิ่งดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคนผ่าน 4 ความเชื่อ ได้แก่
POSITIVITY - คิดสร้างสรรค์ ท�ำสิ่งดี DYNAMISM - พัฒนา
สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง CUSTOMER CHAMPIONS - ลูกค้า
คือแรงบันดาลใจ และ COMMUNITY AT HEART - ก้าวไปด้วยกัน
ผูกพันยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกิด Change Agent หรือผู้น�ำ
ในการเปลี่ยนแปลง น�ำโดย Central Pattana Leader - ผู้น�ำ
ในการขับเคลื่อนความเชื่อทั้ง 4 ของเซ็นทรัลพัฒนา CneXt

Change Agent - ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระบบ CneXt และ
Centrality Leader - ผู้น�ำในการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
•	ก�ำหนดประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรภายใต้
โครงการ “CG Voice” ตามกรอบการประเมินความผูกพันของ
พนักงานสูก่ ารเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice)
ของบริษัทเอออน ฮิววิท ใน 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 4 หมวด และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงความผูกพันองค์กร 3 หมวด โดยในปี 2563
มีพนักงานที่ร่วมทําแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด และได้คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ที่ร้อยละ 83 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 14 และจัดอยู่ใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตามนิยามของบริษัทเอออน ฮิววิท
ผลการประเมิ น ความผู ก พั น และปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คะแนน
ความผูกพันจะถูกนําไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานยกระดับ
ความผูกพันของบุคลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนุษย์และ
ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรและคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนตามลําดับ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ
ยังคงให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร
โดยเน้นที่กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีการก�ำหนดคะแนน
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รและอั ต ราการลาออกเป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด
ที่ติดตามในระดับกลยุทธ์องค์กร
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การปรับตัวขององค์กรในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จ�ำต้องปิดการด�ำเนินธุรกิจในทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 56 วัน
ส่งผลให้มีการออกมาตรการต่าง ๆ ในด้านการบุคคล ซึ่งค�ำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้กับพนักงานเป็นหลัก ดังนี้
•	ด�ำเนินมาตรการดูแลพนักงานเพิ่มเติมในช่วงการแพร่
ระบาดของโรค อาทิ การจัดท�ำประกันสุขภาพ COVID-19
แก่พนักงานเพิม่ เติมจากสวัสดิการทัว่ ไป แจกจ่ายหน้ากาก
อนามัย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ การก�ำหนดระเบียบและ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ หรื อ Work
from Home รวมทั้งมาตรการแยกกลุ่มท�ำงานทีมเอและ
ที ม บี การก�ำหนดมาตรการเข้ ม งวดในการคั ด กรอง
รายงาน และกักตัวกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศและ
กลับต่างจังหวัด รวมทั้งมาตรการป้องกันพนักงานกลุ่ม
เปราะบาง เช่น สตรีที่ก�ำลังตั้งครรภ์ จากสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย นอกจากนี้
ยังได้จัดท�ำแอปพลิเคชันให้พนักงานประเมินความเสี่ยง
ในการสัมผัสเชื้อ COVID-19
•	น�ำระบบการประชุ ม ทางไกล หรื อ VDO Conference
มาใช้เต็มรูปแบบ และเน้นการใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์และการท�ำงานแบบ Remote
Working ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Workflow)
ภายในของบริษัทฯ
•	ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการสื่ อ สารและการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
พนักงานผ่านโซเชียลมีเดียภายในของบริษัทฯ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารถึงพนักงานทุกคนได้
ทันที (Live) และพนักงานสามารถติดตามข่าวสารและ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเพิม่ รูปแบบ
การมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ เช่น การเชิญชวนพนักงาน
ร่ ว มกิ จ กรรมออนไลน์ แ บบเรี ย ลไทม์ ผ ่ า นฟั ง ก์ ชั น
Workplace Live ภายใต้ ช่ื อ กิ จ กรรม “HC We Care
LIVE” ทุ ก วั น อั ง คารและวั น พฤหั ส บดี เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ได้รับเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน และ
กิจกรรม Happy Friday เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย
ลดความเครียด ได้มพี นื้ ทีใ่ นการร่วมสนุก แชร์ความคิดเห็น
และประสบการณ์ต่าง ๆ ในทุกวันศุกร์ รวมถึงการเชิญ
คุณหมอด้านจิตวิทยาทีจ่ ะมาช่วยให้ความรูด้ า้ นการบ�ำบัด
ความเครียดด้วยตนเอง

• ก ารเป็ น แบบอย่ า งของผู ้ บ ริ ห ารในการขอบคุ ณ และ
ให้ก�ำลังใจแก่พนักงานหน้างานที่ต้องเสียสละท�ำงาน
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และสือ่ สาร
ให้พนักงานเข้าใจในสถานะของบริษัทฯ ได้แก่

- ภ ารกิจแจกยิ้ม - เป็นภารกิจต่อยอดจากคลิปสื่อสาร
ขอบคุณและให้ก�ำลังใจพนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง
ในช่วงที่ปิดด�ำเนินการ ภายหลังการผ่อนปรนจาก
ภาครัฐฯ จึงจัดภารกิจแบ่งสายการเดินทางไปพบปะ
พนักงานทั่วทั้ง 33 สาขาในประเทศไทยเพื่อเป็นการ
เรียกขวัญ ก�ำลังใจ แสดงความขอบคุณและความ
ห่วงใยต่อเพื่อนพนักงานในช่วงวิกฤตให้ผ่านพ้นไป
ด้วยกันภายใต้แฮชแท็ก #เราจะฟันฝ่าไปด้วยกัน
-	Q&A with CEO - โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทีม่ คี �ำถาม
ในใจเกีย่ วกับทิศทาง สถานะ และผลกระทบต่อบริษทั ฯ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในช่วง
ทีท่ กุ ศูนย์ตอ้ งปิดด�ำเนินการ และยังสามารถส่งค�ำถาม
ผ่ า น Workplace ซึ่ ง ทุ ก ค�ำถามที่ ส อบถามเข้ า มา
จะได้การตอบจากคุณปรีชา เอกคุณากูล ด้วยตัวท่านเอง
โดยการโพสต์ค�ำตอบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร
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	ภายหลั ง สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ของ
ประเทศไทยเริม่ ผ่อนคลายลง บริษทั ฯ ได้ผสมผสานช่องทาง
ในการสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไปพร้อมกัน
เน้นในเรือ่ งการพบปะเพือ่ สือ่ สาร ชีแ้ จงสถานการณ์ ทิศทาง
ของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และเรียกขวัญและก�ำลัง
ใจของพนักงานกลับคืนมา โดยรูปแบบกิจกรรมที่เพิ่มเติม
ขึ้น ได้แก่
-	Lunch with CEO คื อ กิ จ กรรมที่ เ ชิ ญ พนั ก งาน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสูงสุด เพื่อ
สอบถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการได้ในทุกเรื่อง
เริม่ จัดเมือ่ เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม จัดทัง้ หมด 5 ครัง้
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมเท่ากับ 60 คน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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-	กิ จ กรรม Central Pattana Step Up Challenge
#ก้าวต่อไปกับเซ็นทรัลพัฒนา หรือกิจกรรม CPN Step
2 Share เดิม โดยปรับวัตถุประสงค์จากเดิมที่เน้น
การเดินหรือวิง่ เพือ่ สุขภาพและแปรเป็นเงินบริจาค เป็น
เน้นให้พนักงานลุกขึ้นมาออกก�ำลังกายในทุกกิจกรรม
เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันตนเองจากโรคร้าย โดย
เริ่มการนับจ�ำนวนก้าวสะสมตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กําหนดเป้าหมายระยะทาง
สะสมให้ได้ 40,000,000 ก้าว เพื่อ 40 ปีของบริษัทฯ
ผลลัพธ์ของโครงการ จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 1,146 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของพนักงาน
ทั้งหมด (นับในช่วงการจัดกิจกรรม) ระยะก้าวสะสม
เท่ า กั บ 354,923,557 ก้ า ว เมื่ อ แปรจ�ำนวนก้ า ว
เป็นระยะทางได้เท่ากับ 283,939 กิโลเมตร (1,250 ก้าว
เท่ากับ 1 กิโลเมตร) เกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ผลลัพธ์ของโครงการ
จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วม
โครงการจํานวน

1,416
คน

หรือคิดเป็นร้อยละ

- T ownhall คื อ กิ จ กรรมการสื่ อ สารแบบสองทาง
ผสมผสานระหว่างการนั่งฟังในโถงบริษัทฯ พร้อมกับ
การถ่ายทอดสดผ่านฟังก์ชัน Workplace Live ให้
กับ พนักงานทั่วทั้ง องค์กรได้รับทราบและสอบถาม
ข้อมูลกลับมายังผู้บริหาร โดยจัดครั้งแรกเมื่อเดือน
ตุลาคม 2563 เป็นการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
ถึงทิศทางขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์และความเชือ่
ที่สะท้อนถึงความเป็น “เซ็นทรัลพัฒนา” ที่ว่า เราจะ
มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี เ พื่ อ อนาคตที่ ยั่ ง ยื น ส�ำหรั บ
ทุกคน “Imagining Better Futures for All”

29

ของพนักงานทั้งหมด
(นับในช่วงการจัดกิจกรรม)

ระยะก้าวสะสมเท่ากับ

354,923,557
ก้าว

เมื่อแปรจ�ำนวนก้าว
เป็นระยะทางได้เท่ากับ

283,939

กิโลเมตร (1,250 ก้าว เท่ากับ 1 กิโลเมตร)
เกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
หัวข้อ

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

การสรรหาและดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพ

การพัฒนาภาวะผู้นํา
และศักยภาพบุคลากร

การเป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูง

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

แผนงานปี 2564

•	ก�ำหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร •	ก�ำหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(CG Voice Score) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร ตั้ ง
(CG Voice Score) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร
เป้าหมายที่ร้อยละ 75
ตั้งเป้าหมายที่ร้อยละ 77 และคะแนนความผูกพัน
•	ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ของกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่รอ้ ยละ 75
ต่อองค์กรทีร่ อ้ ยละ 83 เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้วทีร่ อ้ ยละ 10
และมากกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 8
•	ด�ำเนินการตามแผนงานผลักดันบริษัทฯ สู่การเป็น •	ด�ำเนินการตามแผนงานผลักดันบริษัทฯ สู่การเป็น
องค์กรในหัวใจของพนักงาน เน้นผ่านช่องทางออนไลน์
องค์กรในหัวใจของพนักงาน
และเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เซ็นทรัลทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
อยู่ใน 10 บริษัทมาแรงแห่งปี 2563 ที่คนรุ่นใหม่อยาก
ร่วมงานด้วยมากที่สุด (www.workventure.com)
•	ไม่มกี ารว่าจ้างพนักงานจากสหภาพแรงงานอืน่ ใด และ
ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กร
•	ด�ำเนิ น การตามแผนงานการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร •	ด�ำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาสมรรถนะผู ้ บ ริ ห าร
ศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจและ
ภายใต้หลักสูตรอบรม GM Program ต่อเนือ่ ง พร้อม
การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคู่ค้าให้เติบโตร่วมกันไป
วัดผลตอบแทนทุนมนุษย์ (HCROI) เป็นผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักสูตรอบรม GM Program
ของโครงการ
•	ดํ า เนิ น การติ ด ตามให้ บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ •	ขยายผลแผนการก�ำหนดต�ำแหน่ ง งานที่ ส�ำคั ญ
ความก้าวหน้าในอาชีพได้พฒ
ั นาตามแผนทีก่ าํ หนดไว้
ในระดับ n-3
คิดเป็นร้อยละ 96 ของพนักงานกลุม่ เป้าหมายทีก่ าํ หนด
•	ด�ำเนินงานตามแผนงานสร้างความผูกพันของพนักงาน •	ศึกษาการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรเพือ่ สนับสนุน
ต่อองค์กร โดยอัตราการลาออกจากองค์กรโดยสมัครใจ
แนวทางการคิดและท�ำงานแบบ Agile
อยู่ในเกณฑ์ปกติและลดลงจากปีที่แล้วอย่างมีนัย
•	สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามความเชือ่ ทัง้ สีข่ ององค์กร
• ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน
•	ด�ำเนินโครงการตามแผนงานด้านสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรั บ ปี 2564 ตามแนวทางการค�ำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ในเรือ่ งความปลอดภัย การเคารพสิทธิของพนักงาน
และการให้ความเป็นธรรม

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บทที่ 19

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2563
แยกตามสถานที่ท�ำงาน
(ตามภูมิภาค) รวม

4,863
700

คน

ชาย

หญิง

คน

คน

2,404

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

35

277

ภาคเหนือ

43

172

148

214

ภาคกลาง

217

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

231

928

สำนักงานใหญ่

49

500

35

176

239

899

2,459

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

5%
11%
สายงานปฏิบัติการ
3,854 คน

5%

79%
แยกตามสายงาน

สายงานพัฒนาโครงการ
239 คน
สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง
496 คน
แผนก Internal Audit
14 คน
สายงานรายงานตรง CEO
(รวม Residential)
260 คน
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3.3 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการ
ดําเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และความปลอดภัย โดยมีแผนงานการบริหารจัดการคู่ค้าทั้งใน
งานพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง การบริหารศูนย์การค้า การตลาด
และงานการบริหารองค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 12 กลุ่มตามหมวดหมู่
การให้บริการของคู่ค้า ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/stakeholder-engagement/supplier
บริษัทฯ ก�ำหนดแผนงานในการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณา
จากความเสี่ยงของคู่ค้าใน 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงในการด�ำเนินการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ที่ เ กี่ ย วกั บ บรรษั ท ภิ บ าล สิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย
โดยวิเคราะห์ระดับความเสีย่ งจากขนาดของธุรกรรมทีม่ รี ะหว่างกัน
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการของคูค่ า้ ทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ รวมทัง้
ข้อจ�ำกัดในการหาผลิตภัณฑ์และบริการทดแทน เช่น บริการที่ต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์จาก
ขนาดของธุรกรรมทีม่ รี ะหว่างกันพบว่า คูค่ า้ ทีด่ �ำเนินธุรกรรมระหว่างกัน
ในรอบปี 2563 (เฉพาะในส่วนการบริหารศูนย์การค้า ส่วนการตลาด
ส่วนการบริหารองค์กร และไม่รวมผู้ให้บริการสาธารณูปโภค)
จ�ำนวน 4,018 ราย เป็นคู่ค้าที่มีธุรกรรมระหว่างกันเกินกว่า 10
ล้านบาท จํานวน 54 ราย ครอบคลุมร้อยละ 52 ของการว่าจ้างและ
จัดซื้อทั้งหมด

การวิเคราะห์ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้าประจ�ำปี 2563

กลุ่มคู่ค้า

ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้า

(เฉพาะในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด
และส่วนการบริหารองค์กร ไม่รวมผู้ให้บริการสาธารณูปโภค)

กลุ่มที่ 1

มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

กลุ่มที่ 2

มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3

น้อยกว่า 1 ล้านบาท

รวม

บริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลการวิเคราะห์ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้า
ข้างต้น วิเคราะห์ย่อยแยกตามหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง1 และน�ำข้อมูลที่ได้ไปด�ำเนินการปรับปรุง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน
ปี 2563-2564

จ�ำนวนคู่ค้า

สัดส่วนต่อ
ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ยอดใช้จ่าย

(ราย)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

54

2,103

52

468

1,448

36

3,496

499

12

4,018

4,050

100

แนวทางการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน แบ่งออกเป็น การ
สรรหาคู่ค้ารายใหม่และส่งเสริมให้คู่ค้าด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผ่ า นการประเมิ น คู ่ ค ้ า การพั ฒ นานวั ต กรรมร่ ว มกั น และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรฯ

หมายเหตุ : 1	(1) เครื่องใช้ส�ำนักงาน (2) สินค้าทั่วไป (3) อุปกรณ์และระบบไอที (4) วัสดุอุปกรณ์เพื่อการงานอาคารและงานระบบ (5) งานซ่อมบ�ำรุงระบบ (6) ผู้รับเหมาภายนอกและผู้รับเหมาช่วง
(7) สินค้าและบริการส�ำหรับกิจกรรมทางการตลาด (8) สินค้าและบริการส�ำหรับศูนย์อาหาร ฟู้ดพาร์ค และ (9) งานต่อเติม ปรับปรุงอาคาร

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

1. การสรรหาคู่ค้ารายใหม่และการประเมินคู่ค้า

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม คู ่ ค ้ า รายใหม่ เ พื่ อ ลดข้ อ จ�ำกั ด
ในการพึ่งพาคู่ค้าเฉพาะกลุ่มและเปิดโอกาสในการท�ำธุรกิจให้กับ
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ และรายย่อย โดยผูท้ สี่ นใจสามารถลงทะเบียน
เป็ น คู ่ ค ้ า รายใหม่ ผ ่ า นระบบลงทะเบี ย นออนไลน์ ข องพั น ธมิ ต ร
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ในปี 2563 มีจ�ำนวนผูป้ ระกอบการสนใจลงทะเบียน
เป็นคู่ค้ารายใหม่กับบริษัทฯ จ�ำนวน 1,147 ราย ส่งผลให้ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีคู่ค้าทั้งหมด 4,060 ราย (ณ สิ้นปี 2563) เป็นคู่ค้าท้องถิ่น
จ�ำนวน 1,162 ราย และเป็นคู่ค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์จ�ำนวน
358 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 และร้อยละ 9 ของคู่ค้าทั้งหมด
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้ใช้งานสินค้าและบริการภายในบริษัทฯ ต้อง
ท�ำการประเมิ น คู ่ ค ้ า โดยสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในทุ ก ใบสั่ ง ซื้ อ และ
ในทุกรายการที่ด�ำเนินการสั่งซื้อผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับกับคู่ค้าหากต้องท�ำการปรับปรุง
สินค้าหรือบริการรวมไปถึงการขึ้นทะเบียนคงสภาพการเป็นคู่ค้า
ของบริษัทฯ ในปีถัดไป ในปี 2563 สามารถท�ำการประเมินคู่ค้าได้
ที่ร้อยละ 51 ของจ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมดที่ท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และ
ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้นด้วยการลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้มี
โอกาสในการสรรหาคู่ค้ารายใหม่นอกขอบเขตที่เคยด�ำเนินการ
มาก่อน และท�ำการปรับกระบวนการสรรหาแบบเดิม ๆ เพือ่ ตอบโจทย์
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการภายใน อาทิ ความต้องการใช้
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจ�ำนวนมากในขณะที่ตลาดขาดแคลน
ทางบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก้ ไ ขสถานการณ์ โ ดยแยกสรรหาโรงงานผลิ ต
แอลกอฮอล์และโรงงานบรรจุภัณฑ์เครื่องส�ำอางให้มาร่วมกันผลิต
และบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากนั้นกระจายส่งไปยังทุกสาขา
ทั่วประเทศแทน
2.	การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่า
ร่วมกันกับคู่ค้า

ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้บริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคูค่ า้ โดย
การพัฒนาความร่วมมือและต่อยอดนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าร่วมกัน
โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ อาทิ
•	ร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส.เอ็ม.
คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ในการน�ำเทคโนโลยี
บดย่อยเศษเสาเข็มคอนกรีตตัดทิ้งจากงานฐานรากน�ำกลับ
มาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุรองทางถนนในโครงการเซ็นทรัล
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ศรีราชาตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยสามารถลดกระบวน
ขนส่งในการขนเสาเข็มออกและขนวัสดุรองทางถนนเข้าพื้นที่
โครงการ คิดเป็นผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมในการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่ากับ 198.26 ตันคาร์บอน
เทียบเท่า
•	น�ำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้
ในการสร้างแบบจ�ำลองเสมือนของอาคารในรูปแบบดิจิทัล
โดยน�ำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างใต้ดนิ และก�ำแพงกันดิน
ในระบบสามมิติซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางงานระบบ
โครงสร้างและการก่อสร้างให้เห็นภาพร่วมกันและสามารถ
แก้ไขจุดบกพร่องไปพร้อมกันแบบทันที อีกทั้งลดระยะเวลา
ลดการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย โดยเริ่มใช้ในโครงการดุสิต
เซ็นทรัล พาร์ค
•	ร่วมมือกับบริษทั ทีป่ รึกษา ได้แก่ บริษทั ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์
จ�ำกัด บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ�ำกัด และบริษัท
เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ�ำกัด ส�ำหรับ
การขยายผลโครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง - Journey to
Zero ในโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา โดย
ให้ความรูแ้ ก่คนงานก่อสร้างในการคัดแยกขยะอาหาร สอนการ
ท�ำน�้ำหมักชีวภาพในบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อใช้แก้ปัญหา
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบริเวณบ้านพักคนงานและบริเวณ
ก่อสร้าง เพิ่มความพึงพอใจของชุมชนเพื่อนบ้านรอบโครงการ
ซึง่ ผลการส�ำรวจความพึงพอใจรายเดือนกับเพือ่ นบ้านโดยรอบ
พบว่าความพึงพอใจในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นดังกล่าว
ดีขึ้นร้อยละ 56
•	ต่อยอดนวัตกรรมการใช้ซ�้ำ อาทิ การใช้วัสดุฉากกั้นชั่วคราว
ในงานปรับปรุงพื้นที่โดยลดการใช้ไม้กั้นสูงถึงเพดาน เป็นใช้
โครงเหล็ ก แบบส�ำเร็ จ รู ป ที่ ส ามารถน�ำมาประกอบได้ ต าม
ขนาดพื้นที่ เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และไม่บังทัศนวิสัย
และบรรยากาศในภาพรวมของศูนย์การค้า อีกทั้งยังสามารถ
หมุนเวียนไปใช้ในงานปรับปรุงพื้นที่โครงการอื่น ๆ ได้โดยง่าย
โดยเริม่ ทดลองใช้ในงานปรับปรุงพืน้ ทีท่ เี่ ซ็นทรัล พระราม 2 และ
การหมุนเวียนใช้ตู้คอนเทนเนอร์จ�ำนวน 20 ตู้ เป็นส�ำนักงาน
โครงการชัว่ คราวและบ้านพักคนงาน นับถึงปัจจุบนั ได้หมุนเวียน
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล อยุธยา
•	ขยายผลนวัตกรรมเพื่อลดการใช้ อาทิ ปรับกระบวนการแจ้ง
เพิ่มงาน/ลดงาน หรือเปลี่ยนแปลงงาน (SI: Site Instruction)
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมา จากแบบเดิมที่ต้องใช้เอกสาร
ตัวจริงเป็นระบบออนไลน์ที่สามารถอนุมัติออนไลน์และแจ้ง
โดยตรงให้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดและเห็ น ประเด็ น ที่ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงนั้นพร้อมกัน พบว่าสามารถลดการใช้เอกสารได้
ร้ อ ยละ 10 นอกจากนั้ น ยั ง น�ำระบบการตรวจรั บ มอบหรื อ
ตรวจข้ อ บกพร่ อ งหน้ า งานแบบออนไลน์ (Defect Online
Application) มาใช้ในการตรวจข้อบกพร่องหน้างาน ลดขัน้ ตอน
การส่งเอกสารระหว่างกัน และได้ขยายผลจากงานปรับปรุง
พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา บีช ไปใช้งานในทุกโครงการ
ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุงพื้นที่ พบว่าสามารถลด
การใช้กระดาษลงได้ร้อยละ 30
•	ขยายผลนวัตกรรมรีไซเคิล โดยติดตัง้ ระบบรวมท่อนำ�้ ทิง้ เพือ่ น�ำ
นำ�้ คอนเดนเสททีก่ ลัน่ ตัวจากเครือ่ งท�ำความเย็นกลับมาใช้ใหม่
ในระบบท�ำความเย็นแบบแยกส่วน โดยขยายผลจากโครงการ
น�ำร่องศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ไปยังโครงการเซ็นทรัล
ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา
•	ขยายผลมาตรการเพือ่ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ อาทิ ก�ำหนดให้
ติดตั้งพัดลมดูดฝุ่นในระหว่างก่อสร้างในทุกโครงการก่อสร้าง
ขยายผลมาตรการฉีดสเปรย์ละอองน�้ำหน้าเครื่องน�ำอากาศ
เข้าศูนย์การค้า การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ การเปลี่ยนพัดลม
ระบายอากาศเป็นแบบประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้สายพาน
หรือ EC Plus การน�ำแสงยูวีซี (UVC) มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
ในระบบระบายอากาศก่อนส่งเข้าสู่ตัวอาคาร และน�ำระบบ
ฆ่าเชื้อแบบพลาสมาซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาใช้ในลิฟต์
โดยสาร โดยน�ำร่องในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ทัง้ นีใ้ นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษทั ฯ ได้รว่ มกับ
ผู้รับเหมาก�ำหนดมาตรการป้องกันและดูแลแรงงานในโครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ ตั้งแต่ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งประตูสเปรย์
น�้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเดินเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ติดตั้งจุดบริการ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดสรรให้แรงงานสวมใส่หน้ากาก
ตลอดการท�ำงาน เป็นต้น
	รายงานนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกันกับคูค่ า้ ก่อนหน้านีไ้ ด้ที่ รายงานประจ�ำปี
2562 หน้า 136 และ www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/supplier

3.	การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกด�ำเนินการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
ห่วงโซ่อปุ ทานให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยด�ำเนินการพัฒนาต่อยอดตามแนวทาง

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การบริหารในปี 2562 แบ่งการจัดหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 9 หมวด1 (ไม่รวมกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง และไม่รวมผู้ให้บริการ
สาธารณู ป โภค) และก�ำหนดแผนการด�ำเนิ น งานออกเป็ น 5
แผนงานหลัก ได้แก่
•	การจัดหาเชิงกลยุทธ์ โดยท�ำการวิเคราะห์การสั่งซื้อทั้งหมด
ใน 2 มุมมอง คือ 1) มูลค่าและจ�ำนวนสินค้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อหนึง่ ใบสัง่ ซือ้ และ 2) จ�ำนวนใบสัง่ ซือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
ในแต่ละปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาสินค้าและบริการ
•	การจัดการโครงสร้างข้อมูลหลักของสินค้าคงคลังเพื่อให้ข้อมูล
มี คุ ณ ภาพ ช่ ว ยให้ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า นระบบแคตตาล็ อ กได้
ง่ายขึ้นและสามารถน�ำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ได้มากขึ้น
•	การพัฒนาคู่ค้าสู่พันธมิตร โดยน�ำผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อมาใช้ในการสรรหาพันธมิตรที่สามารถร่วมพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ
พัฒนาให้เกิดกระบวนการนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งในปี 2563 ได้
ด�ำเนินการสร้างและพัฒนาคู่ค้าสู่พันธมิตรทั้งหมด 4 ราย
โดยพิจารณารายที่มีการด�ำเนินธุรกรรมระหว่างกันมากที่สุด
และบ่อยที่สุด รวมทั้งพิจารณาศักยภาพในการกระจายสินค้า
ได้ครอบคลุมที่สุด ซึ่งได้แก่ คู่ค้าในหมวดเครื่องใช้ส�ำนักงาน
หมวดสินค้าทั่วไป หมวดวัสดุอุปกรณ์เพื่อการงานอาคารและ
งานระบบ และหมวดสินค้าและบริการส�ำหรับกิจกรรมทาง
การตลาด
•	การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ หรือ e-Procurement
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการท�ำงานที่ ป รั บ ใหม่ ตั้ ง แต่
กระบวนการสรรหาจัดซื้อจัดจ้างไปถึงการจ่ายเงิน (Procureto-Pay) โดยน�ำเทคโนโลยี Robotic Process Automation
(RPA) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ยลดปริ ม าณงานและความ
ผิดพลาดในการท�ำธุรกรรมซ�้ำ ๆ ของพนักงาน
•	การซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์จากมูลค่าของสินค้า/บริการ
ร่วมกับลักษณะการใช้สินค้า/บริการนั้น ๆ เช่น สินค้า/บริการมี
มูลค่าสูงและใช้ตามก�ำหนดระยะเวลา ความถีใ่ นการสัง่ ซือ้ น้อย
สินค้า/บริการมีมลู ค่าตำ�่ และใช้บอ่ ย ๆ มีความถีใ่ นการสัง่ ซือ้ มาก
เป็นต้น โดยน�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้มาใช้ประกอบในการบริหาร
จัดการการสัง่ ซือ้ และการท�ำสัญญากับคูค่ า้ เช่น สินค้า/บริการ
มีมูลค่าสูงและใช้ตามก�ำหนดระยะเวลา ความถี่ในการสั่งซื้อ
น้อย สินค้า/บริการมีมูลค่าต�่ำและใช้บ่อย ๆ มีความถี่ในการ
สั่งซื้อมาก เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บทที่ 19

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หัวข้อ

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

แผนงานปี 2564

•	ด�ำเนินการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้ / •	ขยายผลการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และ
จั ด จ้ า ง และการบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานส�ำเร็ จ ในเฟสที่ 1
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเฟสที่ 2 ส�ำหรั บ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
กระบวนการของสายงานปฏิ บั ติ ก าร
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการคู่ค้า

•	คู ่ ค ้ า และผู ้ รั บ เหมารายใหม่ ผ ่ า นการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ •	ก�ำหนดเป้าหมายในการสรรหาคูค่ า้ ท้องถิน่
ด้านความยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
และรายย่อยในการจัดซือ้ /จัดจ้าง ตลอด
จ�ำนวน 1,147 ราย (ไม่รวมคู่ค้ารายใหม่ในต่างประเทศ)
ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรให้ได้ร้อยละ
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมดในปี 2563
10 ของคู่ค้าทั้งหมดภายในปี 2568
•	ด�ำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา •	สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
ที่ด�ำเนินธุรกรรมระหว่างกันในปี 2563 ผ่านระบบประเมิน
ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรม และการ
คู่ค้าโดยผู้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยตรงผ่านทางออนไลน์ คิดเป็น
พัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
ร้อยละ 36 ของรายการสั่งซื้อทั้งหมดที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผ่านระบบออนไลน์
•	มีจ�ำนวนโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบประมูลออนไลน์
จ�ำนวน 85 งาน คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า 185 ล้ า นบาท และ
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 33
เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนก่อนการประมูล
•	มีคู่ค้าท้องถิ่นจ�ำนวน 1,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ของ
จ�ำนวนคูค่ า้ ทัง้ หมดทีด่ �ำเนินธุรกรรมในปี 2563 คิดเป็นมูลค่า
การสั่งซื้อหมุนเวียนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งสิ้น 880 ล้านบาท
•	มี อุ บั ติ เหตุ เล็ กน้ อยส่ ง ผลให้ แรงงานหยุ ดงานจ�ำนวน 18
ชั่วโมง จาก 4.1 ล้านชั่วโมงของการท�ำงานของแรงงาน
ที่ด�ำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการในปี 2563
•	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ใช้ แ รงงานผิ ด กฎหมาย หรื อ การก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในโครงการของบริษัทฯ ที่ก่อสร้าง
และปรับปรุงในปี 2563

นวัตกรรมบดย่อย
เสาเข็มน�ำกลับมาใช้แทน
วัสดุรองพื้นถนน

135

136
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3.4 การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ มีนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่วมกับชุมชน โดยมุง่ เน้น
สร้างการมีสว่ นร่วมในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
และภูมิใจในถิ่นก�ำเนิด โดยแบ่งแผนงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

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

เพือ่ สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั คนในท้องถิน่ และเผยแพร่อตั ลักษณ์
ของท้องถิ่นในวงกว้าง โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติที่มีการผสมผสาน
และประยุกต์เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชน
ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
•	การออกแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา เป็นการต่อยอด
ความส�ำเร็จจากรูปแบบ Semi-Outdoor และการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในตัวอาคารของศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ที่กรุงเทพฯ
โดยวิเคราะห์วิถีชีวิตคนศรีราชาที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีชีวิต
ทีเ่ ร่งรีบ วุน่ วาย ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นนิคมอุตสาหกรรม
แนวความคิด คือ การออกแบบให้ศูนย์การค้าเป็นเสมือน
บ้านหลังที่ 3 ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบาย และผ่อนคลาย
เหมือนเดินอยู่ในบ้านของตัวเอง หรือ “House of Si Racha”
การเดินช้อปปิ้งเสมือนการเดินภายในบ้านจากห้องหนึ่งสู่อีก
ห้องหนึ่ง ให้ความรู้สึกเดินได้ง่ายและสนุกสนานในบรรยากาศ
ทีเ่ ป็นกันเอง โดยแบ่งดีไซน์การออกแบบในแต่ละชัน้ แตกต่างกัน
อาทิ โซนแฟชันในบรรยากาศ Dressing Room หรือห้องแต่งตัว
ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกราวกับเดินเข้าไปเลือกในตู้เสื้อผ้า

โซนร้านอาหารบรรยากาศแบบ Town’s Kitchen หรือห้องครัว
แห่งเมืองศรีราชา เน้นใช้วสั ดุจากเหล็กและไม้ในสไตล์ทนั สมัย
โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศ Playroom หรือห้องส�ำหรับเล่น
เหมือนบรรยากาศในบ้านที่มีโซนต่าง ๆ ให้เลือกสนุกตาม
ไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ โซนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไอที และ
ธนาคารในบรรยากาศ Living Room หรือห้องนัง่ เล่นทีเ่ ป็นมิตร
กั บ ธรรมชาติ ในสไตล์ เ ลานจ์ แ ละล็ อ บบี้ และโซนส�ำหรั บ
ครอบครั ว ในบรรยากาศ Family Room หรื อ ห้ อ งส�ำหรั บ
ครอบครัว ที่แบ่งย่อยออกเป็น Fun Attic หรือห้องใต้หลังคา
ดินแดนในฝันของเด็ก ๆ และวัยรุ่น สานจินตนาการในวัยเยาว์
ที่ได้เล่นสนุกในห้องใต้หลังคา Dining Pod หรือพื้นที่รองรับ
เพื่อนฝูงเมื่อมาถึงเรือนชานให้ประทับใจในการรับประทาน
อาหารภายใต้หลังคาเรือนกระจกเดียวกัน และ Learning
Pod หรือสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
•	การออกแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ได้รับแรงบันดาลใจ
จากเสน่ห์ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองสามารถ
รักษาคุณค่า เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไว้ได้อย่างครบถ้วน
โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “ความเรืองรองแห่งพระนคร
ศรี อ ยุ ธ ยา” ถ่ า ยทอดเป็ น 4 องค์ ป ระกอบ คื อ เอกลั ก ษณ์
ของกรุงศรีอยุธยา การท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวิถีชุมชน อาทิ
การออกแบบตกแต่ ง ด้ า นหน้ า อาคารโดยอิ ง จากเจดี ย ์ ย ่ อ
มุ ม ไม้ สิ บ สองซึ่ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรมในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ตอนปลาย การตกแต่งพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมกลางแจ้งโดย
อิงจากสถาปัตยกรรมความเป็นมรดกโลกของอยุธยาที่ได้รับ
การรั บ รองจากยู เ นสโก และการตกแต่ ง ภายในที่ น�ำเอา
แบบบ้านทรงไทย ข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ในอดีตมาผสมผสาน
เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ สะท้อนภาพของอาณาจักรอยุธยาที่ได้
ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการค้าขาย มีตลาดที่หลากหลายกระจาย
อยู่ทั่วทุกมุมเมือง
	เพิ่มเติม “การชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบอาคาร” ก่อนหน้านี้
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
community
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ผลการด�ำเนินงานในการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบอาคาร
เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชนในปี 2562-2564
ศูนย์การค้า

ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการตกแต่งด้านหน้าอาคาร (Façade)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ

แนวคิดจากการจัดวางผังของเมืองในอุดมคติแบบไทยในสมัยโบราณที่อยู่บนแผ่นดินทอง
อันมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วัง วัด บ้าน และตลาด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา

บ้านหลังที่สามที่ให้ความอบอุ่นเหมือนเดินแบบไร้รอยต่อไปยังห้องต่าง ๆ ในบ้านที่มีพื้นที่
สีเขียวและเป็นมิตรกับธรรมชาติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา

สถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก อาทิ เจดีย์
ย่อมุมไม้สิบสอง

การสนับสนุนในรูปแบบการบริจาคที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่น ๆ
1)	การสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อสาธารณประโยชน์
ให้กับชุมชน

In-Kind
Giving

Community
Investment

ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ เตรี ย มมอบพื้ น ที่ ส�ำหรั บ กิ จ กรรมชุ ม ชน
จ�ำนวนรวมกว่า 2,500 ตร.ม. ให้กบั จังหวัดอยุธยา แบ่งเป็น ลานเมืองลานชุ ม ชน ในชื่ อ “ทรรศนาอยุ ธ ยา” จั ด พื้ น ที่ จ�ำลองวิ ถี ชี วิ ต
คนอยุธยา สอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่
ให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดี
ของเมืองอยุธยา และ “นิทรรศน์พระนคร” ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
บอกเล่าประวัตศิ าสตร์อยุธยาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
นักเรียน นักศึกษา และผูท้ สี่ นใจได้สมั ผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์แบบใหม่ทมี่ ากกว่าศึกษาจากหนังสือหรือพิพธิ ภัณฑ์
	เพิ่มเติม “สาธารณประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามอบให้กับชุมชน”
ก่อนหน้านี้ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/
stakeholder-engagement/community

2)	การจัดสรรพื้นที่โดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ ย หรือคิดในราคา
In-Kind
Community
ลดพิเศษให้กับหน่วยงาน
Giving
Initiatives
ราชการ สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานทีไ่ ม่หวังผลกาํ ไร

จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและสภากาชาดไทยในการ
จัดสรรพื้นที่ชั่วคราวเพื่อรับบริจาคโลหิตมากว่า 33 ปี ได้ร่วมกัน
วางแผนและศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด สรรพื้ น ที่ ถ าวร
ในศูนย์การค้าเพื่อรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563
ได้ร่วมกันเปิดจุดรับบริจาคโลหิตถาวรแห่งแรก ในพื้นที่จัดสรร
ของศูนย์ราชการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยตั้งแต่
เปิดให้บริการได้มีประชาชนมาบริจาคโลหิต ณ จุดรับถาวรแล้ว
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 697,500 ซีซี อีกทัง้ ได้น�ำพนักงานกลุม่ เซ็นทรัล จ�ำนวน
100 คน เข้าร่วมโครงการ Mask for Blood Hero ร่วมบริจาคโลหิต
แบบหมูค่ ณะ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ยอด
บริจาคโลหิตจ�ำนวน 40,000 ซีซี เมื่อรวมกับยอดการรับบริจาค
โลหิตบนพื้นที่หมุนเวียน ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพิ่มจ�ำนวนครั้ง
เพิม่ โลหิต เพิม่ ชีวติ ฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลน” “กลุม่ เซ็นทรัล บริจาค
โลหิตด้วยใจ เป้าหมาย 10,000,000 ซีซี” ซึ่งจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตทัว่ ทัง้ ประเทศ จ�ำนวน 21 ครัง้ ใน 33 สาขาทัว่ ประเทศ ได้ยอด
บริจาคโลหิตจ�ำนวน 3.4 ล้าน ซีซี (ข้อมูลจากสภากาชาดไทย
นับรวมยอดได้ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รว่ มด�ำเนินการกับพันธมิตรและภาคีตา่ งๆ
ในรูปแบบการสนับสนุนพืน้ ทีแ่ ละสร้างสรรค์กจิ กรรมทางการตลาด
เพือ่ ขับเคลือ่ น สร้างจิตส�ำนึก และก่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ
-	ร่วมกับกลุม่ เซ็นทรัลและองค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย สร้างสรรค์
โครงการ “Central - UNICEF Together for Every Child”
เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด
ไม่หยุดรัก ในชือ่ ตอน “มหัศจรรย์ พลังครอบครัว” เพือ่ สร้างความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของครอบครัวที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของลูกน้อย ทั้งในด้านของการเจริญเติบโตทางร่างกายและ
ด้านจิตใจ เนือ่ งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 จึง
จัดได้เพียง 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากเป้าหมาย
หมุนเวียนจัดงานในศูนย์การค้า 10 แห่งทั่วประเทศ

-	ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ “The Magical Breath:
ลมหายใจดีดี ในวันทีม่ ฝี นุ่ ” โดยให้ความรูเ้ รือ่ ง PM2.5 เผยแพร่
วิธีป้องกัน พร้อมแจกหน้ากาก N95 จ�ำนวน 1,000 ชิ้น
-	จัดคอนเสิร์ตการกุศลงาน “From Thailand to Australia:
A Fundraising Concert to Save Australian Animals” โดยเงิน
บริจาคทัง้ หมดมอบให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยไฟป่าของ
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ NSW Rural Fire Service, RSPCA
Australia, WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and
Education Service Inc.) และ CFA (Country Fire Authority
of Victoria)

3)	การบริจาคเงิน

4)	การจัดกิจกรรมซีพเี อ็นอาสา

Cash
Charitable
โดยสนับสนุนเงินให้กับชุมชน องค์กร Contribution
Donation
การกุ ศ ล รวมถึ ง การบริ จ าคเพื่ อ การ
ศึ ก ษาและเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล
โดยมู ล นิ ธิ เ ตี ย ง จิ ร าธิ วั ฒ น์ ในการมอบถุ ง ยั ง ชี พ และอุ ป กรณ์
ที่จ�ำเป็นในยามวิกฤติ จ�ำนวนกว่า 4,100 ถุง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
ให้ กั บ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นครราชสี ม า
นครศรีธรรมราช ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ทางบริษทั ฯ และกลุม่ เซ็นทรัลได้รว่ มกับกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพ
จ�ำนวน 1,700 ชุด สนับสนุนโครงการ “สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม คนละมือ
เพื่อมื้อน้อง” เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหารจากการเลื่อนเปิดเทอม

Time
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาในชั่วโมง Contribution
การทํางานในการทํากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ
สนั บ สนุ น และมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม ทั้ ง ทางด้ า น
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานซีพีเอ็นอาสายังได้
น�ำทักษะและความช�ำนาญจากการท�ำงานไปช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย เช่น ในเดือนเมษายน 2563
ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ�ำนวน 11 นาย ได้เข้าร่วมรักษา
ผื น ป่ า ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ส ายส่ ง น�้ ำ
เครื่ อ งสู บ น�้ ำ ดั บ เพลิ ง แบบหาบหาม ชุ ด ป้ อ งกั น ไฟนอกอาคาร
และเครื่อง SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus)
หรื อ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจส�ำหรั บ สู ้ ภั ย แบบถั ง ติ ด ตั ว พร้ อ มน�้ ำ ดื่ ม
1,000 ขวด นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับบุคลากรของ
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ท�ำกิจกรรมภายใต้โครงการ Centrality
ในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ส่ ง ผลให้ ต ้ อ งลดการ
จัดกิจกรรมในปี 2563 ลงเหลือเพียง 84 กิจกรรม มีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,526 คน (นับเฉพาะข้อมูลที่มีการ
รวบรวม รวมนับซํ้า และไม่นับชั่วโมงที่พนักงานทุกคนร่วมกันท�ำ
Face Shield ภายใต้โครงการ “We Care for All”) ลดลงจาก
ปี 2562 ที่ร้อยละ 36
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3. การพัฒนาชุมชน
1) ด้านเศรษฐกิจชุมชน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ “เซ็นทรัล ท�ำ” และกลุ่มเซ็นทรัลในการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยการสร้ า งกลไกตลาดชุ ม ชน
ให้เกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ
• 	การจั ด สรรพื้ น ที่ ถ าวรในการ
จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์
In-Kind
Community
ภายใต้ โ ครงการ “ตลาดจริ ง ใจ
Giving
Initiatives
ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต” เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรอิ น ทรี ย ์ ไ ด้ ม าจ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
โดยตรง โดยปัจจุบันได้จัดตั้งตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต
ในศูนย์การค้าของบริษัทฯ แล้วจ�ำนวน 12 สาขา จากทั้งหมด
22 สาขา2 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 2,747 ครัวเรือน
ครอบคลุม 318 ต�ำบล และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน
ท้องถิ่นกว่า 158 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดสรรพื้นที่
หมุนเวียนเพื่อเปิดโอกาสในการค้าขาย สร้างแบรนด์ และ
ระบายสินค้าให้เกษตรกร อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ
โครงการหลวงในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
ทุก ๆ วันศุกร์ใน 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล
พระราม 2 เซ็น ทรัล พระราม 3 เซ็น ทรัล พระราม 9 และ
เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
•	ก า ร น�ำ อั ต ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม ถึ ง
ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นที่ โ ดดเด่ น ของจั ง หวั ด
Cash
มาผลิ ต เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ประจํ า ปี โดย Contribution
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ
จั ง หวั ด เชี ย งราย น�ำอั ต ลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ ง “เมื อ ง
แห่ ง ศิ ล ปิ น ดิน แดนแห่ง ศิลปะ” และเป็น จัง หวัดที่มีชนเผ่า
ชาติพนั ธุม์ ากทีส่ ดุ มาเป็นแรงบันดาลใจรังสรรค์ชนิ้ งานของขวัญ
อันทรงคุณค่าภายใต้แนวคิด “ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่ คือ การให้ไม่มี
วันหยุด” ก่อให้เกิดชิน้ งานแห่งพลัง ศรัทธา ปัญญา มหาชน โดย
ผสานผลงานของสามเอกอัครศิลปินจังหวัดเชียงรายทีม่ ชี อื่ เสียง
ระดับโลก ได้แก่ ท่านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ท่านอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒ
ั น์ พระเมธีวชิโรดม (ท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเธี) และ
ศิลปินเชียงรายอีกหลายท่าน จัดท�ำเป็นชิน้ ของขวัญทรงคุณค่า
นอกจากนี้ยังมีงานถุงผ้ามหาชนที่เกิดจากการน�ำผ้าทอมือ
ชาวเขาและผ้าปักของหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์มาตัดเย็บ
โดยกลุม่ แม่บา้ นในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเป็นการกระจาย
รายได้เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติ
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2) ด้านการศึกษา

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาอั น เป็ น
รากฐานของสั ง คมภายใต้ โครงการ
Cash
Community
“เซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และ Contribution
Investment
ซี พี เ อ็ น เพาะกล้ า ปั ญ ญาไทย” โดย
เน้นพัฒนาในปัจจัยพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคาร
ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการพัฒนาทักษะของนักเรียน
และครูผู้สอน ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลด�ำเนินการ
พัฒนาให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น 22 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่
•	สนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรูใ้ ห้กบั ศูนย์การเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านจะนู (จิราธิวฒ
ั น์อปุ ถัมภ์) และศูนย์การเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม จังหวัดเชียงราย และ
เพิ่มเติมเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แสงธรรมชาติและติดตั้งแผงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
•	สนับสนุนการก่อสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบด้านความ
ปลอดภั ย เน้ น ใช้ วั ส ดุ ย างพาราในการท�ำเฟอร์ นิ เ จอร์ ใ น
ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์
และโรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง
•	สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ โ รงเรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นพัฒนาด้านวิชาการ
ควบคู่กับวิชาชีพ อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์
และสอดแทรกการบริหารจัดการโครงการ เช่น วิธกี ารท�ำรายรับ
รายจ่าย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียน
ชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนบ้านแม่สา และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงอุดม และโรงเรียน
บ้ า นหนองแสง และจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
บ้านแก้งซาว โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน โรงเรียนบ้านท่าไห
(ไหทอง) และโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
•	ผลักดันโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
เน้ น ที่ จ ะสร้ า งทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ ให้ เ ชื่ อ มโยง
ระหว่างโรงเรียนและอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศได้ มีสถานศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนชุมชน
วัดหนองโนใต้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนบ้านหนองนาค�ำ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
จั ง หวั ด อุ ด รธานี โรงเรี ย นบ้ า นควนสวรรค์ และวิ ท ยาลั ย
เทคนิ ค ตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง และโรงเรี ย นสะแกราชวิ ท ยาคม
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ : 2	ตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตทัง้ 22 สาขา กระจายทัว่ ทุกภูมภิ าคในประเทศไทย สามารถช่วยเหลือเกษตรกรโดยรวมได้กว่า 3,529 ครัวเรือน ครอบคลุม 591 ต�ำบล สร้างรายได้หมุนเวียน
สู่ชุมชนท้องถิ่นกว่า 193 ล้านบาท
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3) ด้านอื่น ๆ

•	การมอบโอกาสและความเท่ า เที ย มทาง
สั ง คมให้ กั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส อาทิ การจั ด สรร
In-Kind
พืน้ ทีฟ่ รีให้กบั ผูพ้ กิ ารได้จาํ หน่ายสลากกินแบ่ง
Giving
รัฐบาล โดยถูกต้องตามกฎหมายและค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้พิการเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 มีผู้พิการจํานวน
48 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
ต่อพนักงานทัง้ หมดหรือคิดเป็นมูลค่าพืน้ ทีเ่ ท่ากับ 5.7 ล้านบาท
•	เข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ทีจ่ ดั ขึน้
โดยกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย์
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
กว่า 24 หน่วยงาน เพื่อรวมพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้
มีความเท่าเทียมระหว่างเพศและยอมรับในความแตกต่างและ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

	มองเห็นคุณค่าในกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างปรองดองและมีความสุข
•	ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ส�ำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) เครือข่ายมูลนิธิสังคมสุขใจ (สามพรานโมเดล) และ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาพืน้ ทีผ่ ลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภายใต้ “โครงการแปลงผักสุขใจสู่สายใยรัก” ส�ำหรับผู้พิการ
ในชุมชนอ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง เพื่อขยายโอกาสและ
สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ให้ ค นพิ ก ารในชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
การก่อสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ กระบะปลูกผัก สอนการท�ำปุ๋ยหมัก
และวางกระบวนการปลูกและเก็บเกีย่ วทีส่ ะดวก มีประสิทธิภาพ
ให้สามารถน�ำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไปต่อยอดจ�ำหน่ายใน
ตลาดจริงใจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�ำปาง

การด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “WE CARE FOR ALL…เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ คนไทย
ทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และ
สังคม เพื่อเป็นการให้ก�ำลังใจ ดูแลใส่ใจ ให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุดผ่านกิจกรรม ดังนี้
สนับสนุนผ่านกิจกรรมจิตอาสา
Time
1.	พนักงานจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 1,700 Contribution
คน ร่วมใจท�ำหน้ากาก Face Shield กว่า
60,000 ชิ้น ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกว่า 5,000 คน ในโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลกว่ า 40 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ภายใต้
แคมเปญ “WE CARE FOR ALL…เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ
คนไทยทุกคน”

Face Shield 60,000 ชิ้น

2.	พนั ก งานจิ ต อาสาร่ ว มบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
•	พนั ก งานศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล ภู เ ก็ ต สนั บ สนุ น
อาหารกล่ อ งกว่ า 32,000 กล่ อ ง และช่ ว ยงานใน
โรงครัวพระราชทาน
•	พนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ร่วมระดมทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งจัดท�ำ “ถุงแบ่ง
น�้ำใจ ปันรอยยิ้ม” จ�ำนวน 200 ถุง มอบให้แก่พนักงาน
แม่ บ ้ า น พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย พนั ก งาน
ขับรถ พนักงานท�ำสวน และพนักงานชั่วคราว เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19
•	พนักงานเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล
ออฟ ไลฟ์ แจกข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องให้
กับชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบ และร่วมกับสถานี
ต�ำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ในการตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่าย
อาหารแห้งให้กบั ประชาชนทีเ่ ดือดร้อนย่านรัตนาธิเบศร์
เป็นต้น
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การช่วยเหลือเยียวยา
In-Kind
Cash
1.	ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รกว่ า 90
Giving
Contribution
ราย จัดกิจกรรม “ALL FOR
HEROES อิ่ ม นี้ เ พื่ อ หมอและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ”
โดยจัดคาราวานปล่อยรถเพือ่ มอบอาหารกล่อง 10,000 ชุด
และถุงนำ�้ ใจรวมอาหารแห้งนำ�้ ดืม่ 30,000 ชิน้ ให้บคุ ลากร
ทางการแพทย์ที่เป็นดั่งฮีโร่ในหกโรงพยาบาลหลักที่ดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด ได้ แ ก่ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลต�ำรวจ
2.	ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดโครงการ “รถปันสุข”
เพือ่ ส่งมอบสิง่ ของทีจ่ �ำเป็นและอาหารแห้งให้กบั ชุมชนและ
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 โดยเปิดรับบริจาคของใช้ที่จ�ำเป็นจาก
กลุ่มพนักงาน เซ็นทรัลพัฒนา พนักงานในเครือบริษัท
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ และบุคคลทั่วไป โดยจัดตั้ง
จุดรับบริจาค ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
ทองหล่อ ซอย 10 และจุดจอดรถ Super Car โซน Groove

All for Hero รถปันสุข

ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยขบวนคาราวานรถได้
รับการสนับสนุนรถกระบะจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด จ�ำนวน 6 คัน เพื่อน�ำสิ่งของที่ได้
จากการรั บ บริ จ าคไปมอบให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย ใน
เขตปทุมวันจ�ำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านครัว ชุมชน
พระเจน ชุมชนซอยร่วม-โปโล ชุมชนซอยกุหลาบแดงซอยปลูกจิต 3 ชุมชนวัดบรม และส�ำนักงานเขตปทุมวัน

การจัดสรรพื้นที่ฟรี
In-Kind
Community
1.	ตลาดผลไม้รวมใจ : จัดสรร
Giving
Initiatives
พื้นที่ทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์การค้ากว่า 40,000 ตร.ม. ใน 33 ศูนย์การค้า เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยในชุมชนกว่า 6,000
ราย โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าตลอดเวลา 3-6 เดือน เป็น
มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รวม 1,500 ล้านบาท

ตลาดผลไม้รวมใจ

Revival Market

2.	จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกว่า 180 กิจกรรม เป็นพื้นที่ใน
Convention Hall 30 กิจกรรม และพืน้ ทีล่ านโปรโมชันต่าง ๆ
150 กิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่มี
การเก็บค่าเช่าตลอดเวลา 6 เดือน เป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
โดยเปิดโอกาสให้หลากหลายอาชีพที่ต้องพักงานหรือ
มีปัญหาขายสินค้าไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 ได้มีพื้นที่ในการจ�ำหน่ายสินค้าหรือหา
รายได้เสริมให้กับตนเอง อาทิ กิจกรรม Revival Market
เปิดท้ายขายของพี่น้องร่วมอาชีพ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มแอร์โฮสเตส สจ๊วต บุคลากรสายการบิน ภายใต้ชื่อ
“ตลาดนางฟ้าอยากขาย” “ปิ่นโตนางฟ้า” “TG Market
ตลาดนัดแอร์โฮสเตส”
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
หัวข้อ

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

•	กําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดระดับ •	กําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับ
องค์กร โดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือชั่วโมง
ชุ ม ชนเป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร
อาสาของพนักงานอยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง (ปรับลดลงจาก 30,000
โดยตั้ ง เป้ า หมายการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19)
ของพนั ก งานหรื อ ชั่ ว โมงอาสาของ
•	ในปี 2563 มีบุคลากรของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่า
พนักงานอยูท่ ี่ 24,000 ชั่วโมง
ร่วมกับชุมชนและกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาจ�ำนวน 10,037 ชั่วโมง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
•	สนับสนุนพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐ
และชุ ม ชนโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
สั ด ส่ ว นอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 10 ของ
•	สนับสนุนก�ำลังคนและงบประมาณในการด�ำเนินโครงการสร้าง
กิจกรรมทั้งหมดภายในปี 2568
คุณค่าร่วมกับชุมชนและโครงการซีพเี อ็นอาสา รวม 3.5 ล้านบาท •	ศึกษาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
•	สนั บ สนุ น และร่ ว มกั บ กลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล ในการด�ำเนิ น โครงการ
ห รื อ คุ ณ ค ่ า ร ่ ว ม ที่ สั ง ค ม ไ ด ้ รั บ
เพื่อสังคมในนาม “เซ็นทรัล ท�ำ” เป็นเงิน 23.9 ล้านบาท
ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร
•	จัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาทั้งหมด 84 กิจกรรม คิดเป็นจ�ำนวน
ชั่วโมงอาสา 10,037 ชั่วโมงตามเป้าหมายขององค์กร
		การลงทุนในชุมชน
ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน

การแสดงความรับผิดชอบ
และพัฒนาชุมชน

แผนงานปี 2564

สนับสนุนเพื่อสังคม
•	จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อชุมชน รวมทั้งสิ้น 621 กิจกรรม
เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมจ�ำนวน 134 กิจกรรม
•	สนับสนุนพืน้ ทีใ่ ห้หน่วยงานภาครัฐและชุมชน (รวมผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19)
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณรวม 53.7 ล้านบาท
การบริจาค
•	บริจาคเพื่อการกุศลผ่านมูลนิธิต่าง ๆ เป็นเงิน 17.4 ล้านบาท
(รวมงบประมาณเพือ่ พัฒนาด้านการศึกษา และเพือ่ ผูป้ ระสบภัย)
ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นนัยส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน นํ้ า
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการของเสียเพือ่ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างเป็นระบบและยัง่ ยืนโดยนํามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์
ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และแนวทางการ

บริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือมาตรฐานอาคารเขียวในระดับนานาชาติ (LEED: Leadership
in Energy & Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน
Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN
Energy Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้ทรัพยากรทางเลือก เช่น พลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การน�ำน�้ำกลับมาใช้หมุนเวียน ลดปริมาณ
ขยะฝังกลบ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการบริหารจัดการ

01

การบริหารจัดการ
การใช้พลังงาน

หารจัดการ
05 การบริ
คุณภาพอากาศ

บตัว
02 การปรั
03
ต่อการเปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการน�้ำ
และน�้ำทิ้ง

หารจัดการ
04 การบริ
ขยะและของเสีย

หารจัดการ
06 การบริ
อาคารประหยัด

การบริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ฒนาและ
08 การพั
รักษาสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศ

พลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
Green Building

07

ร่วมกับชุมชน

4.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมี แ นวทางในการด�ำเนิน การทั้ง ในส่ว นของการเพิ่มการใช้ไ ฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตามธรรมชาติ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1. การบริหารจัดการในส่วนการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานในปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นการใช้พลังงานของศูนย์การค้าจ�ำนวน 34 แห่ง และอาคารส�ำนักงานทั้ง 7 แห่ง โดยมี
แหล่งพลังงาน ดังนี้
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1. จากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

•	พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง1
จ�ำนวน 793,431 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
97.96 ของพลั ง งานที่ ใ ช้ ทั้ ง หมด โดยใช้ ใ นการท�ำงานของ
ระบบปรั บ อากาศ ไฟฟ้ า แสงสว่ า ง และเพื่ อ กิ จ กรรมปกติ
ภายในบริษทั ฯ
•	พลังงานจากเชื้อเพลิงน�้ำมันและก๊าซหุงต้ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.49 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นน�้ำมันที่ใช้ใน
การเผาไหม้เครือ่ งยนต์เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมปกติ เช่น การท�ำงาน
ของเครื่องตัดหญ้า การใช้รถตู้บริษัท รถรับส่งลูกค้า และใน
การซ้ อ มแผนเผชิ ญ เหตุ จ�ำพวกอุ ป กรณ์ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ
ซ้ อ มดั บ เพลิ ง นอกจากนั้ น ยั ง ส�ำรองเพื่ อ ใช้ ง านในกรณี
เหตุฉุกเฉิน เช่น การใช้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าและระบบสูบน�้ำดับเพลิง เป็นต้น ส�ำหรับก๊าซหุงต้ม
มีการใช้ส�ำหรับกิจกรรมในศูนย์อาหารทีบ่ ริหารงานโดยบริษทั ฯ2
และในการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุจากครัวร้อน

2.	แหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน
ตามธรรมชาติ

บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้มากขึน้
โดยด�ำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารศูนย์การค้า
และบนหลังคาของพื้นที่จอดรถไปแล้วจ�ำนวน 16 โครงการเพื่อ
น�ำไฟฟ้ามาใช้ในศูนย์การค้าและระบบปั๊มส่งน�้ำ โดยในปี 2563
บริ ษั ท ฯ สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จ�ำนวน
12,566 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.55 ของพลังงาน
ที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 39 มาจากโครงการ
ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ พิ่ ม เติ ม จ�ำนวน
7 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ศาลายา
เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรัล ขอนแก่น เซ็นทรัล พระราม 2
และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั (ไม่รวมการผลิตจากเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563) ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผน
ในการติดตั้งเพิ่มอีก 8 โครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในอนาคต

ปริมาณพลังงาน (หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
แหล่งพลังงาน

แหล่งพลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป

แหล่งพลังงานทดแทน
ประเภทหมุนเวียน
ตามธรรมชาติ

พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
พลังงานจากเชื้อเพลิงน�้ำมัน
และก๊าซหุงต้ม
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์-แผงโซลาร์เซลล์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

922,533

903,475

944,828

972,153

793,431

98.0

N/A

4,224

5,265

5,471

3,940

0.4

128

899

6,175

9,045

12,566

1.6

ปริมาณพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ที่บริษัทฯ
ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งหมด (หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังงานไฟฟ้าจาก
กฟภ./กฟน.

98.0%

793,431

1.6%

972,153

พลังงาน
แสงอาทิตย์

944,828

0.4%

2559

2560

2561

2562

2563

สัดส่วนพลังงาน (%)

ไฟฟ้า / เชือ
้ เพลิง / แสงอาทิตย์

พลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงน้ำมัน
และก๊าซหุงต้ม

พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
-แผงโซลาร์เซลล์์

2560

2561

2562

2563

99.4/0.5/0.1

98.8/0.6/0.6

98.5/0.6/0.9

98.0/0.4/1.6

	บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 91 ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทั้งหมด หรือเท่ากับ 2,897 ล้านบาท
ไม่รวมกิจกรรมการใช้ก๊าซหุงต้มของร้านค้าและผู้เช่า

2

3,940

เชื้อเพลิง

พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการไฟฟ้านครหลวง

1

12,566

5,471

5,265

4,224

903,475

(ร้อยละ)

9,045

6,175

899
128

สัดส่วน
การใช้พลังงาน
ทั้งหมดในปี 2563

สัดส่วน
การใช้พลังงาน
ทั้งหมด
ในปี 2563
(ร้อยละ)

922,533
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2.	การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.	การใช้ พ ลั ง งานโดยบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ การใช้ พ ลั ง งาน

ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางและในระบบปรับอากาศ ซึ่งบริษัทฯ
ดู แ ลและควบคุ ม ได้ โ ดยตรง มี ก ารก�ำหนดนโยบายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ตัง้ เป้าหมายองค์กรในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึง่ หน่วย
พื้นที่ลงให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐานปี 2558
(เฉพาะส่วนการใช้พลังงานโดยบริษทั ฯ) และก�ำหนดเป้าหมาย
ลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564 เทียบกับ
ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลด
การใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
•	มาตรการเกี่ ย วกั บ ระบบปรั บ อากาศ HVAC (Heating,
Ventilation, and Air-Conditioning)
-	การเปลี่ ย นเครื่ อ งท�ำความเย็ น ระบบระบายความร้ อ น
ด้วยอากาศให้เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง (High Efficiency
Chiller)
-	ติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม ระบบปรั บ อากาศ (AC Control
System) ภายในศูนย์การค้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและ
ความชื้นภายนอก จ�ำนวน 19 โครงการ
-	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable
Speed Drive: VSD) ที่ เ ครื่ อ งสู บ น�้ ำ เย็ น และเครื่ อ ง
สูบน�้ำหล่อเย็นเพิ่มเติม
-	ปรับเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มประสิทธิภาพสูงในระบบน�้ำเย็น
และระบบนำ�้ ระบายความร้อน (Chilled Water Pump - CHP
and Condenser Pump - CDP) จ�ำนวน 1 โครงการ
-	เปลี่ยนระบบหอผึ่งน�้ำระบายความร้อน (Cooling Tower)
ในระบบปรับอากาศ
-	เปลี่ ย นแผ่ น ระบายความร้ อ น (Filter) ของหอผึ่ ง น�้ ำ
ให้สามารถระบายความร้อนในระบบปรับอากาศได้ดยี งิ่ ขึน้
-	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) จ�ำนวน 19 โครงการ
เพือ่ ใช้ในการควบคุมการท�ำงานของระบบปรับอากาศแบบ
กึ่งอัตโนมัติ
-	ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและดูแลระบบปรับอากาศ
ภายในศูนย์การค้าให้ท�ำงานอย่างเหมาะสม สัมพันธ์กับ
ปริมาณภาระความร้อนในแต่ละช่วงเวลา
•	มาตรการอื่ น ๆ โดยด�ำเนิ น การให้ เ ร็ ว ขึ้ น จากแผนงานเดิ ม
ที่ ก�ำหนดไว้ เ พื่ อ สนองตอบแนวทางของคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และมาตรการ
สนั บ สนุ น ทางภาษี ข องภาครั ฐ เช่ น มาตรการติ ด ตั้ ง ระบบ
เปิดปิดและปรับความเร็วบันไดเลื่อนอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์
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ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Slow Speed Escalator) จ�ำนวน
3 โครงการ และมาตรการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดังรายงานก่อนหน้าแล้ว
•	การพั ฒ นาพนั ก งานในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน บริ ษั ท ฯ
ได้ จั ด การองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการอบรมและปลูกฝังค่านิยมใน
การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การอบรม
ลดลงเหลือเพียง 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 148 คน (นับ
ซ�้ำคน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสาร
วันพลังงาน (Energy Day) และโครงการดรีมทีมที่มีเป้าหมาย
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นประจ�ำทุกปี
2.	การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ โดยบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบไฟฟ้ า และ

ระบบความเย็นในแต่ละร้านค้าและคิดค่าบริการตามหน่วย
การใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า และผู ้ เ ช่ า พื้ น ที่
สามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของตนให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ
ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

	ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 805,997
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง (รวมพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) แบ่งเป็น
การใช้ไฟฟ้าโดยบริษัทฯ เท่ากับ 390,983 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
และเป็นการใช้ไฟฟ้าโดยผูป้ ระกอบการร้านค้า เท่ากับ 415,014
เมกะวั ต ต์ - ชั่ ว โมง หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 และ 51
ตามล�ำดับ
	เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 รั ฐ บาล
ได้ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยมีค�ำสัง่ ปิดชัว่ คราว
ศูนย์การค้าในทุกจังหวัดของประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม
จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเวลา 56 วัน กอปรกับ
มาตรการประหยัดพลังงานที่ด�ำเนินการตามแผนงาน ส่งผล
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมปี 2563 ลดลง 191,916
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 19 เมือ่ เทียบปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากเป็นการ
ด�ำเนินการในสถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ล งมติ ใ ห้ ป รั บ ตั ว ชี้ วั ด องค์ ก ร
ปี 2563 ในการลดการใช้พลังงานลงให้ได้รอ้ ยละ 2 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2562 เป็นลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564
เทียบกับปี 2562
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ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้แยกตามกิจกรรม
(หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

922,661

981,198

951,003

904,374

805,998

501,821
485,223

474,109

437,438

430,265

2559

2560

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในพื้นที่ส่วนกลาง
และระบบปรับอากาศ

494,376
415,014
486,822

449,182

2561

2562

390,984

2563

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่

การใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยรวม

หมายเหตุ : จ�ำนวนโครงการที่น�ำมาค�ำนวณระหว่างปี 2559-2563 คือ 30 32 33 34 และ 34 โครงการ (ตามล�ำดับ) รวมโครงการศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน

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

349.8
326.8

319.4

312.9
259.0

165.7
157.0

156.4
150.0
135.3

144.1
124.3

137.3

122.8
120.8

2559

2560
ดัชนีการใช้พลังงานโดยบริษัทฯ
ประเภทอาคารสำนักงาน

2561
ดัชนีการใช้พลังงานโดยบริษัทฯ
ประเภทศูนย์การค้า

2562

2563
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
(รวมร้านค้าและผู้เช่า)

หมายเหตุ : (1)	แสดงผลการวิเคราะห์เฉพาะโครงการที่เปิดเต็มปีปฏิทิน หรือไม่มีการปรับปรุง และไม่รวมการใช้งานของส�ำนักงานใหญ่ โดยจ�ำนวนศูนย์การค้าที่น�ำมาค�ำนวณคือ 28, 28, 30, 30
และ 31 โครงการ ในช่วงปี 2559-2563 ตามล�ำดับ
(2)
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ค�ำนวณเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล
(3)
ปรับแก้ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในช่วงปี 2559-2562 ตามข้อมูลพื้นที่อาคารส�ำนักงานที่มีการปรับแก้ไขใหม่และตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมในปี 2563
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4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงในแง่
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นและทางอ้อมที่เกิดจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นจน
เกิดภัยทางธรรมชาติและส่งผลกระทบให้การด�ำเนินธุรกิจชะงักงัน
ดังนั้นในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนได้ลงมติในการตัง้ เป้าหมายระยะยาวในการลดปริมาณ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยจากการด�ำเนิ น งานขององค์ ก รให้ ไ ด้
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ - เป้าหมายที่ 13
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประกอบด้วย
•	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) เกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ น�้ำมันเบนซิน น�้ำมัน
ดีเซล และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรัว่ ซึม/รัว่ ไหลจากก๊าซต่าง ๆ
ที่ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น สารท�ำความเย็น
สารดับเพลิง ก๊าซมีเทนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น โดยตั้ง
เป้าหมายระยะยาวให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่
ลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 เทียบกับปี 2558
•	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า โดยบริ ษั ท ฯ ในส่ ว นพื้ น ที่ ส ่ ว นกลางและในส่ ว นของ
ระบบปรับอากาศ ดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
การใช้ พ ลั ง งาน/การบริ ห ารจั ด การการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ/การใช้พลัง งานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ” โดย
ตั้งเป้าหมายระยะยาวให้ลดลงที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568
เทียบกับปี 2558
•	ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากการใช้
พลังงานในการเดินทางของพนักงาน การใช้น�้ำประปา และ
การใช้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ ดังอธิบายในหัวข้อ “การบริหาร
จัดการการใช้พลังงาน/การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพ/การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการ
ร้านค้าภายในร้านค้าหรือพื้นที่เช่า” โดยตั้งเป้าหมายระยะยาว
ให้มกี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพืน้ ทีล่ ดลงร้อยละ 10 ภายใน
ปี 2568 เทียบกับปี 2558

จากการขอรับรองข้อมูลการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ติ ด ต่ อ กั น มาเป็ น เวลา 4 ปี พบว่ า สั ด ส่ ว นปริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรง (Scope 1) ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกโดยอ้ อ ม (Scope 2) และปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
47 และ 52 ตามล�ำดั บ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ ด�ำเนิ น มาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นหลักดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการการใช้พลังงาน”
และ “การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ”
ในปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรมีค่าลดลง
ที่ร้อยละ 18 จากการปิดด�ำเนินการของทุกศูนย์การค้าเป็นเวลา
56 วัน ในช่วงล็อคดาวน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 และจากมาตรการการลดพลังงานตามแผนงาน
แบ่งเป็นการลดลงของ Scope 2 และ Scope 3 เท่ากับร้อยละ 21
และ 19 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Scope 1 มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2562 เนื่องจาก
ถึงรอบการบ�ำรุงรักษาท�ำให้ต้องมีการเติมสารท�ำความเย็นของ
ระบบปรับอากาศและเติมสารซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (Sulfur
Hexafluoride) ในระบบสวิตช์เกียร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงสูง
ในบางศูนย์การค้า
นอกจากนี้ เพื่ อ แสดงถึ ง เจตนารมณ์ ใ นการลดปริ ม าณ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยจากการด�ำเนิ น งานขององค์ ก รอย่ า ง
เป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในหมวด
พลังงานทดแทน เพือ่ ขึน้ ทะเบียนปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทีค่ าดว่า
ลดได้จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด
12,216 กิ โ ลวั ต ต์ พี ค ในศู น ย์ ก ารค้ า 13 แห่ ง โดยมี ป ริ ม าณ
ก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 10,247 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1
Scope 2 และ Scope 3 ขององค์กร*

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

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

198.5

189.8

191.5

188.0

2559

2560

ก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นโดยตรง
(Scope 1)

ก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม
(Scope 2)

2562

246,102

220,277

6,824

295,373

6,077

2561

278,114

299,733

257,874

4,104

283,576

249,934

3,789

270,231

4,303

156.2

254,797
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2563
ก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมอื่น ๆ
(Scope 3)

97.2

2559

89.6

87.7

93.9

2560

2561

2562

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

75.0

2563

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

*, ** หมายเหตุ : (1)	การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และส�ำนักงานเช่าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยค�ำนวณตามแนวทางการรายงานและค�ำนวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทาง
การเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยค�ำนวณแบบ Operation Control
(2)	โครงการที่น�ำมาค�ำนวณในแต่ละปีรวมศูนย์การค้าที่เปิดด�ำเนินการในปีนั้น ๆ รวมอาคารส�ำนักงาน 1 แห่งและส�ำนักงานใหญ่ โดยจ�ำนวนศูนย์การค้าที่น�ำมาค�ำนวณ คือ 32 34
35 36 และ 36 โครงการในช่วงปี 2559-2563 ตามล�ำดับ
(3)	ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการค�ำนวณเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (Net Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล

4.3 การบริหารจัดการน�้ำและน�้ำทิ้ง
1. การบริหารจัดการน�้ำ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลักซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มแม่น�้ำโขง
และแม่นำ�้ เจ้าพระยา3 มีระดับความเสีย่ งในการขาดแคลนน�ำ้ ปานกลาง
ถึงสูง (Medium-high Risk Level) เป็นล�ำดับที่ 45 ของโลก ทั้งนี้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานพบว่า การขาดแคลนน�้ำและ
ภาวะอุทกภัยต่างเป็นปัจจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ควรให้ความส�ำคัญ โดยพืน้ ที่
ที่เสี่ยง ได้แก่ โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์
น�้ำประปาไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาน�้ำทะเลหนุนในภาคกลาง ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมาตรการดูแลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
โดยยึดตามหลัก 3R คือ ลดการใช้น�้ำ (Reduce) ใช้น�้ำซ�้ำ (Reuse)
และน�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและน�ำกลับไป
ใช้ใหม่ (Recycle) โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ปรับเป้าหมายระยะยาวในการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ซำ�้
ให้ได้ร้อยละ 204 ภายในปี 2568 และสามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562
3
4

GRI 303-1
เทียบเฉพาะในโครงการที่ติดตั้งระบบรีไซเคิลน�้ำเท่านั้น

เป้าหมายน�ำน�้ำกลับมา
ใช้ซ�้ำให้ได้ร้อยละ

น�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ

20
5

ภายใน
ปี 2568

ในปี 2564
เทียบกับปี 2562

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ลดการใช้น�้ำ (Reduce)

โดยปรั บ ลดปริ ม าณน�้ ำ ที่ ใ ช้ ช�ำระล้ า งในโถปั ส สาวะและ
โถสุขภัณฑ์ด้วยการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ ปรับวาล์วน�้ำ
และตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ รวมถึงลดเวลาหน่วงน�้ำเมื่อเสร็จ
ธุระล้างมือในอ่างให้ใช้น�้ำลดลง

การน�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ติดตั้งระบบผลิตน�้ำรีไซเคิลส�ำหรับน�ำกลับมาใช้ใหม่ภายใน
ศูนย์การค้าเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ส่งผลให้ปัจจุบันติดตั้งแล้ว
ทั้งสิ้นจ�ำนวนรวม 17 โครงการ โดยน�้ำที่ได้จากการบ�ำบัด
จะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถใช้น�้ำบ�ำบัดได้ อาทิ รดน�้ำ
ต้นไม้ ล้างลานจอดรถ และใช้ในโถสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ได้มีการ
ศึกษาและทดลองน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วไปใช้ในการลด
ความร้อนของระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling
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การใช้น�้ำซ�้ำ (Reuse)

ด�ำเนินการตามแนวคิดในการใช้น�้ำจากแหล่งอื่นนอกเหนือ
จากการประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บน�้ำฝน
ติดตั้งระบบรวมท่อน�้ำทิ้งเพื่อน�ำน�้ำคอนเดนเสทที่กลั่นตัว
จากเครื่องท�ำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (เฉพาะศูนย์ที่ระบบ
ท�ำความเย็นเอือ้ อ�ำนวย) ในกิจกรรมทีส่ ามารถใช้นำ�้ ประเภท
ดังกล่าวได้ เช่น การรดน�้ำต้นไม้และล้างพื้น

Tower) ด้วย พบว่าในช่วงแรกนั้นได้ประสิทธิผลดีแต่ภายหลัง
การใช้งานระยะหนึ่งจะท�ำให้ประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น
ลดลง ส่งผลให้ต้องใช้พลังงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยั ง คงหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
รีไซเคิลน�ำ้ โดยการน�ำเทคโนโลยีโอโซนมาช่วยในการบ�ำบัดน�ำ้
เพือ่ ให้การใช้นำ�้ ในระบบหอหล่อเย็นดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้
และเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้ำรีไซเคิลโดยรวมให้มากขึ้น

ประเทศไทยประสบสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงหกเดือนแรกของ
ปี 2563 โดยมีปริมาณนำ�้ ในเขือ่ นและปริมาณนำ�้ ฝนสะสมน้อยกว่า
ปี 2562 ที่ร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ ร ะบาดโรค COVID-19 และรั ฐ บาลได้ ป ระกาศมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคหรือล็อคดาวน์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้น�้ำใน
ภาพรวมของประเทศลดลงและจากค�ำสั่งปิดชั่วคราวศูนย์การค้า
ในทุกจังหวัดของประเทศเป็นเวลา 56 วัน ส่งผลให้การใช้นำ�้ ในการ
บริหารศูนย์การค้าทั้ง 34 โครงการลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับ
ปริ ม าณการใช้ ทั้ ง หมดในปี 2562 โดยมี ป ริ ม าณเท่ า กั บ 8.41
ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นการใช้น�้ำจากการประปานครหลวง
และการประปาท้องถิ่น จ�ำนวน 7.75 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น�้ำ
บาดาลใน 5 โครงการ จ�ำนวน 0.21 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น�้ำ
ที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วมาใช้ใหม่หรือน�้ำรีไซเคิล จ�ำนวน 0.45 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และการรองใช้น�้ำฝนใน 2 โครงการ จ�ำนวน 0.07
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 2.4 5.3 และ
0.1 ตามล�ำดับ
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ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทฯ

ดัชนีการใช้น้ำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)

0.2

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อ ตร.ม.)

0.31
0.21

0.23

0.52
0.28
0.007
0.447
0.206

4.00

3.70

3.70

3.80

9.96

10.33

10.63

7.75

2.80

10.14

150

2559

2560

2561

2562

2563

น้ำประปา

น้ำบาดาล

น้ำรีไซเคิล

2. การบริหารจัดการน�้ำเสีย/น�้ำทิ้ง

น้ำฝน

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการและควบคุมระบบระบายน�้ำเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า โดยน�้ำเสียจะ
เข้าสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียขัน้ ต้น เป็นการก�ำจัดของแข็งทีม่ ขี นาดใหญ่
ออกจากน�้ ำ เสี ย ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารปล่ อ ยเข้ า สู ่ ร ะบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย
ซึ่งมีรูปแบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย ดังนี้
•	ติ ด ตั้ ง ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย แบบเติ ม อากาศโดยใช้ ร ะบบ
ตะกอนเร่ง (Sequencing Batch Reactor: SBR)
•	ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดอากาศแบบหลุมลึกในแนวตัง้ (Deep Shaft)
แทนถังตกตะกอนขั้นแรกและถังเติมอากาศ
•	น�ำส่งน�ำ้ เสียทีผ่ า่ นระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียขัน้ ต้นแล้วเข้าระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมของหน่วยงานราชการในการบ�ำบัด

2559

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ : ดัชนีการใช้น�้ำต่อหนึ่งหน่วยในปี 2563 ลดลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19

ในปี 2563 บริษัทฯ ปล่อยน�้ำเสียจ�ำนวน 5.49 ล้านลูกบาศก์เมตร
สู่แหล่งน�้ำสาธารณะ โดยมีระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมการ
ระบายน�้ ำ ทิ้ ง มี ก ระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพ 5 บั น ทึ ก และ
จัดทํารายงาน รวมถึงการดูแลซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียต่าง ๆ เช่น ระบบท่อ บ่อดักไขมัน ปัม๊ ส�ำหรับน�ำ้ เสีย บ่อบ�ำบัด
ปั ๊ ม เติ ม อากาศ ตามแผนงานซ่ อ มบ�ำรุ ง เชิ ง ป้ อ งกั น และมี ก าร
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานอย่ า ง
สม�่ำเสมอ ทั้งนี้ หากผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละศูนย์การค้าจะมีแผนติดตาม ด�ำเนินการหาสาเหตุ
และรี บ ด�ำเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ ให้ ผ ่ า นเกณฑ์
ตามที่กฎหมายและข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ ก่อนปล่อยน�้ำทิ้ง
ลงแหล่งน�้ำสาธารณะ

อควาเรีย ภูเก็ต
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

	ตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้ง อาทิ ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) ปริมาณของแข็งละลายน�้ำ (Dissolved Solids: TDS) ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) และไขมัน (Grease&Oil) เดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองสากล ISO/IEC 17025
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4.4 การบริหารจัดการขยะและของเสีย
ในปี 2562 กลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล ได้ ป ระกาศนโยบายด้ า นการคั ด แยก
ขยะมู ล ฝอย โดยตั้ ง เป้ า หมายในการลดปริ ม าณขยะที่ ส ่ ง ไป
หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ “Journey to Zero” โดย
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้อนุมัติเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2568 ในการลดสัดส่วน
ขยะฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดที่ขนออก

จากองค์กร และในปี 2563 ลดสัดส่วนขยะฝังกลบให้ได้ร้อยละ 10
ของปริมาณขยะทัง้ หมด โดยมีแนวทางในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
น�ำขยะคัดแยกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกค้า
ร้านค้า และพนักงาน

1. ผลการด�ำเนินแผนงาน Journey to Zero - ลูกค้า

ถุงพลาสติกยืด

ขยะ 3 ประเภท

ตั้งถังขยะคัดแยกขยะ 3 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย ในทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ อ อกมาตรการงดใช้ ก ล่ อ งโฟมใน
ศูนย์อาหารทั้งหมดที่บริหารโดยบริษัทฯ
ขวดน�้ำพลาสติกใส (ขวด PET)

ตั้ ง ถั ง ขยะเพื่ อ แยกทิ้ ง เฉพาะขวด PET ในศู น ย์ อ าหารภายใต้
การบริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 35 แห่ง และตั้งกระจายทั่วไป
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ภายใต้โครงการ “Care the
Whale - ขยะล่องหน”6 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และพันธมิตรบนถนนรัชดาภิเษก นอกจากนั้นยังเชิญชวนลูกค้า
น�ำภาชนะอาหารที่รับประทานเสร็จแล้วไปวางเก็บในที่ที่ก�ำหนด
เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกในการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง และจัดกิจกรรม
“แยกดี มีรางวัล” ในช่วงไตรมาสที่ 4 ให้กบั พนักงานท�ำความสะอาด
ในศู น ย์ อ าหารเพื่ อ เป็ น อี ก หนึ่ ง แรงที่ ช ่ ว ยคั ด แยกโดยยอด
ขวดพลาสติกที่สามารถรวบรวมได้จากการตั้งถังคัดแยกดังกล่าว
เท่ากับ 7 ตัน

ขวดพลาสติกจาก
การตั้งถังคัดแยก

7

ตััน

ร่วมกับ PPP Plastic7 ตั้ง “ถังวนถุง by มือวิเศษ” (Facebook:
มือวิเศษ) เพื่อรับเฉพาะขยะพลาสติกแบบยืด 12 ประเภท8 จาก
ประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งถังดังกล่าวในศูนย์การค้า 17 แห่ง ได้แก่
ศูนย์การค้าทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมเซ็นทรัล ชลบุรี
และเซ็นทรัล ระยอง โดยปริมาณพลาสติกยืดที่สามารถรวบรวมได้
จากการตั้ ง ถั ง คั ด แยกดั ง กล่ า ว (รวมที่ ร วบรวมได้ จ ากร้ า นค้ า )
เท่ากับ 6.2 ตัน
พลาสติกยืดจาก
การตั้งถังคัดแยก

6.2

ตััน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ในการตั้งถัง
e-waste bin ในศูนย์การค้าเพิ่มเติมจากปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็น
34 โครงการทั่วประเทศ เพื่อรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จ�ำพวกโทรศัพท์
มือถือ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์แกดเจ็ตต่าง ๆ จาก
ประชาชนเพือ่ น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี จ�ำนวน 4,788 ชิน้ เมือ่ รวมกับ
ยอดขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมดที่ ร วบรวมได้ เท่ า กั บ 0.7 ตั น
คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดลงได้มากกว่า 48 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมได้

0.7

ตัน

www.facebook.com/carethewhale/
	PPP Plastic ย่อมาจาก Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management ก่อตั้งขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ โดยมีปณิธานจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (https://thaiplastics.org)
8
	พลาสติกยืด 12 ประเภท ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงช้อปปิ้ง ถุงขนมปัง ถุงน�้ำตาลทราย ถุงน�้ำแข็ง ถุงผักผลไม้ ฟิล์มหุ้มแพ็กขวดน�้ำ ฟิล์มหุ้มแพ็กกล่อง UHT ฟิล์มห่อสินค้า ซองไปรษณีย์พลาสติก พลาสติก
กันกระแทก และถุงซิปล็อก/ซองยา
6
7
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ตั้งเครื่องรับคืนขวดน�้ำดื่มพลาสติก PET
แบบอัตโนมัติ หรือ ReFun Machine

เพื่ อ เชิ ญ ชวนและกระตุ ้ น ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคสนใจและตระหนั ก
ในการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนั้น ผู้คืนจะได้
แต้มสะสมเพื่อแลกเป็นของสมนาคุณหรือแลกเป็นคูปองส่วนลด
เพื่อใช้ในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ท�ำการตั้งเครื่องดังกล่าว
จ�ำนวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารส�ำนักงาน
เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ในปี 2563 ได้ปริมาณขวดนำ�้ ดืม่ พลาสติก
ไปรีไซเคิลแล้วจ�ำนวน 16,915 ขวด หรือเท่ากับ 286 กิโลกรัม
ขวดน�้ำดื่มพลาสติก
รีไซเคิลแล้ว

16,915

เท่ากับ

ขวด

286
กิโลกรัม

กิจกรรม “ทิ้งดี Challenge”

ด�ำเนินการเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งอาหารดิลิเวอรี
รับประทานที่บ้านในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ โดยเชิญชวนลูกค้า
เข้าร่วมคัดแยกขยะกล่องอาหารดิลิเวอรีที่บ้าน ล้างให้สะอาดแล้ว
น�ำมาแลกเป็ น คู ป องส่ ว นลดในร้ า นอาหารในเครื อ เซ็ น ทรั ล
เรสตอรองส์ ก รุ ๊ ป (CRG) โดยมี ก ระบวนการรั บ ฟั ง เสี ย งลู ก ค้ า
ก่ อ นพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรม และรั บ ฟั ง เสี ย งที ม หน้ า งานเพื่ อ
รับฟังข้อมูลป้อนกลับภายหลังการจัดกิจกรรม ในช่วงด�ำเนินการมี
การประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้าเตรียมล้างกล่องอาหารก่อนเป็นระยะ ๆ
ตลอดระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้น�ำมาร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่
10-14 กรกฎาคม 2563 ในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
16 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คือ ลูกค้าร้อยละ 90
น�ำกล่องอาหารพลาสติกที่ถูกต้องและสะอาดมาเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถรวบรวมได้จ�ำนวน 6,500 ชิ้น รวมน�้ำหนัก 159 กิโลกรัม
กล่องอาหารพลาสติก
ที่รวบรวมได้

6,500

ชิ้น

เท่ากับ

159
กิโลกรัม

2.	ผลการด�ำเนินแผนงาน
Journey to Zero - ร้านค้า
บริษัทฯ ด�ำเนินการจัดการขยะตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ครอบคลุ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและวิ ธี ก ารคั ด แยกจนถึ ง
วิ ธี ก ารก�ำจั ด ขยะ โดยปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานดั ง กล่ า วแล้ ว จ�ำนวน 31 โครงการ นอกจากนี้
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ น�ำโครงการ “Journey to Zero
คัดแยกขยะ ภายในศูนย์การค้าทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ” โครงการ
“ทิ้งดี เดอะเว้นเดย์” และการจัดการขยะของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ล�ำปาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low
Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS โดยรับ
การประเมินด้วยเทคนิควิชาการ และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลงได้จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการประเมินว่าสามารถ
ลดได้จ�ำนวน 794 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ระยะเวลา
2 โครงการแรก ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 และ
โครงการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�ำปาง ระหว่าง 1 กรกฎาคม
2562 - 30 มิถุนายน 2563)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลงจากกิจกรรม
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ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ขยะผักผลไม้ตัดแต่ง

ร่วมกับเขตบางนา ส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเทศบาล
นครนนทบุรี ในความร่วมมือโครงการคัดแยกขยะอาหาร-ผักผลไม้
ตั ด แต่ ง ตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง คื อ ร้ า นอาหารและซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ใน
ศูนย์การค้า จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล อีสต์วลิ ล์
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 และ
เซ็ น ทรั ล รั ต นาธิ เ บศร์ และคั ด แยกขยะเศษอาหารที่ เ หลื อ จาก
การรับประทานในศูนย์อาหาร-ฟู้ดพาร์ค โดยขยะอินทรีย์เหล่านี้
จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์ น�้ำหมัก
และปุ๋ยอินทรีย์ และแปรเป็นก๊าซชีวภาพ โดยปริมาณขยะอินทรีย์
ทั้งหมดที่แยกได้ มีจ�ำนวนเท่ากับ 450 ตัน
ขยะอินทรีย์ทั้งหมด
ที่แยกได้

ขยะรีไซเคิล

450

ตัน

ต่อยอดความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการแยกขยะและรีไซเคิล
ระยะที่ 2 หรือ Journey to Zero X โค้กขอคืน” กับ บริษทั โคคา-โคล่า
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท จีอีพีพี สะอาด จ�ำกัด และพันธมิตร
ในการส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และวัสดุรีไซเคิล
ณ ต้นทางอย่างเป็นระบบสามารถน�ำไปผ่านกระบวนการแปรรูป
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น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลรูปแบบ
การด�ำเนิ น โครงการอย่ า งเป็ น ระบบและสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด
ความร่วมมือร่วมใจในการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งขยายผล
ความร่วมมือกับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปไปยัง
ร้านค้าอื่น ๆ และแปลงเป็นโครงการ “แยกดี มีรางวัล” ขยายไปยัง
ศูนย์การค้าเพิ่มเติมรวมเป็น 6 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล
อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ระยอง
และเซ็นทรัล วิลเลจ โดยปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่แยกและ
น�ำไปรีไซเคิลอย่างถูกกระบวนการจากโครงการดังกล่าว มีจ�ำนวน
เท่ากับ 797 ตัน
ปริมาณขยะที่น�ำไปรีไซเคิล
อย่างถูกกระบวนการ

797

บริ ษั ท ฯ รวมศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ CPN Academy Center ทั้ ง นี้
หากจุดใดไม่เอื้ออ�ำนวยจะจัดตั้งถังขยะคัดแยก 4 ประเภทแทน
ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก ขยะรีไซเคิลประเภท
กระดาษ ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ และตั้งถังขยะอินทรีย์
ในห้ อ งรั บ ประทานอาหารพนั ก งานแทน โดยผลที่ ไ ด้ จ ากการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถแยกขยะจ�ำนวน 11 ตันได้ถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 41 ของขยะทั้งหมดของส�ำนักงาน

ตัน

3.	ผลการด�ำเนินแผนงาน
Journey to Zero – พนักงาน
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะท�ำงาน Journey to Zero

เป็นคณะกรรมการแบบข้ามสายงาน ท�ำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการ
คัดแยกและจัดการขยะองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และเห็นผล สอดคล้องตามนโยบาย Journey to Zero ของกลุ่ม
เซ็นทรัล มีการจัดประชุมรายเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และผลักดัน
ให้เกิดแผนงานต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือกับ AIS ในการตั้งถังขยะ
e-waste กิจกรรม ทิง้ ดี Challenge - เพือ่ รับขยะกล่องอาหารดิลเิ วอรี
กิจกรรม “แยกดี มีรางวัล” - เพื่อจูงใจพนักงานในศูนย์อาหาร
ร่วมคัดแยกขยะขวดน�้ำพลาสติก กิจกรรม “เดอะเว้นเดย์” - เพื่อ
จูงใจพนักงานส�ำนักงานใหญ่ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้านและ
ในออฟฟิศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบ CPN Waste Management
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อตั้งแต่การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ
แยกประเภทตัง้ แต่ตน้ ทางผ่าน Web Application ส่งข้อมูลเชือ่ มต่อ
ไปยัง Business Intelligence Tool เพื่อแสดงผลและรายงานแบบ
เรียลไทม์และการต่อยอดระบบแอปพลิเคชัน “CPN Zero Hero”
ทีพ่ ฒ
ั นาเมือ่ ปี 2561 มาพัฒนาเพิม่ เติมและใช้ส�ำหรับการสะสมแต้ม
และแลกรางวัลในโครงการ “เดอะเว้นเดย์” และการสือ่ สารให้ความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานในการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ในทุกสัปดาห์ตลอดปี 2563
คัดแยกขยะ 7 ประเภท

บทที่ 19

ขยายผลการด�ำเนินการจากปี 2562 ในการยกเลิกถังขยะส่วนตัว
ในแต่ละโต๊ะท�ำงาน ทดแทนด้วยการจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภท
ทั้งหมด 7 ถังแยกสีสัญลักษณ์ชัดเจน9 เพื่อให้พนักงานลดการใช้
และฝึกคัดแยกขยะในที่ท�ำงาน ด�ำเนินการในทุกส�ำนักงานของ

กิจกรรม “เดอะเว้นเดย์”

เป็นกิจกรรมทีท่ างคณะกรรมการ Journey to Zero ด�ำริขนึ้ ต่อยอด
จาก “กิจกรรม ทิง้ ดี Challenge” ทีจ่ ดั ให้กบั ลูกค้า โดยจูงใจพนักงาน
ส�ำนักงานใหญ่ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้านและในที่ท�ำงาน แล้ว
น�ำมาคัดแยกให้ถกู ประเภท สะสมแต้ม แลกเป็นของรางวัล เช่น ถุง
ขยะกลับไปฝึกคัดแยกต่อทีบ่ า้ น ซึง่ จัดกิจกรรมทุก ๆ วันพุธ เป็นเวลา
7 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
จ�ำนวน 183 คน ได้ขยะที่คัดแยกถูกต้องจ�ำนวนทั้งสิ้น 1.23 ตัน
ลดและคัดแยกกระดาษในส�ำนักงาน

น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
การอ้ า งอิ ง และการอนุ มั ติ และเข้ า ร่ ว มโครงการ Paper X
ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ในการแยกขยะ
กระดาษในส�ำนักงานเพื่อน�ำมารีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
ให้ได้มากที่สุด โดยตลอดทั้งปีสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ
ลงได้ที่ร้อยละ 36 และจากการเข้าร่วมโครงการ Shred2Share
(www.ironmountain.co.th) สามารถน�ำกระดาษไปรี ไ ซเคิ ล
อย่างถูกวิธีจ�ำนวน 6 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 1.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กิจกรรมระดมขยะคัดแยกสู่งานศิลปะ
Overflow - From Trash to Art

เป็นผู้สนับสนุนศิลปินคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ในการน�ำส่ง
ขยะคัดแยก 4 ประเภท ได้แก่ กระป๋องอะลูมเิ นียมทุบแบน ฝาขวดน�ำ้
พลาสติก ฝาจีบอะลูมิเนียม และซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ตั้งใจ
จะสรรค์สร้างงานศิลปะจัดวาง เพื่อแสดงผลงานจากเศษขยะ

	ขยะทั่วไป : สีน�้ำเงิน ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก : สีเหลือง-ชมพู ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ : สีเหลือง-เขียวอ่อน ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วและโลหะ : สีเหลือง-สีม่วง ขยะอันตราย : สีส้ม
ขยะอินทรีย์ : สีเขียวแก่ และถังใส่น�้ำทิ้ง : สีฟ้า
10
	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 งานศิลปะ Overflow - From Trash to Art โดยศิลปิน WISHULADA (FB Page: WISHULADA) ในงาน Bangkok Design Week 2021 จึงเลื่อน
ออกไป
9
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ในงาน Bangkok Design Week 202110 โดยทางบริษทั ฯ ร่วมระดม
คัดแยกขยะตามที่ศิลปินต้องการภายใน 15 วัน ได้ปริมาณขยะ
ตามที่ต้องการจ�ำนวน 290 กิโลกรัม
4.	ผลการด�ำเนินแผนงาน Journey to Zero –
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ

ดังรายงานใน “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน/การพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า” ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงเลื่อนโครงการ
และกิจกรรมที่วางแผนไว้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนรูจ้ กั แยกประเภทขยะน�ำไปหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้

ภายใต้ชอื่ “โครงการซีพเี อ็นเพาะกล้าปัญญาไทย” ออกไปด�ำเนินการ
ในปี 2564
ในปี 2563 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล
พัฒนาทั้ง 34 แห่ง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 53,369 ตัน (รวมขยะรอก�ำจัด
ณ สิน้ ปี 2563) โดยปริมาณขยะทีผ่ า่ นโครงการคัดแยกขยะมีจ�ำนวน
4,119 ตัน เท่ากับลดสัดส่วนขยะฝังกลบได้ที่ร้อยละ 8 จากปริมาณ
ขยะทั้งหมดที่ขนออกจากองค์กร
ปริมาณขยะ
ที่ผ่านโครงการคัดแยก

4,119

ตัน

ลดสัดส่วนขยะฝังกลบลง
ร้อยละ

8

จากขยะที่ขน
ออกจากองค์กร

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา

(หน่วย : ตัน)

67

39

14

4,117

84,234

68,083

49,250

2559
ร้อยละ
การแปรรูป 0.02

107,256

4,119

76,583
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2560

2561

2562

2563

0.06

0.05

6.00

8.00

ปริมาณขยะนำไปทำลาย
ปริมาณขยะนำไปแปรรูป

รายงานการจัดการขยะในปี 2563

(หน่วย : ตัน)

ขยะอันตราย-แปรรูป11
9 ตัน

ขยะอินทรีย์-ฝังกลบ
44 ตัน

ขยะติดเชื้อ-ทำลาย12
20 ตัน

ขยะอินทรีย์-แปรรูป12
450 ตัน
ขยะรีไซเคิล-แปรรูป
2,186 ตัน

ขยะทั่วไป
49,186 ตัน
ขยะฝังกลบและทำลาย
49,250 ตัน

เศษอาหารแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
1,474 ตัน

ขยะแปรรูป
2,645 ตัน
ปริมาณขยะรายงานตาม GRI
51,895 ตัน

11
12

อาทิ ขยะหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถังสี
ในส่วนของขยะติดเชื้อจากร้านค้าประเภทเสริมความงามนั้น ทางผู้เช่าจะเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการขยะดังกล่าวกับทางผู้รับก�ำจัดโดยตรงในการน�ำไปท�ำลายอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐาน ISO 14001
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4.5 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทฯ ด�ำเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้
ตามค่ามาตรฐาน ผ่านมาตรการและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และวัดปริมาณก๊าซพิษแบบมีผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน เช่น
การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่ และติดตั้งระบบ
ตรวจจั บ ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายในอาคารเพื่ อ
เติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิดระบบหากอากาศภายนอก
ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เป็นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีปริมาณสูงขึ้น
ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไปตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ World Health
Organization (WHO) ได้ จั ด ให้ PM2.5 อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ที่ 1 ของ
สารก่อมะเร็ง โดยมาตรการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เร่งด�ำเนินการในการรับมือ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ได้แก่
•	ด�ำเนินการส�ำรวจคุณภาพอากาศโดยเพิม่ การตรวจวัดปริมาณ
PM2.5 และติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศ
•	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ�ำนวน 15 เครื่อง ใน 14
โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของฝุ่น PM2.5
•	ด�ำเนินการปิดหรือปรับลดปริมาณลมของระบบเติมอากาศ
หากคุณภาพอากาศภายนอกอาคารมีค่า PM2.5 เกินกว่า
มาตรฐาน

•	ด�ำเนิ น การพ่ น น�้ ำ ตามช่ ว งเวลาที่ ก�ำหนดให้ ส อดคล้ อ ง
ตามนโยบาย และการขอความร่ ว มมื อ จากส�ำนั ก งานเขต
ในกรุงเทพมหานครและเทศบาล
•	งดการจุ ด ธู ป และการเผาอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ฝุ ่ น ละอองควั น พิ ษ
ในโครงการที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ศาลพระภู มิ องค์ พ ระบู ช า และ
เทวสถาน บริเวณหน้าโครงการ
•	ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่จอดรถ งดติดเครื่องยนต์ค้างไว้
ในบริเวณลานจอดรถ โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในลานจอดรถคอยตรวจตรา
•	ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ รถของพนักงานส่งเอกสารของ
บริ ษั ท ฯ ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพดี ไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ และรณรงค์ ใ ห้
พนักงานตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
•	รณรงค์ให้งดการเดินทางมาประชุมโดยใช้ช่องทางประชุม
แบบโทรศัพท์หลายสาย หรือประชุมแบบเห็นหน้าด้วยระบบ
ดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต
•	รณรงค์ลดการใช้กระดาษเพื่อลดการเดินทางส่งเอกสารของ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
•	ด�ำเนินการใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสร้างดูดกรองฝุ่น
ทีก่ ระจายในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง เพือ่ ดูแลสุขภาพของคนงานผูร้ บั เหมา
ที่ท�ำงานในโครงการ

4.6 การบริหารจัดการอาคาร
ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ Green Building
บริ ษั ท ฯ น�ำแนวทางการพั ฒ นาอาคารประหยั ด พลั ง งานและ
เป็ น มิ ตรต่ อ สิ่ ง แวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใ ช้
ออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้า ได้แก่ มาตรฐานอาคารเขียว
มาตรฐานสากลระดับโลก หรือมาตรฐาน LEED: Leadership
in Energy & Environmental Design โดยสภาอาคารเขี ย ว
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) หลักเกณฑ์
การประเมิ น ASEAN Energy Award 13 ของอาเซี ย น และ
Thailand Energy Award13 ของกระทรวงพลังงาน ในปี 2563
บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Energy Award ดังนี้
	หลักเกณฑ์การประเมิน ASEAN Energy Award และ Thailand Energy Award ประกอบด้วยมุมมองการบริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม การจัดการขยะ นวัตกรรมอาคารเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทไี่ ม่เป็นพิษ หมุนเวียนและยัง่ ยืน

13

155

156
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รางวัลระดับ Winner ประเภท New and
Existing Building Category
ได้แก่ เซ็นทรัล โคราช และเซ็นทรัล มหาชัย

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

เซ็นทรัล โคราช

เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ส่ ง ผลให้
การประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards ในปี 2563
เลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม นับถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรางวัล
ในระดับ ASEAN ดังกล่าวแล้ว 6 รางวัล รางวัล Thailand Energy
Awards จ�ำนวน 36 รางวัล จาก 24 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 73
ของจ�ำนวนโครงการทีเ่ ปิดให้บริการทัง้ หมด ณ ปีปจั จุบนั นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ส�ำหรับโครงการ
ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (foodwOrld
@centralwOrld) โดยได้ รั บ การรั บ รองในระดั บ แพลทิ นั ม
หมวด Commercial Interior Retail - Restaurant/Cafeteria
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดแผนพั ฒ นามาตรฐานความยั่ ง ยื น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เหมาะสมขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนงาน
ระยะยาวด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยอิ ง มาตรฐานอาคารเขี ย วและ
มาตรฐานอาคารอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้เกิด
การด�ำเนินงานทีเ่ หนือกว่ามาตรฐานโดยการมอบรางวัลความยัง่ ยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมประจ�ำปีให้กับสาขาที่มีผลการด�ำเนินงานดี เ ด่ น
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การลดใช้ ไ ฟฟ้ า และลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น�้ำ การบริหารจัดการขยะ และการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ปี 2562 และในปี
2563 ศูนย์การค้าทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม ได้แก่ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัล มหาชัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เป็นศูนย์การค้าล�ำดับที่ 11
ของบริษัทฯ เปิดด�ำเนินการเมื่อปี 2551 จัดเป็นศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ ทันสมัย และครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี
ครอบคลุมการให้บริการผู้บริโภคในศูนย์ราชการ และพื้นที่
ด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ
ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม
และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง

ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล แจ้ ง วั ฒ นะ เมื่ อ เริ่ ม เปิ ด ท�ำการได้ น�ำ
หลอดไฟ LED มาตกแต่ ง ภายนอก ซึ่ ง ถื อ เป็ น อาคารแรก
ทีน่ �ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ เป็นอาคารทีอ่ อกแบบให้
อนุรักษ์พลังงาน ผนังอาคารออกแบบให้การถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่ผนังอาคารและหลังคาอาคารในระดับต�่ำ โดยใช้ผนัง
อิฐมวลเบา และใช้กระจกที่มีสภาพการแผ่รังสีต�่ำ (Low-E
Glass) สีของผนังด้านนอกเป็นสีโทนอ่อนท�ำให้ค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมผ่านผนัง (OTTV) มีคา่ 33.84 W/m2 ดีกว่าเกณฑ์
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่กฎหมายก�ำหนดไม่เกิน 40 W/m2 หลังคาอาคารส่วนใหญ่
ร้อยละ 94.4 ใช้วัสดุโลหะ (Metal Sheet) เคลือบผิวด้านบน
ด้วย Ceramic Coating ส่วนด้านในบุฉนวนกันความร้อน
และบางส่ ว นเป็ น Sky Light เพื่ อ ใช้ แ สงธรรมชาติ ท�ำให้
ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นรวมผ่ า นหลั ง คา (RTTV) มี ค ่ า
9.84 W/m2 ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไม่เกิน 10 W/m2
ส่วนสภาพแวดล้อมรอบอาคารได้ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเงา
และลดอุณหภูมิบริเวณรอบอาคาร
Sky Light ท�ำให้ค่าการถ่ายเท
ความร้อนผ่านหลังคา มีค่า

9.84

W/m2

ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ติดตัง้ ระบบ BAS (Building
Automation System) ในการควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า
และมีการน�ำแสงสว่างธรรมชาติมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง
โดยใช้ ร ะบบ Lux Sensor ในการควบคุ ม การปรั บ หรี่
แสงสว่างให้สัมพันธ์กับแสงธรรมชาติและให้เหมาะสม
กับการใช้งาน อีกทั้งติดตั้งหลอดไฟแสงสว่าง LED ชนิด
ประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด นอกจากนี้
ยั ง ได้ เ ชิ ญ ชวนผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ร่ ว มเปลี่ ย นหลอด
ไฟฟ้ า แสงสว่ า งให้ เ ป็ น หลอด LED เพื่ อ ประหยั ด
พลังงานและค่าใช้จ่าย โดยสัดส่วนผู้ประกอบการร้านค้า
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 96 ในส่ ว นของระบบ
ปรั บ อากาศเป็ น ระบบผลิ ต น�้ ำ เย็ น จากส่ ว นกลางที่ ใ ช้
เครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงจ�ำนวน 8 เครื่อง มีค่า
สมรรถนะการท�ำความเย็นอยู่ระหว่าง 0.55-0.67 kW/TR
ใช้เทคโนโลยีการส่งจ่ายน�้ำเย็นที่อัตราการไหลต�่ำและ
อุณหภูมิต�่ำควบคุมการท�ำงานผ่านระบบ CPM (Chiller
Plant Management) และติ ด ตั้ ง ชุ ด ควบคุ ม ความเร็ ว
(Variable Speed Drive: VSD) กับเครื่องสูบน�้ำเย็นและ
เครื่องส่งลมเย็นเพื่อให้สามารถปรับความเร็วได้เหมาะสม
นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบลิฟต์อัจฉริยะซึ่งช่วยลดการใช้
พลังงานกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับระบบลิฟต์ทั่วไป
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2562 ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
ต่อพื้นที่ขายมีค่าดีขึ้นที่ร้อยละ 4
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ขาย
มีค่าดีขึ้น ร้อยละ

4
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบ
บ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย แบบเติ ม อากาศด้ ว ยระบบเอสบี อ าร์ (SBR:
Sequencing Batch Reactor) ซึง่ ผลการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้
ที่ผ่านการบ�ำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมดูแลรักษาแหล่งน�ำ้ ภายใต้โครงการ
Central Green Project คลองสวยน�้ำใส ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองแควต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้
ในปี 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สามารถด�ำเนินการ
ประหยัดน�้ำต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นที่ร้อยละ 11
ด้านการบริหารจัดการขยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เข้าร่วมโครงการ Journey to
Zero โดยรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้
และส่งเสริมการคัดแยกขยะออกเป็นสามประเภท คือ ขยะทัว่ ไป
ขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร โดยจัดกิจกรรมน�ำขยะรีไซเคิล
ที่คัดแยกอย่างถูกวิธีมาแลกของรางวัล นอกจากนี้ยังเชิญ
ชวนลูกค้า ร้านค้า และชุมชน ร่วมคัดแยกขยะตามประเภท
ที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการแปรสภาพหรือรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด
ก่อนจัดส่งขยะที่เหลือสู่การฝังกลบอย่างถูกวิธี
ด้านการบริหารคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า

ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล แจ้ ง วั ฒ นะ ได้ จั ด พื้ น ที่ อ าคารจอดรถ
แยกออกจากตัวอาคารหลักเพื่อป้องกันมลภาวะจากไอเสีย
ไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศภายในศูนย์การค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร โดยท�ำการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุน่ ละออง
ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ยั ง เลื อ กใช้ ส ารท�ำความเย็ น R-134a ที่ ช ่ ว ยลด
การท�ำลายชั้นโอโซนและลดการเกิดภาวะโลกร้อน
ด้านการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล Thailand Energy
Awards ระดับดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของกระทรวงพลั ง งาน
เมื่อปี 2553 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy ดีเด่น
ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) เมื่อ
ปี 2553 อีกด้วย
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4.7 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
บริ ษั ท ฯ ค�ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทั้ ง ของมนุ ษ ย์ พื ช และสั ต ว์
ที่ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น ในระบบนิ เ วศ จึ ง ได้ ก�ำหนดนโยบายการจั ด การ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจนในการ
ไม่ พั ฒ นาโครงการในพื้ น ที่ ห วงห้ า มหรื อ เขตอนุ รั ก ษ์ ใ ด ๆ และ
ก�ำหนดข้อปฏิบัติที่ต้องส�ำรวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และด�ำเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ดยรอบของการก่ อ สร้ า งในทุ ก โครงการใหม่ แ ละ
โครงการปรับปรุง โดยพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนานั้นเป็นพื้นที่
ที่อยู่นอกพื้นที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โดยน�ำธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึ้น
โดยการออกแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ใ ห้ ก ลมกลื น กั บ เมื อ งและระบบ
นิ เ วศเดิ ม ให้ ม ากที่ สุ ด เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วด้ ว ยการปลู ก ต้ น ไม้ จ ริ ง
ทั้งภายในและภายนอกโครงการ น�ำพันธุ์ไม้พื้นเมืองมาปลูกรอบ
โครงการเพือ่ สร้างความกลมกลืน และหากจ�ำเป็นต้องรือ้ ถอนต้นไม้
จะท�ำการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน

ในปี 2563 จากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรนำ�้ ในหลายภาคส่วน
ทางบริ ษั ท ฯ ได้ ค�ำนึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรน�้ำ ให้ เ หมาะสมและ
คุ้มค่า โดยด�ำเนินการปรับเปลี่ยนเลือกใช้ชนิดพันธุ์ไม้ที่ทนแล้ง
เพือ่ ลดปริมาณการรดน�ำ้ เช่น ปรับจากสนามหญ้าโล่งเป็นปลูกไม้พมุ่
คลุมดินทดแทน เพิม่ ระบบสปริงเกอร์เข้ามาช่วยมากขึน้ เพือ่ ควบคุม
ปริมาณและพืน้ ทีใ่ ห้นำ�้ ให้เหมาะสม รวมถึงการลดการเกิดภาระขยะ
ที่เกิดจากเศษใบไม้กิ่งไม้ต่าง ๆ โดยน�ำมาใช้หมักเพื่อท�ำเป็นปุ๋ยไว้
ใช้ในโครงการ และพิจารณาน�ำต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกมาปลูกทดแทน
เพิ่มเติมการดูแลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้ออกดอกได้ตาม
ฤดูกาล ทั้งเพื่อความสมบูรณ์ของต้นไม้เอง และการได้บรรยากาศ
ที่สวยงามมากขึ้นของพื้นที่ โดยคาดหวังที่จะเริ่มเห็นผลในปี 2564
บริษัทฯ ขยายผลแนวความคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
เน้นที่การปลูกต้นไม้จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปี 2562 ในการปลูก
ไม้ยืนต้นจ�ำนวน 10,100 ต้น ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน
2563 ได้ปลูกเพิม่ อีก 6,500 ต้น ภายใต้แนวทางการปลูกป่าในเมือง
ณ พื้นที่โดยรอบศูนย์ก�ำจัดมูลฝอย หนองแขม กรุงเทพฯ

4.8 การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
บริ ษั ท ฯ ด�ำเนิ น การลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งในช่วงการก่อสร้างโดยการลดผลกระทบทางด้านฝุ่น เสียง และ
ขยะ จนเปิดด�ำเนินการโดยการลดมลภาวะทางน�้ำและขยะร่วมกัน
กับชุมชนทีใ่ ช้แหล่งระบายน�ำ้ สาธารณะและการจัดการขยะร่วมกัน
ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล กรุป๊ เลิฟ ดิ เอิรธ์ ” และ “เซ็นทรัลกรีน” ของ
กลุ่มเซ็นทรัล โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชนและเพื่อชุมชน จ�ำนวน 19 กิจกรรม เช่น กิจกรรม
ทีมดับเพลิงช่วยดับไฟป่า กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล กิจกรรม
ปลูกป่า กิจกรรมท�ำความสะอาดเมือง - Big Cleaning กิจกรรม
ลอกท่อน�ำ้ กิจกรรมรณรงค์ใช้ถงุ ผ้า - ลดการใช้ถงุ พลาสติก เป็นต้น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23 ของกิ จ กรรมซี พี เ อ็ น อาสาทั้ ง หมดที่ จั ด ขึ้ น
ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมจ�ำนวน 429 คน โดยชั่วโมงอาสา
จากกิจกรรมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 20 ของชั่วโมงจิตอาสาทัง้ หมด
ในปี 2563
เนือ่ งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษทั ฯ ได้งดการ
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ปี 2563
(60+Earth Hour 2020)
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน : ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการ

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

แผนงานปี 2564

•	ติดตาม “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และผลจาก •	ก�ำหนดเป้ า หมายในการลดดั ช นี ก ารใช้
มาตรการด้านพลังงานต่าง ๆ” ในการติดตามกลยุทธ์
พลังงานไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยพื้นที่ลงร้อยละ 20
องค์กร
ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2558)
•	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตโดยตรง (ไม่รวม •	ก�ำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยร้านค้าเช่า) ได้ร้อยละ 19 เมื่อ
ไฟฟ้าลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2562
เทียบกับปี 2562
•	ได้รับการรับรองการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ร้อยละ 100 ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 34 โครงการ
อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส และส�ำนักงานใหญ่
(รวมโครงการทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ
ยกเว้นผลการด�ำเนินงานของอาคารส�ำนักงานเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส ส�ำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และส�ำนักงาน
จี ทาวเวอร์)
•	การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมปี 2563 ลดลง 191,916
เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจาก
มาตรการที่ติดตั้งและจากการปิดด�ำเนินการอันเนื่อง
มาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
•	ผลิตไฟฟ้าจากระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาโครงการรวมทัง้ สิน้
16 โครงการ จ�ำนวน 12,566 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.60 ของพลังงานทีใ่ ช้ทงั้ หมด ซึง่ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 39 จากปี 2562
•	ด�ำเนินงานติดตัง้ ระบบผลิตนำ�้ รีไซเคิลภายในศูนย์การค้า
เพิ่มเติม 2 โครงการ รวมติดตั้งทั้งหมด 17 โครงการ
กอปรกั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง ระบบ ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
น�้ำรีไซเคิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2562
•	ด�ำเนินโครงการ Journey to Zero ในการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบลง 4,119
ตัน เท่ากับร้อยละ 8 ของปริมาณขยะทั้งหมด คิดเป็น
อัตราการแยกขยะที่ดีขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 60
•	ขอรั บ รองมาตรฐาน ISO 14001 เพิ่ ม 1 แห่ ง คื อ
เซ็นทรัล โคราช
•	ไม่ มี ก ารรุ ก ล�้ ำ หรื อ ละเมิ ด เข้ า พื้ น ที่ ส งวนและพื้ น ที่
หวงห้าม โดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิดกฎหมาย
•	ไม่พบการปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเกิดการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ

•	ศึกษาการตัง้ เป้าหมาย การก�ำหนดเป้าหมาย
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของข้อตกลงปารีส หรือ Sciencebased Targets
•	ติ ด ตั้ ง ระบบการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคา
อาคารเพิ่มอีก 8 โครงการ
•	ตั้ ง เป้ า หมายระยะยาวในการลดปริ ม าณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�ำเนินงาน
ขององค์กรให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2568
เทียบกับปีฐาน 2558
•	ก�ำหนดเป้าหมายในการใช้น�้ำซ�้ำร้อยละ 5
ของการใช้น�้ำทั้งหมด และให้ได้ร้อยละ 20
ภายในปี 2568
•	ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง
•	ตัง้ เป้าหมายในการลดปริมาณขยะฝังกลบลง
ให้ได้ร้อยละ 15 จากปริมาณขยะทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในปี 2564 และตั้งเป้าหมายระยะยาว
ในการลดให้ได้ทรี่ อ้ ยละ 50 (Diversion Rate)
ภายในปี 2568
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ตั้งแต่
ช่ ว งต้ น ปี โดยหลั ง จากที่ มี ก ารผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ คดาวน์
รอบแรก เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการประกาศล็อคดาวน์เต็มรูปแบบท�ำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังสามารถด�ำเนินต่อไปได้ ส่งผลให้ภาพรวม
เศรษฐกิจทัง้ ปีมกี ารหดตัวน้อยกว่าทีค่ าดการณ์ ในปี 2563 กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของไทยถูกจ�ำกัดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ภาคการ
ส่งออกทีภ่ าพรวมทัง้ ปีมกี ารหดตัว แต่อย่างไรก็ตาม มีการฟืน้ ตัวได้
ในช่วงครึ่งปีหลังตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 2) การอุปโภค
บริโภคยังถูกกดดันจากความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระลอกใหม่โดยเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 3) การลงทุน
ภาคเอกชนที่ ยั ง คงหดตั ว จากความกั ง วลในความไม่ แ น่ น อน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาด และ 4) ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคง
ได้รับผลกระทบจากมาตรการจ�ำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศ แม้ว่าทางภาครัฐได้มีการออก
มาตรการเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงมาตรการกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยและการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศก็ตาม แต่จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
ในปี 2563 GDP ของไทย หดตัวลงร้อยละ 6.1 จากปี 2562 ที่
ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มมี ติ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และรักษาเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป
บริ ษั ท ฯ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี 2563 มี ร ายได้
รวม 32,062 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.5 และก�ำไรสุทธิ 9,557

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.6 หากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้น
ประจ�ำและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ
มีรายได้รวม 27,798 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 5,621 ล้านบาท
โดยหลักรายได้ค่าเช่าและบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างมีนัยส�ำคัญ และบริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อลดผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อผลการด�ำเนินงานให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 โดยได้ปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวทั้ง 34 แห่ง
เป็นระยะเวลาระหว่าง 45-56 วัน ตามประกาศของภาครัฐ โดยยังคง
เปิดให้บริการในส่วนที่จ�ำเป็นแก่ลูกค้า และกลับมาเปิดให้บริการ
ศูนย์การค้าทุกแห่งได้ตงั้ แต่ชว่ งกลางไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นต้นมา
โดยภายหลั ง จากเปิ ด ด� ำ เนิ น การศู น ย์ ก ารค้ า แล้ ว มี จ� ำ นวน
ผูม้ าใช้บริการศูนย์การค้า (Traffic) เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ
ได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินมาตรการเชิงรุกด้านการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
โดยมี ม าตรการดู แ ลป้ อ งกั น อย่ า งครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ภายใน
ศูนย์การค้า ทั้งนี้ ยังค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมี
นโยบายบริหารต้นทุนและจัดสรรทรัพยากรภายในบริษัทฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้
มีความเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ที่ยังคงมีความ
ไม่แน่นอน บริษัทฯ บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง มีพื้นที่ให้
เช่าสุทธิรวม 1.8 ล้าน ตร.ม. รวมถึงมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
ในประเทศเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 92

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2563
การบริหารจัดการและด�ำเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

บริ ษั ท ฯ ปิ ด ศู น ย์ ก ารค้ า ทั่ ว ประเทศเป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ ให้
ความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ในการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 ตามที่มีประกาศ โดยทยอยปิดตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม
2563 แต่ได้เปิดให้บริการพืน้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นบางส่วน อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซือ้ ธนาคาร ร้านขายยา ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับ

Take Away และ Delivery เป็นต้น รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกใน
การจัดสรรพืน้ ทีแ่ ละจัดระเบียบให้มบี ริการร้านอาหารแบบดิลเิ วอรี
และแบบซือ้ กลับบ้านโดยค�ำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มีการจัดท�ำระบบ Chat
and Shop, Call Center, Pick Up Counter และ Drive Through
Pick Up เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยส�ำหรับลูกค้า และ
มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างทั่วถึงภายในศูนย์การค้า
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ภายหลังจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ บริษัทฯ
ได้ ก ลั บ มาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ารค้ า เต็ ม รู ป แบบตั้ ง แต่ วั น ที่
17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และเห็นการฟืน้ ตัวของจ�ำนวนผูม้ า
ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจากมาตรการดูแลป้องกันอย่างครอบคลุม
และทั่วถึงภายในศูนย์การค้าจากการจัดท�ำแผนแม่บท “เซ็นทรัล
สะอาด มั่ น ใจ” ที่ ส ามารถน� ำ มาปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง กั บ ศู น ย์ ก ารค้ า
ร้านค้า และพนักงาน เพื่อตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้
ส่งผลให้จ�ำนวนผู้มาศูนย์การค้าส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว
แม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการระบาดระลอกที่สองในช่วง
2 สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนธันวาคม ส่งผลให้ศนู ย์การค้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ที่มีการระบาดต้องท�ำการปิดให้บริการลงชั่วคราว เป็นศูนย์การค้า
ในประเทศจ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล มหาชัย เซ็นทรัล ระยอง
เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล มารีนา รวมถึงมีการงดจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองในวันสิ้นปี ซึ่งผลกระทบยังอยู่ในวงจ�ำกัดเนื่องจาก
ต่อมาในบางพืน้ ทีท่ สี่ ถานการณ์คลีค่ ลายแล้วศูนย์การค้าก็ได้กลับมา
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตามปกติ โดยในภาพรวมนั้ น ยั ง มี ทิ ศ ทางฟื ้ น ตั ว
แข็งแกร่งจากฐานลูกค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารศูนย์การค้า
และกิจกรรมการตลาดเพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ในส่วนของยอดขายร้านค้ามีการ
ฟื้นตัวที่ระดับค่อนข้างใกล้เคียงกับการฟื้นตัวของจ�ำนวนผู้มา
ใช้บริการภายในศูนย์การค้า
บริษัทฯ ด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในช่วงล็อคดาวน์ที่มีการยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าที่ไม่สามารถ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ต ามปกติ และภายหลั ง จากการกลั บ มาเปิ ด
ให้บริการแล้วโดยได้พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแล้วแต่กรณีตาม
ผลกระทบทีไ่ ด้รบั และอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ช่วยเหลือเยียวยา
ร้านค้าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการฟื้นตัว
ของจ�ำนวนผูม้ าใช้บริการของศูนย์การค้า ประเภทของธุรกิจทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ และยอดขายร้านค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันร้านค้าได้เปิด
ให้บริการกลับมาอยูใ่ นระดับปกติแล้ว นอกจากนีย้ งั มีการช่วยเหลือ
โดยการจั ด แคมเปญและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายต่ า ง ๆ เพื่ อ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก (SME)
ภายหลังจากการกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้านั้น บริษัทฯ มี
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยผันแปรต่าง ๆ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ย
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจากภายนอก (Outsource) ที่ ก ลั บ มาตามระดั บ
การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ปกติ ข องศู น ย์ ก ารค้ า อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี
ค่าใช้จ่ายที่ยังคงควบคุมได้จากมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยยังคงด�ำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
อย่างรัดกุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการทีร่ ายได้ยงั ไม่ฟน้ื ตัวมาอยูใ่ นระดับปกติและเพือ่ รักษาความ
สามารถในการท�ำก�ำไร และเพื่อรองรับสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางวิกฤตโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงมีการชะลอแผนการ
ลงทุนในปี 2563 ออกไปเป็นบางส่วน เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน และเป็นการ
รักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
บริษัทฯ ปิดการให้บริการทั้ง 2 โรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
จากผลกระทบของโรค COVID-19 โดยกลั บ มาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบนั เห็นการฟืน้ ตัวของจ�ำนวนผูเ้ ข้าพักทีด่ ขี นึ้
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ปรับปรุงโรงแรม
ให้ เ ร็ ว ขึ้ น จากก� ำ หนดแผนการเดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สินทรัพย์และสามารถรองรับดีมานด์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทีจ่ ะกลับเข้ามาภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีค่ ลายลง
โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และได้เปิดให้บริการ
อีกครั้งหลังจากที่ปรับปรุงแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน
2563 ทั้งนี้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ จากการทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
สื บ เนื่ อ งมาจากการประกาศมาตรการจ� ำ กั ด การเดิ น ทางจาก
ต่างประเทศของทางภาครัฐ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม
(Mixed-use Development)

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ทั้งหมด 7 โครงการ
เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ในยุ ค New Normal ที่ มี
ความต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น อยู่บนท�ำเลที่ดี และอยู่ใกล้
ศูนย์การค้าซึง่ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยโครงการ
ที่เปิดตัวใหม่ประกอบด้วย
โครงการแนวราบจ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์

ทาวน์ พิษณุโลก เป็นโครงการทาวน์โฮม 2) โครงการ นินญา
กัลปพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านแฝด ที่เปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 1
ปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวอีก 2 แห่ง
ได้แก่ 3) นีรติ เชียงราย และ 4) นีรติ บางนา ในช่วงไตรมาส 4
ปี 2563 ซึ่งได้รับความสนใจและมีจ�ำนวนลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชม
โครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบเข้าเยี่ยมชมโครงการและแบบ
ออนไลน์

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

โครงการคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 3 โครงการ ซึง่ เป็นโครงการ

ทีอ่ ยูต่ ดิ กับศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบด้วย 1) โครงการ
เอสเซ็นท์ ระยอง 2 2) โครงการเอสเซ็นท์ โคราช และ 3) โครงการ
เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ซึ่งจะเปิดให้จองในปี 2564 และคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2566 เป็นต้นไป เน้นย�้ำความ
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-use เพื่อการ
สร้างฐานการเติบโตของรายได้

การเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบโตระยะยาว (Asset Enhancement
Initiatives)

ภายหลังจากที่ห้างสรรพสินค้า ISETAN ได้หมดสัญญาเช่าพื้นที่
เซ็นทรัลเวิลด์กบั ทางบริษทั ฯ และได้ปดิ ให้บริการเมือ่ เดือนสิงหาคม
2563 บริษัทฯ ได้เข้าปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวแล้วในช่วงปลายปี
ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาพื้นที่เช่าให้เป็นรูปแบบ Multi-destination
Zone มีร้านค้าที่ผสมผสานผู้เช่าทั้งผู้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก รวมถึงร้านค้าใหม่ ๆ ที่เป็นแม่เหล็กตอบโจทย์ลูกค้า
ทุกกลุ่ม โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้
ในช่วงปลายปี 2564 เตรียมความพร้อมตอบรับความต้องการ
ทั้งจากลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่าง
การเจรจากับผูเ้ ช่าทีส่ นใจจะเข้ามาเปิดร้านในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าว
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นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พระราม 2 และเซ็ น ทรั ล พั ท ยา โดยปรั บ เปลี่ ย นการใช้ พื้ น ที่
ศูนย์การค้าเพื่อท�ำเป็น Destination Concept ทั้งในส่วนของ
Food Zone, Family Zone, Sport Zone, Fashion Plus และ
เพิ่มกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ สะท้อนความเป็นศูนย์กลาง
การใช้ชีวิตของลูกค้า โดยเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ
ที่สะอาดและปลอดภัยในยุค New Normal สอดรับกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคและสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Sustainability Excellence)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจ�ำปี
2563 ในกลุม่ ดัชนียงั่ ยืนระดับโลก (DJSI World) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
(ปี 2561-2563) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และเป็น 1 ใน 12 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับ
คัดเลือกให้อยูใ่ นกลุม่ ระดับโลกนี้ รวมถึงในกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2557-2563) สะท้อน
ให้เห็นถึงปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ค�ำนึงถึง
ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วม
ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563
ภาพรวม

บริษทั ฯ มี 4 ธุรกิจภายใต้การบริหารงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจศูนย์การค้า
และส�ำนักงานให้เช่า 2) ธุรกิจบริการศูนย์อาหาร 3) ธุรกิจโรงแรม
และ 4) ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทพี่ กั อาศัย ซึง่ รวมอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้โอนไปยังทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN คอมเมอร์ เ ชี ย ลโกรท (CPNCG) และรวมถึ ง โครงการ
ที่อยู่ภายใต้บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
GLAND ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเซ็นทรัลพัฒนา
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม
34 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ
ต่ า งจั ง หวั ด 18 โครงการ และต่ า งประเทศ 1 โครงการ)
อาคารส�ำนักงานให้เช่า 10 อาคาร ศูนย์อาหาร 30 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง
ได้แก่ เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และฮิลตัน
พัทยา โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย 18 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการแนวสูง 13 โครงการ แนวราบ 5 โครงการ

ณ สิน้ ปี 2563 มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าในประเทศของบริษทั ฯ
เฉลี่ยที่ร้อยละ 92 เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยศูนย์การค้า
ส่วนใหญ่สามารถรักษาอัตราการเช่าพืน้ ทีใ่ ห้อยูใ่ นระดับสูงได้ แม้มี
ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
แต่บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่ามาโดยตลอด ตามที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท�ำให้ผู้เช่าสามารถกลับมาเปิดให้บริการใน
ศูนย์การค้าได้อกี ครัง้ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถรักษาอัตราพืน้ ทีเ่ ช่า
ไว้ได้
รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม (Same Store
Rental Revenue Growth) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 26 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากโรค COVID-19
ท�ำให้มกี ารปรับลดค่าเช่าเพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ ช่าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ทีล่ ดลงจากการปิดให้บริการ
ศูนย์การค้าชัว่ คราวตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น โดยตัวเลขดังกล่าวไม่นบั รวม
1) ศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดด�ำเนินการในปี 2562 ได้แก่ เซ็นทรัล
ไอ-ซิตี้ และเซ็นทรัล วิลเลจ 2) ศูนย์การค้าทีม่ กี ารปรับปรุงในปี 2562
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และ 2563 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล ชลบุรี
เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล
เชียงใหม่ และเซ็นทรัล พระราม 2
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำในปี 2563 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ดังต่อไปนี้
ปี 2563

•	กองทรั ส ต์ GLANDRT ซึ่ ง GLAND มี สั ด ส่ ว นถื อ ครอง
ร้ อ ยละ 15 ได้ เ ลิ ก กองและเพิ ก ถอนการเป็ น หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยได้
โอนสิทธิการบริหารงานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์
พระราม 9 และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายการ
ดังกล่าวในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้
-	รายได้ จ ากการจ�ำหน่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ นวน
270 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนจาก
บริษัทร่วม
-	ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกกองทรัสต์ GLANDRT จ�ำนวน
227 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
-	ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินปันผลรับจาก GLANDRT จ�ำนวน
62 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายของ
GLANDRT ก่อนยกเลิกกองทรัสต์
-	ค่านายหน้าการขาย Asset จาก GLANDRT เข้า CPNREIT
จ�ำนวน 56 ล้านบาท บันทึกอยู่ในรายได้ค่าบริหารจัดการ
•	บริษัทฯ มีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease)
จ�ำนวน 2,796 ล้านบาท ซึง่ เป็นการบันทึกในรายได้อนื่ ๆ และเป็น
การบันทึกรายได้ครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ดี
รายการดังกล่าวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด รวมถึงมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีจากรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน จ�ำนวน 559
ล้านบาท
•	บริษัทฯ มีการบันทึกเงินชดเชยค่าประกันภัยจากเหตุการณ์
ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำนวน 280 ล้านบาท
•	บริษัทฯ มีการบันทึกก�ำไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งเป็นรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จ�ำนวน 172 ล้านบาท
•	บริ ษั ท ฯ มี การปรับรายการภาษีรอการตัด บัญ ชีที่เ กี่ยวข้อง
กั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากสั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น ที่ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น
โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทฯ ในไตรมาส 4
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ปี 2562

•	บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด
(มหาชน) (“DTC”) จ�ำนวน 42.5 ล้านหุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ
12 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองหุ้น DTC ลดลง
จากร้อยละ 22.6 เป็นร้อยละ 17.6 และมีการบันทึกก�ำไรจาก
การขายเงินลงทุนดังกล่าวในรายได้อื่นจ�ำนวน 44.8 ล้านบาท
•	บริษัทฯ บันทึกส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการ
ประมาณการเงินชดเชยเกษียณอายุจ�ำนวน 116 ล้านบาท
รวมถึงมีการบันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่ายย้อนหลังของ GLAND
ประมาณ 15 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	บริ ษั ท ฯ ได้ ข ายหุ ้ น ในบริ ษั ท ซี พี เ อ็ น วิ ล เลจ จ� ำ กั ด ให้ กั บ
Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. (“MEA”) เพื่อร่วมลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30
ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมด โดยมีการบันทึกก�ำไรก่อนหักภาษี
ในรายได้อื่นจ�ำนวน 254 ล้านบาท
ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ปรับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
(TFRS16) ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี”)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ไม่มผี ลกระทบ
เป็นนัยส�ำคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) สัญญาเช่า
มีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
ต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการบันทึก
เพียงครั้งเดียวในต้นปี 2563 เท่านั้น
ส�ำหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2563 มีดังนี้
•	บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ลดลงสุทธิ 932
ล้านบาท จากการที่ต้นทุนสัญญาเช่าลดลง 2,464 ล้านบาท
และต้ น ทุ น ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ยสิ ท ธิ ก ารใช้
สินทรัพย์ (ROU) เพิ่มขึ้น 1,532 ล้านบาท
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•	บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 1,169 ล้านบาท
•	บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ค่าเช่า ซึ่งรวมถึงส่วนลดค่าเช่า
ที่บริษัทฯ ประมาณการไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เป็นลักษณะเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาของผู้เช่าตามมาตรฐานบัญชี จ�ำนวน 1,132
ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีจากการบันทึก
รายการค่าเช่าดังกล่าว จ�ำนวน 226 ล้านบาท ซึง่ รายการดังกล่าว
ไม่มีผลต่อกระแสเงินสด

บทที่ 20

•	บริษัทฯ มีการบันทึกลูกหนี้ที่เกิดจากจากสัญญาเช่าเงินทุน
(Financial Lease) รวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุน จ�ำนวน 963
ล้านบาท เป็นการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีไปจนถึง
ปี 2568 อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด
ผลกระทบทั้งหมดจากรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำและจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในปี 2563 มีดังนี้

สรุปรายการปรับปรุงจากงบการเงิน เพื่อประกอบค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

ผลการ
ด�ำเนินงานจาก
งบการเงิน

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
รายได้จากธุรกิจต่าง ๆ
รายได้อื่น

24,848
3,014
4,200

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

32,062

ต้นทุนการเช่าและบริการ
ต้นทุนของธุรกิจต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม/ร้านค้า
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ

ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

รายการ
ที่มิได้เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำ

ผลการ
ด�ำเนินงานหลัก

ผลกระทบ
มาตรฐาน
TFRS16

ผลการ
ด�ำเนินงานหลัก
(ไม่รวม
มาตรฐาน
TFRS16)

-1,132

-3,132

24,848
3,014
1,068

23,716
3,014
1,068

-3,132

28,930

-1,132

27,798

13,055
1,982
5,536

932

-399

13,055
1,982
5,137

13,987
1,982
5,137

11,490

-2,733

8,757

-2,064

6,693

1,042
1,099
1,865
2,148
60

-270

772
1,099
1,865
1,449
60

-963
-1,169
-226

772
136
696
1,223
60

7,253

-1,632

5,621

9,557

-699
-2,304

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้ ไม่รวมผลกระทบจากรายการทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ เป็นประจ�ำ และการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุดเพื่อสะท้อนต่อผลการด�ำเนินงานตามความเป็นจริง และ
อาจมีความแตกต่างจากข้อมูลบนงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วโดยผูต้ รวจสอบบัญชีทไี่ ด้รบั อนุญาต
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

165

166
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รายได้รวม

ก�ำไรสุทธิ

ต้นทุนรวม

ผลการด�ำเนินงานธุรกิจให้เช่าและบริการ
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,798 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27
จากปีก่อน โดยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้เช่า
และบริ ก ารเนื่ อ งจากมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ เ ช่ า โดยได้
ยกเว้นค่าเช่าและให้สว่ นลดแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ซึ่ ง ในไตรมาส 4 ปี 2563 ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบบางส่ ว นจากการ
กลับมาระบาดระลอกที่สอง
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ต ้ น ทุ น รวม 15,969 ล้ า นบาท ลดลง
ร้อยละ 11.7 จากปีก่อน โดยหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้า
ตามปกติแล้วในช่วงที่การระบาดคลี่คลาย กอปรกับต้นทุนธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่ลดลงซึ่งยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและ
ผู้บริหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องใช้ส�ำนักงานและ
ของใช้สิ้นเปลือง ค่าเช่าโรงแรม ฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2563 เท่ากับ 5,137 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 23.4 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากค่าใช้จ่าย
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมี
การควบคุมค่าใช้จา่ ยการบริหารให้มปี ระสิทธิผลและสอดคล้องกับ
รายได้ทลี่ ดลงเพือ่ รักษาการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นปกติในสภาวการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม
อยู่ที่ร้อยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.6 จากปีก่อน เนื่องจาก
ภาพรวมของรายได้ทั้งปีลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาด ซึ่ง
เป็นสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร แม้ว่า
บริษัทฯ จะมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม
อัตราก�ำไรขั้นต้น และอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น ไม่ ร วมรายได้ อื่ น ส� ำ หรั บ ปี 2563
ร้ อ ยละ 40.3 ลดลงจากร้ อ ยละ 50.7 จากปี ก ่ อ น ส่ ว นอั ต รา
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 24 ลดลงจากร้อยละ 34.8
จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบทางด้านรายได้ รวมถึงมีการระบาด
ของโรค COVID-19 ระหว่างปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการ
การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 5,621 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 51.6 จากปีกอ่ น โดยหลักมาจากผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ที่ ก ระทบต่ อ รายได้ ใ นทุ ก ธุ ร กิ จ
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจสามารถรักษา
การด�ำเนินงานให้เป็นปกติต่อไปได้โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน และรักษาผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ�ำนวน
23,716 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.5 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผล
จากการยกเว้นค่าเช่าและการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้ประกอบการ
ในศู น ย์ ก ารค้ า ตามแนวทางปฏิ บั ติ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการ
แต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการตลาด
ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมายังน้อยกว่าระดับปกติ ท�ำให้รายได้จากการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดลดลงเช่นเดียวกัน
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกัน และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้เพื่อ
หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 13,987
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปัจจัยดังนี้
•	ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มกี ารปรับตัวลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
จากการคงมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิผลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ค่ า จ้ า งบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ค่าซ่อมแซมทีล่ ดลง โดยต้นทุนค่าสาธารณูปโภคลดลงประมาณ
ร้อยละ 20.4 จากปีก่อน
•	ต้นทุนการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการ
จากภายนอกต่าง ๆ ที่ลดลง สอดคล้องกับแนวทางการควบคุม
ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน
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อัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจให้เช่าและบริการ

ส�ำหรับอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 41 ลดลงจากร้อยละ 51.4 จาก
ปีก่อน เนื่องจากรายได้ที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรการและการบริหาร
จั ดการต้ น ทุ น อย่า งมีประสิท ธิภ าพเพื่อให้อัต ราก�ำไรของธุรกิจ
สามารถกลับสู่ระดับปกติได้ในอนาคต

ผลการด�ำเนินงานธุรกิจบริการศูนย์อาหาร
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหารจ�ำนวน
446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.6 จากปีก่อน โดยหลักมาจากการ
ปิดศูนย์การค้าชัว่ คราวในช่วงล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตาม การกลับมา
เปิดให้บริการศูนย์การค้ามีจ�ำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท�ำให้รายได้รายไตรมาสฟื้นตัวขึ้นตามล�ำดับ
ต้นทุนบริการศูนย์อาหาร

ในปี 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนบริการศูนย์อาหารเท่ากับ 304 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 22.9 จากปีกอ่ น จากประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน
อย่างรัดกุม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ยังไม่กลับ
เข้าสู่ระดับปกติในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
อัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจบริการศูนย์อาหาร

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจบริการศูนย์อาหารในปี 2563
ร้อยละ 31.9 ลดลงจากร้อยละ 53.7 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้
ที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนที่ลดลง
ผลการด�ำเนินงานธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจ�ำนวน
306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72.7 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจาก
การทีน่ กั ท่องเทีย่ วลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ตั้งแต่ช่วงต้นปี และมาตรการล็อคดาวน์ของทางภาครัฐท�ำให้
นักท่องเทีย่ วถูกจ�ำกัดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้
ประกาศปิดการด�ำเนินการชั่วคราวทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน
และเห็นสมควรเร่งการปรับปรุงโรงแรมฮิลตัน พัทยา ขึน้ มาให้เร็วขึน้
โดยปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว เสร็ จ และได้ ท ยอยเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอัตราการเข้าพักเท่ากับ
ร้อยละ 57.2 ของจ�ำนวนห้องพักทีเ่ ปิดให้บริการอีกครัง้ ในไตรมาส 4
ปี 2563 จึงท�ำให้เริ่มมีการฟื้นตัวของรายได้ขึ้นมาเล็กน้อย ส�ำหรับ
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 60.5 ลดลง
จากร้อยละ 88.8 ในปีก่อน ส่วนโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุดรธานี มีรายได้จากการเข้าพักภายหลังจากได้กลับมา
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เปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยอัตราการเข้าพัก
เฉลีย่ ทยอยปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ณ สิน้ ปี 2563 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 42
ลดลงจากร้อยละ 71 ในปีก่อน
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

ในปี 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจ�ำนวน
166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.1 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผล
จากการปิดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น โดยทั้งสองโรงแรม
มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง
อัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรมร้อยละ 45.7 ลดลงจาก
ร้ อ ยละ 66.2 จากปี ก ่ อ น เป็ น ผลจากการขาดรายได้ จ ากการ
เข้าพักโรงแรมระหว่างล็อคดาวน์และระหว่างทีป่ ดิ ปรับปรุง ซึง่ ยังคง
มีต้นทุนคงที่อยู่
ผลการด�ำเนินงานธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ� ำ นวน 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 ที่เปิดตัวในระหว่างปี 2563 ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถโอนและรับรู้เป็นรายได้ตาม
แผนที่วางไว้
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ต ้ น ทุ น จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
จ�ำนวน 1,512 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.5 จากปีก่อน ต้นทุน
ลดลงสอดคล้ อ งกั บ รายได้ จ ากการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
อัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 33.1
ลดลงจากร้อยละ 36.9 จากปีก่อน เนื่องจากการโอนมีสัดส่วนของ
โครงการที่พัฒนาใหม่ซึ่งอยู่บนที่ดินที่ไม่ได้อยู่บริเวณศูนย์การค้า
หรือไม่เป็นที่ดินที่มีอยู่เดิม โดยเป็นไปตามแผนการโอนที่วางไว้
ทั้งในด้านรายได้และอัตราก�ำไรขั้นต้น
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โครงสร้างทางการเงิน
บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 33,210 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เป็ น 45,535 ล้ า นบาท ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม 2563 โดยสาเหตุ ห ลั ก มาจากเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น
และยาวจากสถาบั น การเงิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ อั ต ราดอกเบี้ ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.03 ต่อปี ลดลง
จากปี ก ่ อ นที่ ร ้ อ ยละ 2.96 ต่ อ ปี โดยมี ห นี้ สิ น ที่ มี ด อกเบี้ ย คงที่
ในสัดส่วนร้อยละ 41 และดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 59
อัตราหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ี่ 0.48 เท่า
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 0.38 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่
ต�่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ ที่ 1 เท่า และต�่ำกว่าระดับเงื่อนไข
สั ญ ญาเงิ น กู ้ (Debt Covenant) ที่ 1.75 เท่ า ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่
4 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูร้ นุ่ CPN242A
มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ช�ำระคืนหนี้
คงค้ า งของบริ ษั ท ฯ แม้ ว ่ า หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น
แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง คงรั ก ษาการบริ ห ารสภาพคล่ อ งอย่ า งรอบคอบ
และรัดกุม และให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้าง
ทางการเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ต่ อ สภาวะ
ตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
และใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
ในปี 2563 อัตราส่วนดังกล่าวปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 มา
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.88 ร้อยละ 12.97 และ 0.16 เท่า ตามล�ำดับ เนือ่ งจาก
รายได้และก�ำไรทีล่ ดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในช่วงปี
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินทรัพย์และ
ลงทุนในสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้
มีการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ แต่ยงั คงมีการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

การให้สินเชื่อทางการค้า

ในสภาวะธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า
(Credit Term) ระหว่ า ง 1-30 วั น โดยในปี 2563 เนื่ อ งจาก
มีสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการช�ำระของลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้เช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า
โดยมีการให้ส่วนลดค่าเช่า และผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระเป็น
การชัว่ คราว โดย ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ที่ 41 วัน เพิ่มจากปี 2562 ที่ 15 วัน เนื่องจากมาตรการผ่อนปรน
ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ประกอบกับมีจ�ำนวนลูกหนี้การค้าบางส่วน
ที่อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเรื่องการให้ส่วนลดค่าเช่า ซึ่งภายหลัง
จากทีเ่ จรจาแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บจากจ�ำนวนลูกหนี้
ได้ทงั้ หมด ท�ำให้ระยะเวลาการเก็บหนีก้ ลับสูร่ ะดับใกล้เคียงปกติได้
ในส่วนของการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้การค้าในปี 2563 อยู่ที่ 36 วัน
ลดลงจากปี 2562 ที่ 45 วั น ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายการดู แ ล
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ภายใต้สภาวการณ์ดงั กล่าว ท�ำให้ในปี 2563
บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 5 วัน เพิ่มขึ้นจาก -30 วันในปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดและ
สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้
เงินปันผล

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มี
การจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 0.70 บาท
ต่อหุ้น โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
โครงการซื้อหุ้นคืน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืน (Shares Repurchase Project) เพื่อบริหาร
ทางการเงิน โดยจ�ำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น หรือ
คิดเป็นจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2562
ถึง 5 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนจ�ำนวน 17.15 ล้านหุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 761 ล้านบาท
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 221,773
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 51,840 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.5 จาก
ปีก่อน โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ ลูกหนีอ้ นื่ และ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ
23,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7,508 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.8
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
•	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 5,165 ล้านบาท และ
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิม่ ขึน้ 1,005 ล้านบาท จากกระแสเงินสด
สุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงตามการปรับแผนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา
จากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
•	การเพิม่ ขึน้ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพือ่ ขายจ�ำนวน
671 ล้านบาท จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
•	การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจํานวน 2,216 ล้านบาท เนื่องจาก
อยู ่ ร ะหว่ า งการเจรจาตกลงการให้ ส ่ ว นลดแก่ ผู ้ เ ช่ า ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจาก COVID-19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร
ที่ มี ภ าระคํ้ า ประกั น เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า
เงินลงทุน ระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีเงินได้รอการ
ตั ด บั ญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น สิ ท ธิ ก ารเช่ า และการ
ใช้สินทรัพย์ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ
197,888 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาํ นวน 44,333 ล้านบาท หรือร้อยละ 29
จากปี ก ่ อ น โดยมี ค วามเคลื่ อ นไหวของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น
ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
•	อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 55,479 ล้ า นบาท
โดยหลักมาจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right of Use)
ที่รับรู้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ในขณะที่สิทธิการเช่าลดลง

20,783 ล้านบาท เนื่องจากมีการรวมจ�ำนวนดังกล่าวอยู่ใน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16)
•	การบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนจ�ำนวน 16,398 ล้านบาท
เป็นผลจากการเข้าท�ำรายการสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2563 ตาม
ที่กล่าวไว้ในรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) เกีย่ วกับ
สัญญาเช่า
•	การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 1,627 ล้านบาท
เนื่องจากมีการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ GLANDRT
ระหว่างปี
•	การลดลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าหุ้นจ�ำนวน 4,664 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานะ
ของบริษทั เบย์วอเตอร์ จ�ำกัด จากกิจการร่วมค้าเป็นบริษทั ย่อย
ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้เข้าถือครองสัดส่วนร้อยละ 50
เป็นที่เรียบร้อย (อีกส่วนร้อยละ 50 ถือครองโดย GLAND
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 144,650
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 55,179 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.7 จาก
ปีก่อน โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้ นิ หมุนเวียนของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีอ้ นื่
หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สิน
มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นและที่ครบกําหนดชําระใน 1 ปี ส่วนของ
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าทีถ่ งึ กาํ หนดรับรูภ้ ายในหนึง่ ปี
ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี และ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ หมุนเวียนเท่ากับ 30,554
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 9,479 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากปีกอ่ น
โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
•	หนี้ สิ น มี ภ าระดอกเบี้ ย ระยะสั้ น และที่ ค รบกํ า หนดชํ า ระใน
1 ปีจํานวน 9,165 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในช่วงผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
•	การบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
จ�ำนวน 2,112 ล้านบาทตามมาตรฐาน TFRS16
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หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนของบริษทั ฯ ประกอบด้วย หนีส้ นิ มีภาระ ดอกเบีย้
ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน เจ้าหนีส้ ทิ ธิการเช่า รายได้คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจํารับจากลูกค้า เงินคํ้าประกันสิทธิการเช่า ประมาณการ
หนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
(ตามมาตรฐาน TFRS16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ
114,096 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาํ นวน 45,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.8
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
•	การบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า จ�ำนวน 43,487 ล้านบาท
ตามมาตรฐาน TFRS16

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

•	หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน
3,160 ล้านบาท เพื่อนํามาบริหารโครงสร้างทางการเงินให้
มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อแผนการลงทุน และรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับตํ่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 77,123
ล้านบาท ลดลงจํานวน 3,339 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 จากปีก่อน
โดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
•	การลดลงของกําไรสะสมทีไ่ ม่ได้จดั สรรจํานวน 2,762 ล้านบาท
ประกอบด้วย กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีจํานวน 9,557 ล้านบาท
หักด้วยผลกระทบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใช้สินทรัพย์
และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐาน TFRS16 จ�ำนวน
8,742 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจาํ นวน 3,577
ล้านบาท
•	การลดลงจากหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปีจ�ำนวน 761 ล้านบาท

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดจํานวน 7,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,165 ล้านบาท
(รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท) หรือ
ร้อยละ 251.6 จากปีก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี้
• กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
	ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน
7,761 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสุทธิรับจากผลกําไร
ที่ ล ดลงเนื่ อ งจากผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และก�ำไรจากการ
ขายสินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับกระแสเงินสด และการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานระหว่างปี อาทิ
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย การเพิ่มขึ้น
ในรายได้ค่าเช่ารับและค่าบริการรับล่วงหน้า และการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การค้าจากการเจรจาให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าระหว่างปี
ที่ผ่านมา เป็นต้น
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
7,732 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(CAPEX) ในการพั ฒ นาโครงการใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของโครงการเดิมทีย่ งั มีอย่างต่อเนือ่ ง โดยพยายาม
รักษาสภาพคล่องของธุรกิจให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
ไปพร้ อ มกั น รวมถึ ง มี ก ารลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
หมุนเวียน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าในปริมาณ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนได้
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
	ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้รบั เงินสดสุทธิจากกิจกรรมหาเงินจํานวน
5,114 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผูล้ งทุนสถาบันเพิม่ ขึน้ เพือ่ มาบริหารโครงสร้างทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และแผนการดําเนินธุรกิจ ขณะที่
บริษทั ฯ มีเงินสดจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า รวมถึงดอกเบีย้
จ่ายและจ่ายเงินปันผลระหว่างปี
• รายจ่ายลงทุน
	ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจํานวน 12,900 ล้านบาท
ประกอบด้วย การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตและ
การพัฒนาโครงการใหม่จํานวน 8,200 ล้านบาท การลงทุน
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจํานวน 1,700
ล้านบาท และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แบบผสม ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย จํานวน 2,900 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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แผนธุรกิจในอนาคต
แนวโน้มผลการด�ำเนินงานปี 2564

บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจประจ�ำปี 2564 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
การประมาณการที่ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 อยู่ โดยบริษัทฯ มีการติดตามแผนการด�ำเนินงาน
ในแต่ ล ะไตรมาสอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นแผนธุ ร กิ จ
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป
ตลอดเวลา โดยประมาณการถึ ง แนวโน้ ม ผลการด� ำ เนิ น งาน
ในปี 2564 ดังต่อไปนี้
ในปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้รวมจะได้รับผลกระทบที่
ไม่มากเท่ากับปี 2563 เนือ่ งมาจากไม่ได้มกี ารล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ
ดังเช่นการระบาดรอบแรก โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และหากสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุด บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัว
ของรายได้ที่ค่อนข้างรวดเร็วและแข็งแกร่งเหมือนกับช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2563 ประกอบกับความคืบหน้าของวัคซีน และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จะ
ส่งเสริมให้การบริโภคและการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในปี 2564 จะมีศูนย์การค้าใหม่เปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง
ซึ่งจะช่วยท�ำให้รายได้เติบโตต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
มีความพร้อมในการปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจในการบริหารต้นทุนการด�ำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ด�ำเนินงานและทิศทางของรายได้ให้ใกล้เคียงที่สุด โดยสามารถ
ลดและควบคุมค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost) ได้อย่างดี
ในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายการตลาดและ
การบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งแผนการบริหารต้นทุนการด�ำเนินงาน
ประกอบกั บ ความสามารถในการรั ก ษาฐานรายได้ ที่ ก ล่ า วไว้
จะช่วยรักษาอัตราก�ำไรของบริษัทฯ ให้ได้ใกล้เคียงกับปีก่อน และ
จะมีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดแม้สถานการณ์จะฟื้นตัว
ต่อไปในอนาคต เพื่อท�ำให้อัตราการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568)
โดยจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้เฉลีย่ ต่อปีทรี่ ะดับร้อยละ 10
ขึน้ ไป จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use
Development) แห่งใหม่ รวมถึงการปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โครงการ
โรงแรมและอาคารส�ำนักงาน ทัง้ ส่วนทีป่ ระกาศแผนการพัฒนาแล้ว
และส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระกาศ และได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
ฐานะการเงิน รักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อการรองรับการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในกลยุทธ์
การเติบโตด้วยวิสยั ทัศน์ “Center of Life” โดยเชือ่ ว่าธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินการอยู่ยังเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่มอบความสุขและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ เป็นสถานทีป่ ลอดภัย
ในการใช้ชวี ติ ของทุกคนในแต่ละชุมชน โดยได้มกี ารศึกษาแนวทาง
การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ เพือ่ ตอบรับพฤติกรรม
ลู ก ค้ า และแนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของร้ า นค้ า ที่ เ ปลี่ ย นไปสู ่
(New Normal) ได้อย่างสมบูรณ์
จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาโครงการ
ศูนย์การค้าในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use Project) โดย
วางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้า
ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ โครงการที่พัก
อาศัย อาคารส�ำนักงาน และโรงแรม เพือ่ สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้า
ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
แก่บริษทั ฯ ต่อไป โดยได้ประกาศแผนการพัฒนาโครงการใหม่ อาทิ
เซ็นทรัล อยุธยา (เปิดปี 2564) เซ็นทรัล ศรีราชา (เปิดปี 2564)
เซ็นทรัล จันทบุรี (เปิดปี 2565) และดุสติ เซ็นทรัล พาร์ค (ทยอย
เปิดตั้งแต่ปี 2566-2567 เป็นต้นไป)
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ต่ อ ไป มี ก ารศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนาโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้ประกาศไป ซึ่งรวมถึงที่ดินรอการ
พัฒนาภายใต้ GLAND อีกทั้งยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่าง ๆ
อาทิ อาคารส�ำนักงาน โรงแรม และโครงการที่พักอาศัย ภายใต้
ความเป็น Center of Life ที่จะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
สร้ า งการเติ บ โตของรายได้ แ ละผลตอบแทนที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น ใน
ระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A)
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ในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง และให้ผลตอบแทน
การลงทุ น ที่ ดี รวมทั้ ง ศึ ก ษาโอกาสการลงทุ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นประเทศที่ มี โ อกาสและศั ก ยภาพในการ
เติบโต อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่
เพื่ อ ขยายช่ อ งทางในการสร้ า งรายได้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แผน
การเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทได้รบั อนุญาตให้ออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ หนึง่ ในวัตถุประสงค์ของการระดมทุนคือ เพือ่ การลงทุน
เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เบื้องต้น 2 แห่ง คือ 1) เซ็นทรัล มารีนา
มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2578 และ 2) เซ็นทรัล
ล�ำปาง มีสญ
ั ญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 21 ปี สิน้ สุดปี 2584 ในมูลค่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,866 ล้านบาท ตามทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ของ CPNREIT ที่ได้เคยมีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ไปก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดทาง CPNREIT ได้ก�ำหนดราคา
เสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อลงทุน
ในสินทรัพย์ทกี่ ล่าวไว้ และคาดว่าจะสามารถท�ำรายการแล้วเสร็จได้
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้

รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้

29,025,855,290 81.9
733,018,504 2.1
1,207,833,474 3.4
2,761,736,087 7.8
115,143,290 0.3
1,613,078,936 4.5
35,456,665,581 100.0

31,843,166,597 82.5
851,460,677
2.2
1,120,527,271
2.9
2,904,236,972
7.5
187,169,749
0.5
1,683,415,423
4.4
38,589,976,689 100.0

24,848,318,512 74.9
446,087,025
1.3
306,073,926
0.9
2,261,550,432
6.8
1,098,703,393
3.3
4,200,381,217 12.7
33,161,114,505 100.0

14,143,042,184
332,150,484
423,005,969
1,564,737,158
6,114,292,602
22,577,228,397
17,265,507,560

39.9
0.9
1.2
4.4
17.2
63.7
45.3

15,480,793,657
393,999,648
378,503,657
1,833,045,051
6,838,814,813
24,925,156,826
18,633,049,504

40.1
1.0
1.0
4.8
17.7
64.6
45.5

13,055,138,129
303,888,654
166,181,377
1,511,846,567
5,535,522,280
20,572,577,007
12,824,975,168

39.4
0.9
0.5
4.6
16.7
62.0
36.4

987,151,119

2.8

1,292,258,297

3.3

1,041,591,853

3.1

(426,332,773) (1.2)
(811,468,750)
(2,056,902,384) (5.8) (2,336,357,717)
11,383,353,146 32.1 11,809,251,693

(2.1)
(6.1)
30.6

(1,864,971,756)
(2,148,442,833)
9,616,714,762

(5.6)
(6.5)
29.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเช่าและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการศูนย์อาหาร
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งผลก�ำไร (ขาดทุน)

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

(ก�ำไร) ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี

ปี 2562

จ�ำนวนเงิน

%

(167,700,279)

(0.5)

11,215,652,867

31.6

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

(70,846,743)
11,738,404,950

(0.2)
30.4

จ�ำนวนเงิน

%

(59,617,903)
9,557,096,859

(0.2)
28.8

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิ
จากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อนส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
(ก�ำไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี*
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน

28,946,025

(176,866,113)

22,337,440

0

0

161,354,598

(220,850,836)

71,566,027

0

(26,483,672)

0

0

(218,388,483)

(105,300,086)

183,692,038

11,164,964,663

11,703,951,607

9,800,406,800

(167,700,279)

(13,105,096)

(58,934,733)

10,997,264,384

11,690,846,511

9,741,472,067

50,890,234,034

55,007,135,395

(789,180,044)
(6,283,087,790)
11,215,652,867
(26,483,672)
55,007,135,395

(351,862,666)
(4,936,595,279)
11,738,404,950
0
61,457,082,400

52,715,056,316
(8,742,026,084)
0
(3,576,589,656)
9,557,096,859
0
49,953,537,435

2.50

2.62

2.13

หมายเหตุ : *	ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษทั ฯ ได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS9) ซึง่ ไม่มผี ลกระทบเป็นนัยส�ำคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายการบันทึกรายได้ค่าเช่าและ
บริการ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และรายการต้นทุนทางการเงิน

173
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รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

จ�ำนวนเงิน

%

7,218,687,997
2,006,244,162
3,571,263,150
2,057,258,780
9,032,387,201
23,885,841,290

3.3
0.9
1.6
0.9
4.1
10.8

0.0
1,000,000
4.3 5,730,869,437
2.8 2,454,331,140
0.9 1,955,956,969
0.1
0
1.4
0
0.0 16,397,781,538
3.0
932,282,123
1.3 3,392,385,670
61.5 159,982,702,777
0.9 3,241,510,575
0.6 1,036,491,639
12.2
0
0.2
0
1.0 2,762,353,489
90.4 197,887,665,357

0.0
2.6
1.1
0.9
0.0
0.0
7.4
0.4
1.5
72.1
1.5
0.5
0.0
0.0
1.2
89.2

100.0 221,773,506,647

100.0

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,021,030,701
45,520,769
1,278,625,107
3,168,772,085
7,787,315,457
15,301,264,119

1.9
0.0
0.8
2.0
4.8
9.5

2,053,237,349
1,001,374,831
1,355,706,522
3,606,333,839
8,361,607,398
16,378,259,939

1.2
0.6
0.8
2.1
4.9
9.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สิทธิการใช้สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,222,888
7,045,707,212
2,853,474,276
1,908,857,872
172,924,286
0
0
4,518,469,601
1,899,878,950
108,412,457,321
1,646,079,488
1,036,491,639
14,085,954,198
414,568,118
2,400,476,442
146,406,562,291

0.0
1,000,000
4.4 7,357,462,849
1.8 4,809,159,317
1.2 1,557,186,704
0.1
199,188,980
0.0 2,309,616,000
0.0
0
2.8 5,166,689,978
1.2 2,226,344,210
67.0 104,503,446,798
1.0 1,596,512,025
0.6 1,036,491,639
8.7 20,782,536,590
0.3
377,196,868
1.5 1,631,942,264
90.5 153,554,774,222

รวมสินทรัพย์

161,707,826,410 100.0

169,933,034,161

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

จ�ำนวนเงิน

%

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
7,948,005,411
เจ้าหนี้การค้า
1,782,454,493
เจ้าหนี้อื่น
6,180,048,570
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
90,089,296
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
0
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
2,927,965,861
เจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
0
ส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
ที่ถึงก�ำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
1,720,153,388
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
662,266,277
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน
0
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
3,272,005,023
รวมหนี้สินหมุนเวียน
24,582,988,319

4.9
1.1
3.8

4,970,000,000
1,694,324,758
5,563,848,687

2.9
1.0
3.3

11,732,000,000
911,171,489
4,913,224,111

5.3
0.4
2.2

0.0
0.1
0.0
1.8
0.0

0
125,761,218
0
3,769,203,285
0

0.0
0.1
0.0
2.2
0.0

2,111,591,362
226,249,340
0
6,172,903,428
0

1.0
0.1
0.0
2.8
0.0

1.1
0.4

1,842,399,134
921,155,034

1.1
0.5

1,905,361,362
483,540,665

0.9
0.2

0.0
2.0
15.2

2,188,285,081
21,074,977,197

0.0
1.3
12.4

0
2,098,047,208
30,554,088,965

0.0
0.9
13.8

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
เงินค�้ำประกันสิทธิการเช่า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

0
19,522,147,447
0
418,017,667
2,035,483,307

0.0
12.1
0.0
0.3
1.3

692,724,451
24,470,814,350
0
0
1,974,785,570

0.4
14.4
0.0
0.0
1.2

724,338,063
27,630,459,673
43,486,788,889
0
2,623,959,102

0.3
12.5
19.6
0.0
1.2

461,329,522
32,310,327,223
7,692,519,955
275,479,220
233,796,711
62,949,101,052

0.3
20.0
4.8
0.2
0.1
38.9

649,366,793
32,292,675,950
8,027,661,841
287,057,469
707,362
68,395,793,786

0.4
730,904,814
19.0 30,649,055,873
4.7 7,865,714,904
0.2
384,188,218
0.0
707,362
40.2 114,096,116,898

0.3
13.8
3.5
0.2
0.0
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
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

จ�ำนวนเงิน

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน*
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
หุ้นทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,244,000,000
2,244,000,000
8,558,557,850

1.4
5.3

2,244,000,000
2,244,000,000
8,558,557,850

224,400,000 0.1
224,400,000
55,007,135,395 34.0 61,457,082,400
0 0.0
0
(308,073,729) (0.2)
(355,632,169)
8,449,717,523 5.2 8,333,855,097
74,175,737,039 45.9 80,462,263,178
161,707,826,410 100.0

169,933,034,161

2,244,000,000
2,244,000,000
8,558,557,850

1.0
3.9

0.1
224,400,000
36.2 58,695,563,519
0.0
(761,216,026)
(0.2)
(171,256,961)
4.9 8,333,252,402
47.3 77,123,300,784

0.1
26.5
-0.3
(0.1)
3.8
34.8

1.3
5.0

100.0 221,773,506,647

100.0

หมายเหตุ : * ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษทั ฯ ได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS9) ซึง่ ไม่มผี ลกระทบเป็นนัยส�ำคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน โดยมีการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่า
เงินทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มเข้ามา และมีการปรับรายการก�ำไรสะสม

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

11,383,353,146

66.4

11,809,251,693

66.5

9,616,714,762 123.9

1,564,737,158 9.1
5,905,735,427 34.5
0 0.0
(115,143,290) (0.7)
426,332,773 2.5
34,496,992 0.2
3,890,492 0.0

1,833,045,051
7,116,898,885
0
(187,169,749)
811,468,750
(15,505,315)
56,981,896

10.3
40.0
0.0
(1.1)
4.6
(0.1)
0.3

1,511,846,567 19.5
7,906,273,454 101.9
0
0.0
(1,098,703,393) (14.2)
1,864,971,756 24.0
21,644,864
0.3
108,111
0.0

(7,673,576)
(16,403,862)
(3,504,608)
(1,640,018,757)
56,735,638

(0.0)
(0.1)
(0.0)
(9.6)
0.3

(48,941,617) (0.3)
(6,773,793) (0.0)
(1,651,964) (0.0)
(1,878,052,127) (10.6)
201,691,121
1.1

0
0.0
(12,136,830) (0.2)
(2,569,655,733) (33.1)
(2,371,297,395) (30.6)
89,869,818
1.2

(987,151,119)
74,956

(5.8)
0.0

(1,295,501,982)
33,609,677

(7.3)
0.2

(1,041,591,853) (13.4)
(1,564,287) (0.0)

0
0

0.0
0.0

192,118,451
0

1.1
0.0

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
โครงการอสังหาฯ ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ้นจากการรื้อถอนและการบูรณะ
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในตราสารหนี้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

79,408,383
0

1.0
0.0

0 0.0
2,056,902,384 12.0
18,662,363,754 108.9

0
0.0
2,336,357,717 13.1
20,957,826,694 117.9

2,747,721
0.0
2,148,442,833 27.7
16,147,078,778 208.0

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จ่าย

75,037,114 0.4
201,745,226 1.2
(1,362,139,329) (7.9)
(919,442,407) (5.4)
(143,915,969) (0.8)
599,208,342 3.5
1,588,333,205 9.3
606,140,848 3.5
(3,878,100) (0.0)
(2,164,122,589) (12.6)

(61,576,100) (0.3)
(557,802,649) (3.1)
(1,981,901,213) (11.2)
614,300,093
3.5
(200,036,003) (1.1)
(719,231,428) (4.0)
1,982,646,600 11.2
335,141,886
1.9
(13,653,850) (0.1)
(2,584,463,889) (14.5)

(2,237,201,492)
1,359,658,505
(2,075,105,779)
(1,934,017,910)
(783,153,269)
(1,265,459,390)
790,639,546
(161,946,937)
(8,331,798)
(2,070,794,583)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

17,139,330,095 100.0

17,771,250,141

100.0

7,761,365,671

(28.8)
17.5
(26.7)
(24.9)
(10.1)
(16.3)
10.2
(2.1)
(0.1)
(26.7)
100.0
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งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

จ�ำนวนเงิน

ปี 2563
%

จ�ำนวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนระยะยาวกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับช�ำระคืนเงินให้กยู้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายช�ำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

20,982,103
913,380,125
2,910,997,710

(0.1)
(5.0)
(15.8)

41,234,236
1,053,942,734
(947,371,608)

(0.3)
(6.6)
6.0

45,657,261 (0.6)
939,833,294 (12.2)
(993,414,399) 12.8

(75,348,250)
0
21,889,868
(44,818,286)
(2,147,314,306)

0.4
0.0
(0.1)
0.2
11.6

(2,126,027,397)
(2,309,616,000)
0
0
(98,298,426)

13.4
14.5
0.0
0.0
0.6

(108,358,000)
0
683,683,536
0
0

1.4
0.0
(8.8)
0.0
0.0

43,635,398
0
(56,202,750)
62,650,403
(4,811,278,120)
(182,411,550)
0
(3,765,670,031)

(0.2)
0.0
0.3
(0.3)
26.1
1.0
0.0
20.4

560,349,250
0
(551,299,493)
0
(6,282,122,909)
(211,075,777)
(3,676,086)
(3,290,602,281)

(3.5)
0.0
3.5
0.0
39.5
1.3
0.0
20.7

0
0
(568,731,667)
169,810,000
(6,430,363,103)
(468,160,473)
(15,569)
0

0.0
0.0
7.4
(2.2)
83.2
6.1
0.0
0.0

68,760,493

(0.4)

136,554,305

(0.9)

300,292,018

(3.9)

(228,220,975)
(33,333,333)
(1,436,670,415)
(9,710,732,944)

1.2
0.2
7.8
52.6

(228,220,975)
(418,017,667)
(1,221,972,671)
0

1.4
2.6
7.7
0.0

(280,287,223)
0
(1,022,186,363)
0

3.6
0.0
13.2
0.0

(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
จ�ำนวนเงิน

ปี 2562
%

ปี 2563

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

10,222,888
(966,667,807)

(0.4)
36.3

0
0.0
(775,941,165) (15.2)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบัน
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ช�ำระเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ�ำนวนหนี้สิน
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุน
ของกิจการ
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

0
0.0
(610,576,876) (32.4)
24,828,865,411 1,317.7

32,638,778,000 (1,224.3) 48,462,000,000 947.6

(12,569,734,572) (667.1) (29,826,878,273) 1,118.8 (36,128,203,285) (706.5)
75,807,000
4.0 1,228,327,392 (46.1)
115,350,000
2.3
0
0.0
(330,000,000) 12.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
(820,863)

(0.0)

(2,709,608)

0.1

(4,053,923,103) (215.1)

(24,616,290)

0.9

0
0.0
(6,282,449,843) (333.4)
497,153,491 26.4
1,884,320,645

100.0

0
0.0
(5,014,931,019) 188.1
(377,481,898) 14.2
(2,665,956,615) 100.0

(2,164,921,112) (42.3)
0

(761,216,026) (14.9)
(3,633,080,187) (71.0)
0
0.0
5,113,988,225

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น

- สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงงบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

573,945,880
2,418,138,796
28,946,025
3,021,030,701

(790,927,239)
3,021,030,701
(176,866,113)
2,053,237,349

0.0

5,143,113,208
2,053,237,349
22,337,440
7,218,687,997

100.0
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ณ 31 ธันวาคม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

Liquidity Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด(4) (วัน)

0.62
0.18
0.88
22.44
16
8.76
42
(25)

0.78
0.21
0.78
24.21
15
8.11
45
(30)

0.78
0.42
0.30
8.87
41
10.02
36
5

52.89%
35.52%
4.23%
138.05%
30.14%
17.59%

52.53%
35.06%
4.63%
133.01%
29.36%
17.03%

47.53%
32.05%
17.29%
84.49%
23.55%
13.56%

7.95%
17.41%
0.25

7.08%
17.45%
0.23

4.88%
12.97%
0.16

1.18
0.37
30.01

1.11
0.38
21.18

1.88
0.48
22.03

1.50
1.67
44.02%

1.51
2.31
30.47%

2.18
0.94
32.75%

Profitability Ratio

อัตราก�ำไรขั้นต้น(1) (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน(1) (%)
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม(5) (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ(1) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(2) (%)
Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Financial Policy Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น(3) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย(3) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

หมายเหตุ : (1) อัตราก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และอัตราก�ำไรสุทธิ ไม่รวมรายได้จากการลงทุน และรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
(2)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
(3)
หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยหลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
(4)
วงจรเงินสดค�ำนวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยหักระยะเวลาช�ำระหนี้ ไม่รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
(5)
สัดส่วนรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้อื่นที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รายได้จากการลงทุน

Other
21
Information and
Reference
Persons
Other
บทที่

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
และบุคคลอ้างอิง
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
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�ำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2538

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาและให้เช่าพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและส่งเสริมธุรกิจ
พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารส�ำนักงาน 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�ำปี 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2563
วันที่

6 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
20 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
“DBS Pulse of Asia Conference” ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
“Finansia Investment Conference 2020” ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�ำปี 2562 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา
งานแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันประจ�ำไตรมาส 1 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา
(รูปแบบการประชุมเสมือน)
21 พฤษภาคม 2563 “TISCO Exclusive Talk for Local Investors” จัดโดย บล. ทิสโก้ (รูปแบบการประชุมเสมือน)
22 พฤษภาคม 2563 งานแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 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” จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ และ บล. บัวหลวง (รูปแบบการประชุมเสมือน)
10 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 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�ำไตรมาส 2 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา
(รูปแบบการประชุมเสมือน)
25 สิงหาคม 2563
งานแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 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�ำไตรมาส 3 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา
(รูปแบบการประชุมเสมือน)
16 พฤศจิกายน 2563 งานแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รูปแบบการประชุมเสมือน)
26 พฤศจิกายน 2563 “SET Digital Roadshow” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
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ปฏิทินทางการเงินที่สําคัญปี 2564
ปฏิทินทางการเงิน

เดือน (คาดการณ์)

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563

กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําปี 2564 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีนาคม

ปิดสมุดทะเบียนสําหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

มีนาคม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

เมษายน

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564

พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1

พฤษภาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

พฤษภาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2

สิงหาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

สิงหาคม

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงหาคม

ประกาศงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3

พฤศจิกายน

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา

พฤศจิกายน

งานแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9999
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991

หุ้นกู้ CPN218A และ CPN258A

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี

หุ้นกู้ CPN225A CPN235A CPN227A และ
CPN297A

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2626 7503
โทรสาร : +66 (0) 2626 7542

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจํากัด
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

หุ้นกู้ CPN21OA

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (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 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2296 3582
โทรสาร : +66 (0) 2683 1298

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2296 3582
โทรสาร : +66 (0) 2683 1298

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น

หมายแหตุ : ส�ำหรับข้อพิพาททางกฎหมายสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563

Corporate
23
Governance
Corporate
Governance
บทที่

การก�ำกับดูแลกิจการ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อว่า
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้
บริ ษั ท ฯ สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของการเป็ น องค์ ก รที่ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ได้
คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดจรรยาบรรณ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
แนวปฏิบต
ั ต
ิ า่ ง ๆ เป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไว้ในคูม
่ อ
ื “จรรยาบรรณและหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ” (“คู่มือฯ”) และมีการทบทวนทุกปี พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษท
ั ฯ เพือ
่ วางรากฐานการปฏิบต
ั ง
ิ านแก่บค
ุ ลากรของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย

คู ่ มื อ ฯ ของบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ประเทศไทยและในระดับสากล ได้แก่ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) เกณฑ์การประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หลักเกณฑ์ของ
The Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ DJSI
Sustainability Assessment
คูม
่ อ
ื ฯ ทัง
้ ฉบับเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ
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�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนจรรยาบรรณไว้
เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีกระบวนการ
ส่งเสริมและก�ำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง รายละเอียดในคู่มือฯ
หน้า 6-17
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการ การสรรหากรรมการ ความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ นโยบายการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การประชุม
คณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การอบรม
และพัฒนาความรู้กรรมการ แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง การก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน รายละเอียด
ในคู่มือฯ หน้า 41-51
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ครอบคลุ ม ประเด็น ที่ส�ำคัญ อาทิ สิท ธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การซื้อขายหลักทรัพย์และ
การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน การแจ้ง
เบาะแสและการร้องเรียน รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 14-15 และ
18-40

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตทีย่ งั่ ยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่
ของกิ จ การในระยะยาว โดยได้ พิ จ ารณา ก� ำ กั บ ดู แ ล และให้
ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและ
การก�ำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตลอดจนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน Sustainability
Development Goals (SDGs) ประเด็น และ/หรือ การตัดสินใจ
ทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามอ�ำนาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
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บทที่ 23

นโยบายและแนวปฏิบัติ

•	พิจารณาอนุมัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติส�ำหรับการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ รองรั บ การจั ด การ
ภายใต้สภาวะวิกฤต
•	พิจารณาการก�ำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
•	พิจารณาการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน (Whistleblowing Process) เพื่อรองรับการปรับปรุง
ระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ของบริษัทฯ
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของบริษัทฯ

•	พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์
และพันธกิจของบริษทั ฯ ดังปรากฏในหน้า 17 เพือ่ ให้เหมาะกับ
บริบททางธุรกิจในปัจจุบนั และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
•	ก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์และให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อ
ให้น�ำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาร่วมกับประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ด้านความยัง่ ยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ ประเด็นความเสีย่ งและโอกาสทีม่ นี ยั ส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจมาวิเคราะห์ เพือ่ ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินงาน
ในระยะยาว โดยให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
การก�ำกับและติดตามการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

•	พิ จ ารณาผลการด� ำ เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เที ย บกั บ แผนงาน
ตลอดจนพิ จ ารณาข้ อ มู ล ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดและ
การแข่งขัน ข้อมูลลูกค้า คู่ค้าที่เกีย่ วข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงาน
•	พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทกุ ครึง่ ปี โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการด�ำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

•	พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ
•	พิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นออนไลน์ และ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
•	พิจารณากระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบภายใน IT Audit และ IT Governance
•	พิจารณารับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
•	พิจารณารับทราบผลการประเมินความเข้าใจเรือ่ งบรรษัทภิบาลของ
พนักงาน ประจ�ำปี 2562 (CG Individual Assessment 2019)
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บทที่ 23
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

•	การปรั บ เปลี่ ย นระบบบริ ห ารสารสนเทศที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การ
บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการข้อมูลพนักงาน
•	พิจารณารับทราบการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Right Impact Assessment) และแผนงานในการ
ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับปี 2563-2565
การด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

•	พิจารณารับทราบการยื่นต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุจริต (CAC
Recertification)
•	พิจารณารับทราบการด�ำเนินโครงการ STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
•	พิจารณารับทราบการจัดอบรมหลักสูตร Ethics in Workplace
ประจ� ำ ปี เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
•	พิจารณารับทราบการด�ำเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ
(No Gift Policy)
การบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”)

•	พิจารณาผลกระทบจากโรค COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
มาตรการด� ำ เนิ น การตามแผนด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การทบทวนปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ การช่วยเหลือเยียวยา
ดูแลลูกค้า ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานธุรกิจศูนย์การค้า
ภายหลังเปิดให้บริการจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล
•	พิ จ ารณาการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ พนั ก งานในสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ทั้งนี้ ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิได้
น�ำไปปรับใช้ ได้มกี ารพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้มกี ารบันทึกไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
กลุ่ม “ASEAN Asset Class Publicly
Listed Companies 2019” ที่ได้รับ
คะแนน 97.50 คะแนนขึ้นไป
บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของโครงการประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และโครงการ
ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยแบ่ ง เป็ น
5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ตามรายละเอียดในคูม่ อื ฯ หน้า 33-35 โดยประเด็นทีส่ ำ� คัญ
มีดังนี้
•	มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
•	ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทั้ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคล นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทย และผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ
อนุ มั ติ ก ารเข้ า ท� ำ รายการที่ ส� ำ คั ญ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง หรื อ
ถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูส้ อบบัญชี
และก� ำ หนดค่ า สอบบั ญ ชี สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไร
สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจ
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของบริษัทฯ
•	เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงความ
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิและ
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว โดยไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็น
การจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้น
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ หรื อ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�ำคัญส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซักถาม และพิจารณาออกเสียง
ลงมติ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และการปฏิ บั ติ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนน�ำหลักการ
ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ ตัง้ แต่กอ่ นการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม ส�ำหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
อย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
เช่น วัน เวลา สถานที่ และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิม่ เติมในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม” www.centralpattana.co.th/
th/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeeting/proposal-of-meeting-agenda
สรุปรายละเอียดการด�ำเนินการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563
ในประเด็นที่ส�ำคัญได้ดังนี้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•	ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล
มี ส ่ ว นในการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ระหว่ า งวั น ที่
27 กันยายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 รวมถึงการให้สิทธิ
ผูถ้ อื หุน้ ส่งค�ำถามเกีย่ วกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษทั
ได้ ล ่ ว งหน้ า ก่ อ นถึ ง วั น ประชุ ม โดยได้ เ ปิ ด เผยหลั ก เกณฑ์
การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเสนอวาระการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “การ
เสนอระเบียบวาระการประชุม” www.centralpattana.co.th/
th/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeeting/proposal-of-meeting-agenda
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	ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
•	จัดท�ำจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 บริษทั ฯ
ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงแจ้งเลื่อนก�ำหนดการ
จั ด ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2563 และได้ เ ผยแพร่
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 เพื่ อ แจ้ ง ก� ำ หนดการจั ด ประชุ ม ภายหลั ง สถานกาณ์
คลี่ ค ลายแล้ ว โดยเผยแพร่ จ ดหมายเชิ ญ ประชุ ม ล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลา
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
•	ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ดูข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม”
www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/
shareholder-information/shareholders-meeting/proposalof-meeting-agenda
•	ไม่ มี ก ารแจกเอกสารที่ มี ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างกะทันหัน รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลที่ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
•	อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลชาวไทย ต่างชาติ หรือ
นักลงทุนสถาบัน โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อม
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารมอบฉั น ทะในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ
ทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อม
ประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนรวม 1,600 ราย มอบอ�ำนาจ
ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจในการออกเสียงแทน
•	สถานที่จัดประชุมสะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ อาทิ รถประจ�ำทาง และรถไฟฟ้า ตลอดจนมีการแจ้ง
แผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

•	ก�ำหนดให้มรี ะยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
2 ชัว่ โมง โดยได้นำ� ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพือ่ ความถูกต้อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้
•	ก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้น
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
•	ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
•	น�ำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
•	ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ
•	มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามล�ำดับ
•	ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามล�ำดับวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มี
ความเป็นอิสระเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และเป็นพยานตรวจสอบ
การนับคะแนน
•	ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ภายหลั ง จากเริ่ ม
การประชุ ม ไปแล้ว โดยมีสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนในวาระ
ที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
•	เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่
โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ครบทุกชุด กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง เลขานุการ
บริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

•	น� ำ ส่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ภายใน
วันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
•	ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถรั บ ชมบั น ทึ ก ภาพการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผ่ า น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
•	ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบันทึกสาระส�ำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
-	รายชื่อพร้อมต�ำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
-	สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้
บัตรลงคะแนน

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

-	ค�ำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และค�ำชี้แจงของ
กรรมการหรือฝ่ายจัดการ
-	มติ ที่ ป ระชุ ม และผลของคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระที่ มี
การลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
•	จั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ภายใน 14 วั น
นับจากวันประชุม และน�ำส่งส�ำเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก�ำหนด
•	แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่
10 กรกฎาคม 2563 ซึง่ เป็นวันเดียวกับการประชุมภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้น
•	เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ภ ายใต้ โ ครงการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทยร่วมกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษทั จดทะเบียน
โดยหลักเกณฑ์ที่ใ ช้ใ นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม
และภายหลังวันประชุม

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในระดับดีเลิศ
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ ยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย ม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคล
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การก�ำกับดูแล
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสีย
รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 19 และ 36-37
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ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�ำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s
Length) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 28 รายการระหว่างกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการค�้ำประกันใด ๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของกรรมการและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 : การค�ำนึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยโดยยึ ด หลั ก
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการก�ำหนดเป็นนโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดในคู่มือฯ
หน้า 23-31 และ 38-39 โดยสรุปประเด็นส�ำคัญของนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

•	สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมั่ น คงเพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ผ ลประกอบการที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
โดยเท่าเทียมกัน นโยบายตามรายละเอียดในคูม่ อื ฯ หน้า 33-38
•	ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่ง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในปี 2563
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในบทที่ 23 การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
หัวข้อ “หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น” “หมวดที่ 2 : การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” และ “หมวดที่ 4 : การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส”
พนักงาน

•	ก� ำ หนดนโยบายในการดู แ ลและปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า ง
เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้ า ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดจนการควบคุ ม ดู แ ล
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น ของพนั ก งาน โดยไม่ แ บ่ ง แยกกี ด กั น เน้ น
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความเคารพใน
สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา ตามรายละเอียด
ในคู่มือฯ หน้า 26, 28, 31 และ 38
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•	ในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินการในหลายด้านเพื่อดูแลและ
ส่งเสริมพนักงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement
•	สรุ ป ผลการด� ำเนิ น งานและดั ช นี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library
ร้านค้าและลูกค้า

•	ให้ความส�ำคัญกับการดูแลใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม
องค์กรของบริษัทฯ และมีการก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามรายละเอียดในคูม่ อื ฯ
หน้า 27, 31 และ 38
•	ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและนโยบายของบริษัทฯ จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินการใน
หลายด้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าและ
ลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า” และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/framework/stakeholders-engagement
•	รั บ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรมและเหมาะสม
สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าเพือ่ ให้ได้รบั บริการทีด่ ี มีมาตรฐาน
ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
•	ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหลีกเลี่ยงภาพหรือ
เนือ้ หาทีก่ อ่ ให้เกิดทัศนคติทไี่ ม่ดี ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในสังคม
หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม
•	เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย (www.thairetailer.com)
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ในการผลั ก ดั น
นโยบายระดับมหภาคอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม
ของธุรกิจค้าปลีก โดยช�ำระค่าสมาชิกจ�ำนวน 30,000 บาทต่อปี
•	สรุ ป ผลการด� ำเนิ น งานและดั ช นี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library
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คู่ค้า

•	ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัตติ อ่ คูค่ ้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยได้กำ� หนดนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดใน
คู่มือฯ หน้า 27 และ 38 ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างซึง่ มีการก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน เพือ่
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน
•	ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส โดยก�ำหนดขั้นตอนและเกณฑ์
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบการพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคา
หรือการประกวดราคา หรือการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธกี ารประมูล
ออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
หน่วยงานจัดซือ้ กลาง (Pool Procurement) ของบริษทั ฯ เป็นต้น
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การ และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ต้ น
โดยจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้า
โดยการประเมิน Pre-Qualification เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
ร่วมงานกับบริษัทคู่ค้าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สรุป
การปฏิบัติต่อคู่ค้าในปี 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน”
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หัวข้อ “การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/framework/stakeholders-engagement
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

•	ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดนโยบายด้าน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 29-31 และ 38
•	ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย
ก�ำหนด เช่น คิดค้นหรือน�ำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงาน
มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน ตลอดจนดูแล
ป้องกันมิให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อคุณภาพชีวติ ของสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมและ
สร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษา
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารและเผยแพร่
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอด
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ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม สรุป
การปฏิบัติในด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในปี 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
หัวข้อ “การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน” “ความ
เป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม”
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/framework/stakeholdersengagement
•	สรุปผลการด�ำเนินงานและดัชนีที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library
เจ้าหนี้

•	ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยได้
ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 28 และ 38
•	ในปี 2563 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
บริ ห ารเงิ น กู ้ ยื ม ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ เ งิ น
ไม่น�ำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ควบคุ ม ให้ มี ก ารช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ แ ละดอกเบี้ ย ให้ กั บ เจ้ า หนี้
เงินกูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึง
การบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงินและความ
สามารถในการช�ำระหนีท้ ดี่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนสามารถด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ
ข้ อ ก� ำ หนดสิ ท ธิ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ให้ กั บ เจ้ า หนี้ รั บ ทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปกติ โดยบริ ษั ท ฯ
ไม่เคยมีประวัติผิดนัดช�ำระหนี้และดอกเบี้ยต่อเจ้าหนี้ ไม่เคย
มีเหตุการณ์ที่ท�ำให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่
บริษทั ย่อยตามโครงสร้างการถือหุน้ เท่านัน้ มิได้ให้การช่วยเหลือ
ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ดู ร ายละเอี ย ด
เพิม่ เติมในรายงานทางการเงิน 2563 (56-1 One Report) หัวข้อ
“หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หัวข้อ
“การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย” www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement
•	สรุปผลการด�ำเนินงานและดัชนีที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library
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คู่แข่งทางการค้า

•	ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม
โดยได้ ก� ำ หนดนโยบายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า อย่ า งเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 29 และ 38
•	ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี าร
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หัวข้อ “การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/framework/stakeholders-engagement
•	เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทยตั้งแต่ปี 2541 โดย
ช�ำระค่าสมาชิกจ�ำนวน 50,000 บาทต่อปี สรุปการด�ำเนินการ
ของสมาคมฯ ในปี 2563 ได้ดังนี้
-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 สมาคม
ศูนย์การค้าไทยได้รว่ มกับสมาคมค้าปลีกไทย ในการผลักดัน
มาตรการป้องกัน และเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง
ในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ร้านค้าในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
และซูเปอร์มาร์เก็ต อาทิ
		 (1)	จั ด ท� ำหนั ง สื อ ถึ ง นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ เสนอมาตรการ
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลแก่ ผู ้ ป ระกอบการและ
ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีก
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เสนอ
มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรค COVID-19 เพื่อแสดงความพร้อม
ในการเปิดให้บริการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ
ร้านค้าปลีก เป็นต้น
		 (2)	ห ารื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผ่อนคลายการ
บังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยภาครัฐได้น�ำมาตรการ
ป้ อ งกั น ที่ ส มาคมฯ เสนอ พิ จ ารณาเป็ น มาตรการ
ด�ำเนินการในระดับเขตและเทศบาลจังหวัด รวมทั้ง
หารือกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับ “มาตรการเร่งด่วนการ
เยียวยาธุรกิจค้าปลีก” จ�ำนวน 4 มาตรการ ซึ่งบาง
มาตรการได้รวมอยู่ในแผนงานที่น�ำเสนอในการแสดง
วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรี
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		 (3)	ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนายก
รัฐมนตรี แบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว จ� ำ นวน 10 แผนงานย่ อ ย ซึ่ ง แผนงาน
ที่ภาครัฐน�ำไปพิจารณาและด�ำเนินการคือ มาตรการ
กระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภค “ช้อปดีมีคืน” และ
การร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
รายย่ อ ยได้ มี พื้ น ที่ ใ นการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในพื้ น ที่
ศูนย์การค้าทั่วประเทศ
-	เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการเรี ย กเก็ บ ภาษี
โรงเรื อ นและที่ ดิ น เป็ น การเรี ย กเก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระในระยะยาว อันเนื่องมาจากระบบการค�ำนวณใหม่
ที่ แ ปรตามท� ำ เลที่ ตั้ ง และขนาดของพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจไม่
สอดคล้ อ งกั บ ประเภทของธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการที่ มี
รายได้ แ ตกต่ า งกั น แม้ จ ะตั้ ง อยู ่ บ นท� ำ เลที่ ตั้ ง เดี ย วกั น
ทางสมาคมฯ จึงได้ออกหลักเกณฑ์วธิ กี ารค�ำนวณภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะใช้เรียกเก็บจากร้านค้า/ผู้เช่า
โดยให้สมาชิกน�ำไปใช้ในทิศทางเดียวกัน
ภาครัฐ

•	ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และให้ความร่วมมือ
ต่อภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของบริษัทฯ ในคู่มือฯ หน้า
26, 30 และ 39
•	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในปี 2563 บริษัทฯ ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ
ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมุ่งมั่น
ด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากภาครั ฐ หรื อ เป็ น โครงการ
ทีบ่ ริษทั ฯ ริเริม่ ขึน้ เอง อาทิ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ ใน
คู่มือฯ หน้า 23
•	ในปี 2563 บริษทั ฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
จัดการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เพื่อยก
ระดับความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าและสถานประกอบการ
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในบทที่ 23 การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
หั ว ข้ อ “คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ” และสรุ ป การด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-strategy/framework/
stakeholders-engagement
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องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

•	ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระ
และองค์ ก รอื่ น ๆ ในสั ง คม เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ ใ ห้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
•	รายละเอียดการด�ำเนินการในปี 2563 ดูรายละเอียดในเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ “การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/framework/stakeholders-engagement
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ต่ า ง ๆ จึ ง ก� ำ หนดเป็ น นโยบายไว้
ในคู่มือฯ หน้า 31 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยได้ก�ำหนดให้มีการ
วางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในส�ำนักงาน
และสถานประกอบการเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 19 การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน หัวข้อ
“การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร” และสรุป
ผลการด�ำเนินงานและดัชนีทเี่ กีย่ วข้อง ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainabilityreporting-library
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด�ำเนิน
ธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�ำหนด โดยก�ำกับให้มีการ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิ์
ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุ ชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริม
ให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่า
ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพกฎหมาย และการเคารพ
สิทธิมนุษยชนจึงก�ำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือฯ หน้า 21
การเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติใ ห้สูงกว่าข้อก�ำหนด
ตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจนกระทัง่
พั ฒ นาโครงการแล้ ว เสร็ จ และติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่ อ าจกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งสมํ่า เสมอ
อาทิ กฎหมายผั ง เมื อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้าไป
พัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ หม่ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบาย
ความเป็ น ส่ ว นตั ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal
Data Protection Act: PDPA) ดู ร ายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์
ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ “นโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporategovernance/privacy-policy
ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น การและการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ นโยบายดั ง กล่ า ว
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมในบทที่ 18 การบริหารความเสีย่ ง หัวข้อ “ความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Emerging Risk)”
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน
การบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และ
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ส่งเสริมให้บริษัทย่อยผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
อั น เกิ ด จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence: HRDD) และท�ำการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Impact
Assessment: HRIA) ในกลุ่มพนักงาน โดยการตอบแบบส�ำรวจ
และศึกษาเชิงลึกโดยสัมภาษณ์แบบ Focused-Group เฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและ
หน่วยงานอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนั้น
น�ำผลที่ได้มาประเมินความเสี่ยง โดยอ้างอิงหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ หรือ UNGP (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)
ตามลักษณะของผลกระทบดังกล่าว 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) บริษัทฯ รับทราบและเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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

ละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ (Silent: Failure of Company to Question
Systematic or Continuous Human Rights Violations) ประกอบกับ
วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
(Danish Institute for Human Rights: DIHR) องค์กร Community
Insights Group และ HRIA Toolkit ซึง่ ประเมินผลกระทบใน 3 มุมมอง
ประกอบด้วย 1) ความอ่อนไหว (Vulnerability) ของผลกระทบ
มีผลต่อชีวติ และสุขภาพ 2) ขอบเขตของผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Scope) และ 3) ความเป็นไปได้ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น
(Irremediability)
บริษทั ฯ ประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนได้ทงั้ สิน้ 10 ประเด็น
ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย งต�่ ำ ถึ ง ปานกลาง บริ ษั ท ฯ ได้ น� ำ
ประเด็นทั้งหมดมาวิเคราะห์ และด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในประเด็นทีเ่ ร่งด่วน
และสามารถด�ำเนินการได้ทนั ที ในส่วนประเด็นทีต่ อ้ งท�ำการศึกษา
และหาแนวทางในการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำเป็น
แผนงานในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับปี 2563-2565
(Human Rights Roadmap) ก�ำหนดผลลัพธ์ แผนงาน และการ
รายงานที่ชัดเจน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระที่ก�ำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในบทที่ 19 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการ
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร”

การแสดงความมุ่งมั่นผ่านนโยบาย

การปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชน

การสื่อสารผลการด�ำเนินงาน

การติดตาม

บทที่ 23

การประเมินผลกระทบ (HRIA)

การด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กลไกการรับข้อร้องเรียน

197

198

บทที่ 23
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
อย่ า งสมํ่ า เสมอ ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายใน
ให้จ�ำกัดเฉพาะบุคคลที่จ�ำเป็น
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดี
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลทั่วไปและ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศอย่ า งเท่ า เที ย ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน สมํ่าเสมอ และทันเวลา และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทำ� แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ที่มีต่อการด�ำเนินงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง
นโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน และท�ำงานใกล้ชดิ กับผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
และแผนงานประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปี มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง
บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น
และนั ก ลงทุ น โดยเผยแพร่ ผ ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น เปิ ด เผย
สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์
และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (www.centralpattana.co.th/
en/investor-relations/ir-home) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ
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ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(56-1 One Report) รายงานทางการเงิ น การวิ เ คราะห์ แ ละ
ค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูลเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ข่ า วสารแจ้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ปฏิ ทิ น
ทางการเงินส�ำหรับนักลงทุน เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน รวมถึง
เอกสารน�ำเสนอที่ใช้ในการพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เป็นต้น ในปี 2563 มีผู้เข้าเว็บไซต์กว่า 82,682 ครั้ง และมีผู้สนใจ
ลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 4,222 คน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดช่ ว งเวลางดติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็ น เวลา 14 วั น
ก่อนวันประกาศผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษทั ฯ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสมํ่าเสมอทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
สถาบัน งานประชุมร่วมกับนักลงทุน งานประกาศผลประกอบการ
ประจ�ำไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารและวีดิทัศน์ของงานแถลง
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ได้อย่างทั่วถึง
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เปลี่ยนไป โดยมีการใช้ช่องทางสื่อสารผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อาทิ Zoom, Webex และ Microsoft
Teams เป็นต้น เพือ่ ทดแทนการทีไ่ ม่สามารถพบปะกับนักลงทุนด้วย
ตัวตนได้ แม้ว่าจ�ำนวนการเข้าพบอาจจะลดลง แต่สามารถเข้าถึง
นักลงทุนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น
ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย
รูปแบบเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและ
ส่ ว นงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ พ บและให้ ข ้ อ มู ล แก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
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รูปแบบการเข้าพบ

บทที่ 23

จ�ำนวนครั้ง

จ�ำนวนราย

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

80

1,192

รวม

ทั้ ง นี้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และผู ้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ส่ ว นงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (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 ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท
มีความเหมาะสมแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 25 โครงสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการ และบทที่ 26 รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

199

200

บทที่ 24

โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงาน
พัฒนาโครงการ
สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง
กลุ่มสนับสนุนสายงาน
พัฒนาธุรกิจและโครงการ

สายงานบริหารพื้นที่

สายงานบริหารคู่ค้า

สายงานการตลาด

สายงานบริหารสินทรัพย์
เชิงพาณิชย์

สายงานบริหารทรัพย์สิน

สายงานนโยบาย
และแผนธุรกิจ
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักเลขานุการบริษัท

สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

สายงาน
People Group

สายงานการเงิน

ส�ำนักกลยุทธ์องค์กร

สายงานบัญชี

สายงานพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย

สายงานบริหารความเป็นเลิศ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

สายงาน
Alternative Assets

สายงานกฎหมาย
และบริหารสัญญาเช่า

สายงานพัฒนา
ธุรกิจต่างประเทศ

บทที่ 24
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการบริษท
ั

บริษัทฯ ก�ำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/corporate-governance-policy

บริษทั ฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั ครบถ้วนและเหมาะสมตามทีก่ ำ� หนดไว้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั
มีความหลากหลายด้านทักษะความช�ำนาญ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ และอายุ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีสัดส่วน
กรรมการอิสระที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 12 คน ซึ่ง
เพียงพอต่อการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

33%

58%

กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

อายุเฉลี่ยกรรมการ

9%

68 ปี

หญิง

17%
ชาย

83%
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บทที่ 25

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

1. ดร.ศุภชัย

พานิชภักดิ์

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิชัย
2. นายการุณ

จิราธิวัฒน์1
กิตติสถาพร

3. นายไพฑูรย์

ทวีผล

4. นางโชติกา

สวนานนท์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชุติเชษฐพงศ์
จิราธิวัฒน์1
จิราธิวัฒน์1
จิราธิวัฒน์1
จิราธิวัฒน์1 และ 2
จิราธิวัฒน์1
จิราธิวัฒน์1

นายวีรวัฒน์
นายสุทธิเกียรติ
นายสุทธิศักดิ์
นายสุทธิธรรม
นางนิตย์สินี
นายกอบชัย
นายปริญญ์

12. นายปรีชา

เอกคุณากูล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล /
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล /
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : 1 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
2
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์
จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ โดยสามารถ
มอบอ�ำนาจให้ฝา่ ยจัดการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ที่ก�ำหนด
หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้น�ำองค์กรที่ต้อง
ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม
(Ethic) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนมีอ�ำนาจอนุมัติ
รายการทีส่ ำ� คัญ เช่น แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี การลงทุนที่
ส�ำคัญ การก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ การก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ

“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters
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บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มิใช่กรรมการ
อิสระ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทของประธานกรรมการ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุม
ผู ้ ถือ หุ ้ น ควบคุม ดูแลการประชุม ดัง กล่าวให้ด�ำเนินไป
อย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ได้แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มทีใ่ นเชิงสร้างสรรค์
และเป็นอิสระ
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ
“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

มีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จและมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เนือ่ งจากประธานกรรมการเป็นผูม้ คี วามรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด โดยมีการแต่งตัง้
ประธานกรรมการอิสระเพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

บทบาทของประธานกรรมการอิสระ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน
การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย
และบริ ษั ท ร่ ว มให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ
“กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ” www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/charters

บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษทั ให้มกี ารด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีก่ ำ� หนดไว้
โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporate-governance/corporate-governance-policy
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กรรมการอิสระ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ทั้ ง นี้ ถึ ง แม้ ว ่ าคณะกรรมการบริ ษั ท จะมี ก รรมการอิ ส ระที่ ด� ำ รง
ต� ำ แหน่ ง นานกว่ า 9 ปี ได้ แ ก่ นายการุ ณ กิ ต ติ ส ถาพร และ
นายไพฑูรย์ ทวีผล รวม 2 ท่าน แต่บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นเนื่องจาก
กรรมการอิสระทั้งสองท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต โดย
นายไพฑูรย์ ทวีผล มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ตลอดจนกรรมการอิสระทัง้ สองท่านนี้
สามารถแสดงความเห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระและเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดูรายละเอียด
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท”
ตามกฎบั ตรคณะกรรมการบริษัท ก�ำ หนดให้ก รรมการสามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้กรรมการ
ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาจไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ได้
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ก่ อ นไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน
บริษัทอื่น ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ
“หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ โดยในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือการพ้นต�ำแหน่งด้วยเหตุอื่น
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 :
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

กรรมการอิ ส ระสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการติ ด ต่ อ กั น ได้
ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้ โดยรวมระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้
ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ”

ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทไว้ โดยไม่จ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวิุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทหี่ ลากหลายและเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ด�ำเนินธุรกิจ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ
“หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
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นายสุทธิชัย

จิราธิวัฒน์

นายการุณ

กิตติสถาพร

นายไพฑูรย์

ทวีผล

นางโชติกา	

สวนานนท์

นายวีรวัฒน์

ชุติเชษฐพงศ์

การพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ :
ธุรกิจอื่น ๆ เช่น อาคารส�ำนักงาน โรงแรม

การบริหารความเสี่ยง

กฎหมายและภาษีอากร

การสอบทานงบการเงิน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การตลาด / การสื่อสาร / Digital Marketing

เทคโนโลยีสารสนเทศ / IT Disruption /
IT Governance

จ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ2

การพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ :
ธุรกิจที่พักอาศัย

องค์ประกอบ
ทักษะความช�ำนาญ1

การพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ :
ธุรกิจศูนย์การค้าและการค้าปลีก

Board Skill Matrix
บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

206

5

5

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์

จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม

จิราธิวัฒน์

นางนิตย์สินี

จิราธิวัฒน์

นายกอบชัย

จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์

จิราธิวัฒน์

นายปรีชา	

เอกคุณากูล

หมายเหตุ : 1	ทักษะความช�ำนาญในแต่ละด้านอ้างอิงจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน และการประเมินความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงในตารางของ
กรรมการแต่ละท่านจะปรากฏเฉพาะความช�ำนาญเฉพาะด้านในระดับ “มาก”
2
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่
คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนมี อ� ำ นาจพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ
เรื่องส�ำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้
โครงสร้างกรรมการชุดย่อยมีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
•	กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ
บริษัทฯ
• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

1.
2.
3.
4.

นายไพฑูรย์
นายการุณ
นางโชติกา
นายวีรวัฒน์

ทวีผล1
กิตติสถาพร2
สวนานนท์3
ชุติเชษฐพงศ์4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1	จบการศึกษาด้านบัญชี มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2518 และ
เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2545
2
มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2551
3
มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2557
4
มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2555

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ
“คณะกรรมการบริษัท” https://www.centralpattana.co.th/th/
about-us/management-structure/board-of-directors

บทที่ 25

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

สอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน รายการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนรายงานรายการหรือการกระท�ำ
ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
ทันท่วงที ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล”
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
• กรรมการอิสระ 2 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
ที่ปรึกษา
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้
หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ใน
ทีป่ ระชุม เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่
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หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยดูแลให้กรรมการมีความหลากหลายในด้านทักษะความช�ำนาญ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการดําเนิน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่
จ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือปัจจัยใด ตลอดจนพิจารณา
ให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม พิจารณาหลักเกณฑ์และ
สรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง พิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเป็นธรรม
พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการ
บริหารองค์กร ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในหัวข้อ
“กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน”
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ ง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
• กรรมการอิสระ 1 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

1.
2.
3.
4.

นายไพฑูรย์
นายกอบชัย
นายปริญญ์
นายปรีชา

ทวีผล
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
เอกคุณากูล

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และ
กรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับ
ขององค์กร พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับ

ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทานการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมขององค์กรโดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว และพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ วิเคราะห์กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงประจ�ำปีขององค์กร ให้ทิศทางการดูแลงานบริหาร
ความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ ก�ำกับดูแลการก�ำหนดเป้าหมายใน
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านและดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตร
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง”
	รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ :
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/charters

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.
5.

นายสุทธิชัย
นายสุทธิเกียรติ
นายสุทธิศักดิ์
นายสุทธิธรรม
นายปริญญ์

จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา กลั่นกรอง และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุ มั ติ ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษทั ฯ งบประมาณประจ�ำปี
ตามแผนกลยุทธ์ การลงทุนโครงการต่าง ๆ รายการที่ส�ำคัญภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น สนับสนุนให้มีการผนึกก�ำลังทางธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขัน สร้างเสริม
ความสัมพันธ์และบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งด�ำเนินการหรืออนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติม
ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริหาร”
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คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายปรีชา
เอกคุณากูล1
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววัลยา
จิราธิวัฒน์1
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

3. นายสุทธิภัค
จิราธิวัฒน์1
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์1
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและ
บริหารความเสี่ยง
5. นายชนวัฒน์
เอื้อวัฒนะสกุล1 กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
6. นายเลิศวิทย์
ภูมิพิทักษ์1
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นางนาถยา
จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. ดร.ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
หมายเหตุ : 1	ผู้บริหารล�ำดับที่ 1-6 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

จัดท�ำและน�ำเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมาย
ทางการเงิ น แผนงานของบริ ษั ท ฯ และงบประมาณประจ� ำ ปี
รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น มติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง อนุมัติ
งบประมาณการลงทุนและการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเสนอ
รายการลงทุนหรือรายการอื่น ๆ ที่ส�ำคัญแก่คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการ หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของบริษัทฯ
รวมทั้งด�ำเนินการหรืออนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพิม่ เติม
ในหัวข้อ “คณะกรรมการจัดการ”
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ :
https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/
management-structure/sub-committee
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โครงสร้างคณะกรรมการและ
คณะท�ำงานด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาเเละก�ำหนดค่าตอบเเทน
คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับองค์กร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เเละการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับสายงานเเละสาขา

คณะกรรมการ
ด้านสภาพภูมิอากาศ
เเละสิ่งเเวดล้อม
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เเละสภาพเเวดล้อมในการท�ำงาน

ทีมประสานงาน
ความเสี่ยงประจ�ำสาขา

ทีมตรวจประเมินภายใน
เรื่องการจัดการพลังงาน
เเละคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร

หัวหน้าเเละทีมรับผิดชอบ
ประสานงาน
ระบบไอเอสโอ (ISO)
สาขา เเละทีมงาน 5 ส

ระดับกรรมการ

คณะกรรมการ
สวัสดิการสาขา
เเละทีมงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์

ระดับจัดการ

ทีม CSR / CSV สาขา

ระดับปฏิบัติการ

ทั้งนี้ องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจ�ำนวนการประชุมของคณะกรรมการและคณะท�ำงานด้านความยั่งยืนชุดต่าง ๆ
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “โครงสร้างการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน”
www.centralpattana.co.th/th/about-us/management-structure/sub-committee

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
เเละสภาพเเวดล้อม
ในการท�ำงานสาขา

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�ำนึงถึง
ความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความส� ำ เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผลประกอบการ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อั ต ราค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนมีการน�ำผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดท�ำโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(“IOD”) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจ�ำทุกปี

ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์แ พร่ระบาดโรค COVID-19
ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ�ำปี 2563 มีวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท ลดลง
จากปี 2562 จ� ำ นวน 2,000,000 บาท โดยมี อั ต ราโครงสร้ า ง
ค่าตอบแทน ดังนี้

1.	ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
ประเภทค่าตอบแทน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจ�ำ (บาท/เดือน)

•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ1
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการ

55,000
50,000
44,333
34,333
28,333

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการอิสระ
• กรรมการ

60,000
42,000
42,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)

• ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
• กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

65,000
50,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)

• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

35,000
30,000

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)2

• ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
• กรรมการนโยบายความเสี่ยง

35,000
30,000

หมายเหตุ : 1	คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการได้รับ
จึงก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
2
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
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2. เงินโบนัส

บริษัทฯ จะค�ำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
คงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
ก�ำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตาม
ความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้
เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัส
กรรมการ
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุม รวม 12,606,947 บาท โดยไม่มีการ
จ่ า ยโบนั ส ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในบทที่ 26 รายงานผลการ
ด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2563”
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย

บริ ษั ท ฯ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี ก าร
แต่งตั้งกรรมการบางท่านของบริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทย่อย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ว่าคณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้เงินลงทุนของบริษัทฯ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน
บริษทั ย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทน
รายเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น
รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น
กรรมการในบริษัทย่อยในปี 2563 มีดังนี้
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
(GLAND)
รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายปรีชา	

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
(บาท)

ประธานกรรมการ

822,000

เอกคุณากูล กรรมการ

582,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
และเหมาะสมตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคนตาม
เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กร
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน CEO

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ CEO เป็นประจ�ำทุกปี
เพื่ อ น� ำ ผลประเมิ น ดั ง กล่ า วมาประกอบการพิ จ ารณาก� ำ หนด
ค่ า ตอบแทนของ CEO ในรู ป แบบของเงิ น เดื อ นและโบนั ส ซึ่ ง
พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานในปัจจุบนั ประกอบกับการพิจารณา
จากผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและแผนงาน
ในระยะยาว โดยมีการก�ำหนด KPIs ที่ชัดเจนไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้
KPIs ของ CEO ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านการเงิน1 และตัวชี้วัด
ด้านอื่น ๆ2
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็น
รายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบ
การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบ
ของเงินเดือนและโบนัส

โครงสร้างค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

•	เงินเดือน : ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่
ความรับผิดชอบตามต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะ
ความช�ำนาญ ซึ่งจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะ
มี ก ารทบทวนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี จ ากการพิ จ ารณาผลการ
ด�ำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ตลอดจนเปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น หรื อ
ใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ : 1	ตัวชี้วัดด้านการเงินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ได้แก่ Revenue Target, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA),
Net Profit after Tax (NPAT) และ Return on Investment Capital (ROIC) รวมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สัมพันธ์กัน อาทิ การเติบโตของราคาหุ้นเทียบกับกลุ่มธุรกิจ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น
2
	ตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้าน Business Development ได้แก่ ความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการใหม่ การพัฒนาธุรกิจและโครงการปัจจุบันตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ด้าน Commercial Development ได้แก่ ความส�ำเร็จในการพัฒนาโอกาสใหม่ ๆ ทางการค้า ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า และด้าน Organization Development ได้แก่
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง
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•	ผลประโยชน์อนื่ : เพือ่ สร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั บุคลากร
รวมทั้ ง เตรี ย มความพร้ อ มและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกรณี
ที่เกษียณอายุ ลาออก ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต สวัสดิการต่าง ๆ อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่ า รั ก ษาพยาบาล ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ประกั น การเดิ น ทาง
ประกั น ชี วิ ต ตลอดจนประกั น ความคุ ้ ม ครองการติ ด เชื้ อ
COVID-19 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด เป็นต้น
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามผลการด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น

•	โบนั ส 1 : ผลตอบแทนที่ แ ปรผั น ตามความส� ำ เร็ จ ของผล
การด�ำเนินงาน ซึ่งจ่ายเป็นเงินสด โดยจะมีการพิจารณาผล
การด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา เปรียบเทียบกับเป้าหมายและ
แผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว

•	หุ้นสะสม2 : โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(Employee Joint Investment Program: EJIP) เป็นโครงการ
ที่สนับสนุนให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิบัติง าน และรัก ษาบุคลากรไว้กับ
บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (รวม
Silent Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง
30 เมษายน 2567 โดยบริษทั ฯ จะหักเงินเดือนของผูท้ มี่ สี ทิ ธิและ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (Base
Salary) จนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ และ
บริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงินเท่ากับจ�ำนวนที่ผู้ร่วมโครงการถูกหัก
จากเงินเดือนทุกเดือนจนครบก�ำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม
ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2563 มีดังนี้
•	เงินเดือนและโบนัส : บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ในรู ป แบบเงิ น เดื อ นและโบนั ส ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารจ� ำ นวน
19 คน รวมทั้ ง สิ้ น 180,410,910.94 บาท (เฉลี่ ย ต่ อ คน
9,495,311.10 บาท)
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•	เงิ น สมทบกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ : บริ ษั ท ฯ ได้ ส มทบเงิ น
เข้ า กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารจ� ำ นวน 19 คน
รวมทัง้ สิน้ 12,145,632.40 บาท (เฉลีย่ ต่อคน 639,243.81 บาท)
•	หุ้นสะสมในโครงการ EJIP : ในปี 2563 มีผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 60 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น
3,093,121.00 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสะสมของผู้บริหาร
ตามนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ EJIP ปรากฏในตารางรายละเอียดการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย

บริ ษั ท ฯ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี ก าร
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยในปี 2563 มีดังนี้
บริษัท

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด
(มหาชน) (GLAND)
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์

จ�ำนวน
(คน)

ค่าตอบแทน
(บาท)

2

780,000

2

585,000

หมายเหตุ : 1	บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนัน้ การเรียกคืนประโยชน์ทไี่ ด้รบั (Clawback) จะเป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยเฉพาะอย่างยิง่
มาตรา 89/18 และมาตรา 89/19 ซึง่ ก�ำหนดว่า ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำการใดจนท�ำให้ผบู้ ริหารได้รบั ประโยชน์โดยมิชอบ ผูบ้ ริหารนัน้ จะต้องส่งคืนประโยชน์ทตี่ นได้รบั รวมทัง้ จะได้รบั โทษ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
2
	บริษทั ฯ สนับสนุนให้ CEO และผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลการด�ำเนินงานในระยะยาวของบริษทั ฯ ผ่านโครงการ EJIP ซึง่ เป็นการสะสมหุน้ ในระยะยาว เพือ่ เป็นแรงจูงใจ
ในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินในจ�ำนวนที่เท่ากันกับเงินเดือนส่วนหนึ่งที่ CEO และผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ เพื่อน�ำไปซื้อหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจ�ำนวนเงิน
ทีเ่ ท่ากันในแต่ละเดือนตามระยะเวลาโครงการทีก่ ำ� หนด โดยไม่คำ� นึงถึงสภาวะตลาดหรือราคาหุน้ ณ วันทีเ่ ข้าลงทุน ซึง่ ช่วยป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน
ก.ล.ต. ก�ำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาโครงการ EJIP 5 ปี CEO และผู้บริหารจะมีมูลค่าหุ้นสะสมประมาณ 3.6 เท่าของเงินเดือน
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บุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน

จ�ำนวนพนักงาน

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
โดยมีการกระจายแรงงานอย่างเหมาะสมในแต่ละสายงานหลัก
ไม่มคี วามเสีย่ งในการขาดแรงงาน นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงของ
จ�ำนวนพนักงานในปี 2563 มีความสอดคล้องกับทิศทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ในอัตราปกติ
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญ สรุปจ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 รวม 4,863 คน
	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร” https://www.centralpattana.co.th/storage/download/
sustainability/reporting-library/th/20200326_sustainabilityperformance-02.pdf

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่
บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
อาทิ เงินเดือนและโบนัสให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้
ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ” หน้า 28
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบาย
การปฏิบัติต่อพนักงาน”
โดยคณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2563 ทั้งในรูปแบบ
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานทางการเงิน 2563 (56-1 One Report) หัวข้อ
“ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน” และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บุคลากรของบริษัทฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 19 การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร”

ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ
รายละเอียดของบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ

1.
2.
3.
4.

นางสุวดี
นางสาวอัมพาวีร์
นางสาวนงลักษณ์
นายภณพินิต

สิงห์งาม
ชมภูพงษ์เกษม
ศรีวงศ์พนาเวศ
อุปถัมภ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารส�ำนักงาน
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 มีมติแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ โดย
มี 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4098 2) นางสาวบงกช อ�่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3684 3) นางสาววิ ไ ลวรรณ ผลประเสริ ฐ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 8420 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8802 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2563 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
วงเงินไม่เกิน 8,960,000 บาท ทัง้ นีค้ า่ สอบบัญชีทเี่ กิดขึน้ จริงเท่ากับ
8,960,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้ ง นี้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นใน
ต่างประเทศบางบริษทั อาจเป็นผูส้ อบบัญชีหลักหรือผูส้ อบบัญชีรอง
โดยฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า และ
อื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปี โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีส�ำหรับ
บริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จ�ำนวน 4 บริษัท
วงเงินไม่เกิน 823,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ
823,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น
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รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2563 ถึงแม้วา่ บริษท
ั ฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการ
บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ การดูแล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน การดูแลพนักงาน การดูแลชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดการน�ำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล
กิจการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563 ดังนี้

การสรรหา
การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณา
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
•	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล รวมทั้ง
กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
รอบปี บั ญ ชี โดยแจ้ ง ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารเสนอและขัน้ ตอนการพิจารณา
ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
•	พิจารณาจากท�ำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (“IOD”) หรือของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีการจัดท�ำข้อมูลดังกล่าว
•	ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะ
กรรมการบริษัท กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
•	พิ จ ารณาผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย ต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คล
ต้องโทษหรือบุคคลทีถ่ กู ขึน้ บัญชีดำ� (Black List) จากองค์กรใด ๆ
รวมถึ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือเคยถูกตัดสิน
ในความผิดทางอาญา
•	ส�ำหรับการเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
•	พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ
ความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า นของคณะกรรมการบริ ษั ท
(Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
•	พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
(Board Diversity) โดยไม่จำ� กัดเชือ้ ชาติ สัญชาติ เพศ อายุ และ
ปัจจัยอื่น ๆ ในขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหากรรมการ
•	พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์
• พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)
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จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และน�ำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
1.	ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.	ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสี ย ง
เป็นเสียงชี้ขาด
กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการ
ครบวาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่ง ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีกรรมการที่ครบ
ก� ำ หนดออกตามวาระทั้ ง สิ้ น 4 ท่ า น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ม ติ
แต่งตั้งกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล / ประธาน
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ทั้งนี้ ถึงแม้ว่านายไพฑูรย์ ทวีผล จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
เกิน 9 ปี แต่บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นในการเสนอให้พิจารณาขยาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของนายไพฑูรย์ ทวีผล
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นกรรมการอิสระ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นอิสระครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดจนมีความเชีย่ วชาญด้านบัญชีและการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระของนายไพฑูรย์ ทวีผล ไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
	ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ
“วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระประจ�ำปี 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

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารพบปะกั น ระหว่ า งกรรมการใหม่ แ ละ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และมีการ
จัดปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ด้วยการน�ำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6.	ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โครงการในปัจจุบนั และโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้มีพื้นฐาน
ข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

นอกจากนี้ ส�ำนักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�ำส่งเอกสาร
แก่กรรมการใหม่ดังนี้
1.	คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมของบริษทั ฯ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ
หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า ง ๆ คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ข้อแนะน�ำการให้สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารแนะน�ำบริษัทฯ
3.	ระเบี ยบบริ ษัท ว่าด้วยเรื่องการควบคุม เกี่ยวกับสารสนเทศ
ภายในของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5.	นโยบายการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
และเอกสารเพื่อจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
6.	รายงานประจ�ำปี 3 ปียอ้ นหลัง ซึง่ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกีย่ วกับ
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 3 ปี
8.	รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลย้อนหลัง 3 ปี
9.	รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี
10.	ร ายงานผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี
11. ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี
ทัง้ นี้ ในปี 2563 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 1 ครัง้ แก่ นางนิตย์สนิ ี
จิราธิวัฒน์
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การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรอง
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และน�ำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต�ำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ โดยมีแนวทางด�ำเนินการดังนี้
•	คณะกรรมการบริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ร่ ว มกั น
วางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ในต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�ำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน
•	กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กำ� กับดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็นและเตรียมความพร้อมให้แก่ผบู้ ริหาร
ส�ำหรับการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
•	กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานแผนการสื บ ทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตามแผน
พัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเป็น
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
• 	คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผล
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
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การพัฒนาตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ตามที่ก�ำหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
(“คู่มือฯ”) หน้า 51
	https://www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/
corporate-governance/code-of-business-conduct/
20190418-cpn-code-conduct-cg-th-02.pdf

กรรมการทุ ก ท่ า นเข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสมาคม IOD แล้ว รวมทั้งบริษัทฯ
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและ
สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี สรุปรายละเอียดเกีย่ วกับ
การอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ดังนี้

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563
รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชัย
นายการุณ
นายไพฑูรย์

นางโชติกา

นายวีรวัฒน์

จิราธิวัฒน์
กิตติสถาพร
ทวีผล

หัวข้อการอบรม/สัมมนา

องค์กรที่จัด

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”
Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”
Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption:
What Directors should know?”
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business
Sustainability”
GRC Series EP.3 # ESG Driven Boardroom: from “Purpose”
to “Performance”
Independent Director Forum “Inside CEO Succession:
Essential Guide for Board” รุ่นที่ 1/2563
Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

เซ็นทรัลพัฒนา
เซ็นทรัลพัฒนา
สมาคม IOD

ชุติเชษฐพงศ์ Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

เซ็นทรัลพัฒนา

สวนานนท์

สมาคม IOD
สมาคม IOD
สมาคม IOD
เซ็นทรัลพัฒนา

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

เซ็นทรัลพัฒนา

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

เซ็นทรัลพัฒนา

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

Independent Director Forum “Inside CEO Succession:
Essential Guide for Board” รุ่นที่ 1/2563
Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

สมาคม IOD
เซ็นทรัลพัฒนา

นางนิตย์สินี

จิราธิวัฒน์

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2000

สมาคม IOD

นายกอบชัย

จิราธิวัฒน์

Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

เซ็นทรัลพัฒนา

นายปริญญ์
นายปรีชา

จิราธิวัฒน์
เอกคุณากูล

Consumer Behavior in the New Normal Post COVID World

บริษัท ไวตามินส์
ควอนทิเททีฟ จ�ำกัด
สมาคม IOD

Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption:
What Directors should know?”
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business
Sustainability”
Economic Outlook “ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564”

สมาคม IOD
เซ็นทรัลพัฒนา

รายละเอียด

30 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
29 ตุลาคม 2563
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
29 ตุลาคม 2563
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
14 ตุลาคม 11 พฤศจิกายน 2563
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
30 ตุลาคม 2563
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์
30 พฤศจิกายน 2563

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)
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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)

นายปรีชา เอกคุณากูล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

นางโชติกา สวนานนท์

นายไพฑูรย์ ทวีผล

หลักสูตรการอบรม

นายการุณ กิตติสถาพร

รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ
• หลักเกณฑ์

	บริษัทฯ จัดท�ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
ตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ ผลการประเมินจะ
เป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1	คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือ
ระดับการด�ำเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่
			 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
			 2)	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
			 3) การประชุมและการท�ำหน้าที่ของกรรมการ
			 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
			 5)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร
ส่วนที่ 2	คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่
ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหรือการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
ของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำเสนอ
แผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของฝ่ายจัดการ
•

กระบวนการในการประเมิน

	เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง แบบประเมิ น ให้ ก รรมการบริ ษั ท
ทุ ก ท่ า นประเมิ น ตนเองในทุ ก สิ้ น ปี และเป็ น ผู ้ ร วบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�ำทุกปี

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์

	บริษทั ฯ จัดท�ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร
จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2)	การก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ การก� ำ กั บ ดู แ ล และติ ด ตามการ
ด�ำเนินงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
•

กระบวนการในการประเมิน

	เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง แบบประเมิ น ให้ ก รรมการบริ ษั ท
ทุ ก ท่ า นประเมิ น ตนเองในทุ ก สิ้ น ปี และเป็ น ผู ้ ร วบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
รับทราบและหารือกันเป็นประจ�ำทุกปี
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึง่ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท
และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” สรุปได้ดังนี้
การประเมินการปฏิบัติงาน

ผลประเมิน (%)

คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)

96.66

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)

95.92

คณะกรรมการชุดย่อย

3.	คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

98.00

4.	คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

100.00

5. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

98.68

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

4.	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
• หลักเกณฑ์

	แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แบ่ง
เป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วย
หมวดที่ 1	การวัดผลการปฏิบัติงาน โดยประเมิน 10 หัวข้อ
ได้แก่ ความเป็นผูน้ ำ� การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก การบริ ห ารงานและความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านธุรกิจ
และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 2	การพั ฒ นากรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ โดยให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควร
ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
•

กระบวนการในการประเมิน

	กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ผล
การปฏิบตั งิ าน (KPIs) ทีช่ ดั เจนตัง้ แต่ตน้ ปีรว่ มกับคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ประเมินเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองโดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเมื่อมีผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงจะน�ำมาเทียบกับ KPIs ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป
	ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2563
คิดเป็นร้อยละ 96.05 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการประเมินตนเอง
โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประจ�ำปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.36
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
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การเข้าร่วมประชุมและ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

•	ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดจนจรรยาบรรณและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการได้การก�ำหนดให้กรรมการเข้าร่วม
การประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดย
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 ครั้ง ข้อมูล
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการแต่ ล ะท่ า นดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ในตาราง “การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2563” ซึ่งกรรมการ
ทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
โดยสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
คิดเป็นร้อยละ 95.87
•	เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระ
ที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน หรือ 5 วันท�ำการ พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้
•	จรรยาบรรณและหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ก�ำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ใน
ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และ
จะต้องบันทึกองค์ประชุมขณะทีล่ งมติไว้ในรายงานการประชุม
ทุกครั้ง ซึ่งการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการ
อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย
กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนั้น
•	บริษัทฯ ได้ก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี ซึ่งจัดส่งให้กรรมการ
ทุกท่านทราบภายในเดือนสุดท้ายของปี
•	จรรยาบรรณและหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ก�ำหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกัน
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยในปี 2563 มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน เพื่อ
พิจารณาเกีย่ วกับแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2564 และมีการประชุม
คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคม เพื่อหารืออย่าง
อิสระในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบกับ
กลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีการสรุปประเด็น
การพิจารณาและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการ
บริษทั และฝ่ายจัดการรับทราบเพือ่ น�ำไปพัฒนาการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

221
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2563
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
2563

คณะ
กรรมการ
บริษัท1

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
และ
ธรรมาภิบาล

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
นโยบาย
ความเสี่ยง

ประชุม 1 ครั้ง

ประชุม 10 ครั้ง

ประชุม 11 ครั้ง

ประชุม 3 ครั้ง

ประชุม 3 ครั้ง

1/1
1/1

10/10
9/10

11/11

3/3

-

1/1

10/10

11/11

-

3/3

1/1

10/10

11/11

3/3

-

1/1

10/10

11/11

-

-

1/1
1/1

9/10
10/10

-

3/3

-

1/1

10/10

-

3/3

-

1/1

4/4
10/10

-

-

2/3

1/1

8/10

-

3/3

3/3

1/1

10/10

-

-

-

1. นายสุทธิชัย
2. นายการุณ

จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2
9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
12. นายปรีชา
เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
รวม

หมายเหตุ : 1 ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
2
	การแต่งตั้งนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
กรรมการตั้งแต่ครั้งที่ 7/2563 เป็นต้นมา
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง

รวม
(บาท)

660,000
506,000

600,000
378,000

550,000

105,000

-

1,260,000
1,539,000

532,000

420,000

715,000

-

105,000

1,772,000

412,000

420,000

550,000

90,000

-

1,472,000

412,000

420,000

550,000

-

-

1,382,000

340,000
340,000

378,000
420,000

-

90,000

-

718,000
850,000

340,000

420,000

-

90,000

-

850,000

159,947
340,000

168,000
420,000

-

-

60,000

327,947
820,000

340,000

336,000

-

90,000

90,000

856,000

340,000

420,000

-

-

-

760,000

4,721,947

4,800,000

2,365,000

465,000

255,000

12,606,947

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจ�ำปี 2563 ในรูปแบบค่าตอบแทน
ประจ�ำไตรมาส ค่าเบี้ยประชุมในปี 2563 โดยไม่มีการจ่ายโบนัสเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 รวมเป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 12,606,947 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น
ทัง้ นี้ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถเลือกรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุน้ สะสมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย์
ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
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การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กลไกการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังนี้
1.	ฝ่ายจัดการมีหน้าที่พิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนใน
การก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ
2.	ตัวแทนทีเ่ ป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
สามารถปฏิบัติห น้า ที่ต ามขอบเขตอ�ำนาจหน้า ที่เ พื่อรักษา
ประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยรายงานตรงต่อฝ่าย
จัดการ และเมือ่ มีการอนุมตั ริ ายการทีส่ ำ� คัญจะต้องน�ำเสนอขอ
อนุมตั ติ ามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั ดิ ำ� เนินการทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้
3.	ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการด�ำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
4.	ส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบเป็นระยะ ๆ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
5.	คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การ
ท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การท�ำรายการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตลอดจนรายการส�ำคัญอืน่ ๆ ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ
ข้อตกลงระหว่างบริษท
ั ฯ กับผูถ
้ อ
ื หุน
้ อืน
่ ในการบริหาร
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’
Agreement) ที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ
กลุ่ ม บริ ษั ท และเป็ น ข้ อ ตกลงที่ มี ผ ลอย่ า งมี ส าระ
ส�ำคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอำ� นาจควบคุม หรือ
การแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นปกติ

-ไม่มี-
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การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ โดยได้ก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือฯ พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และหลักการดูแลกิจการ ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ การ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
การดู แ ลพนั ก งานและการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ การส่ ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ดังนี้
การก�ำกับดูแลและการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามทีก่ ฎหมาย
หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการนัน้ จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีส่ ำ� คัญหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทาน
และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ก่ อ นน� ำ เสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ครั้ ง และเปิ ด เผย
สารสนเทศทีส่ ำ� คัญอย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบข้อบังคับทีก่ ำ� หนด
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงาน
ข้อมูลการมีสว่ นได้เสียและการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่
รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ส�ำหรับกรณีทรี่ ะหว่างปีกรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ
ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และ
ส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความ
โปร่งใสในการเข้าท�ำธุรกรรมนั้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
รวบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
• ก ารรายงานการท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น : กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ร ายงานให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบเมื่ อ มี ก ารตกลง
เข้ า ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงใด ๆ กั บ บริ ษั ท ฯ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
	ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล
ภายในในทางมิชอบ หรือเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดนโยบายที่ใช้ใน
การควบคุมเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์ไว้ในคู่มือฯ เพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคและยุตธิ รรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ
ส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
• การถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต้องไม่ซอื้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคูส่ มรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
	ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษ
ตามกฎหมาย
• การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการ
และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ก ารแจ้ ง ระยะเวลางดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ทุกไตรมาสแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องล่วงหน้า
1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งติดตาม
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ในปี 2563 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อย่างไรก็ตามมีกรรมการแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้า
เกินกว่า 3 วันท�ำการโดยไม่ได้เจตนาปกปิดข้อมูล ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการได้ก�ำชับให้กรรมการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างแนวทางการป้องกันมิให้
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน
ตลอดจนมีการระบุความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การก�ำหนด
แนวทางในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมภายใน การสือ่ สารไปยังบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
องค์กร การจัดอบรมแก่พนักงาน การสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการ
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นโยบาย

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2557 และมี
การปรับปรุงในปี 2560 เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่วา่
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

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจะต้องขอรับรอง
การต่ อ อายุ ทุ ก 3 ปี โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองการต่ อ อายุ
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การด�ำเนินการ

บริษัทฯ ด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการ CAC ดังนี้
1.	การประเมินความเสี่ยง
	บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประจ�ำทุกปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 18 การบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ มีการน�ำผลไปรายงานในคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ษั ท ตามล� ำ ดั บ โดยได้
ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และ
กระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2.	การก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม ป้ อ งกั น และติ ด ตาม
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	บริษัทฯ จัดท�ำแผนงานและระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสามารถด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ทันตามก�ำหนด
เวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน
3.	การสื่อสารและการอบรม
	บริษัทฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
•	การจัดอบรมในหัวข้อ “Ethics in Workplace” โดยได้รับ
เกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตลอดจนมีวทิ ยากรภายในของบริษทั ฯ
มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการ
บรรยาย การระดมความคิดผ่านกรณีศึกษา และกิจกรรม
บอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น
รวมมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจ�ำนวน 95 คน
•	การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเรียน E-Learning หลักสูตร
“CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ พนักงานทุกคนสามารถเข้ามา
เรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี
•	การจั ด อบรมปฐมนิ เ ทศเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่
พนักงานใหม่เป็นประจ�ำทุกเดือน
•	การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย
งดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์
บริ ษั ท ฯ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ต ามจุ ด ต่ า ง ๆ วารสาร
ADMIRED เป็นต้น เพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึง
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4.	การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
•	การประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual
Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการด�ำเนินงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการ
•	การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดย
เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการรับของขวัญที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ ซึ่งพนักงานจะรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาไปยังฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนส�ำนักงานใหญ่ และสาขา และมีการ
รายงานสรุปรายการของขวัญและแนวทางในการจัดการ
ของขวัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ทราบ โดยมีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560
5.	การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
	ส�ำนักเลขานุการบริษัทร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภายในรวบรวม
ข้อมูลและจัดท�ำแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อยกระดับระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ จากนัน้ ได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้พจิ ารณาสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6. การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ
•	การสื่อสารจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้า และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ การสื่ อ สารนโยบายงดรั บ ของขวั ญ ไปยั ง
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง
ทีห่ ลากหลาย อาทิ การเปิดเผยบนเว็บไซต์ การส่งจดหมาย
การโทรศัพท์ การส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เป็นต้น
เพื่อแจ้งไปยังลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบและ
ถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ โครงการ CAC ได้นำ� สือ่ ประชาสัมพันธ์
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยไว้บนเฟซบุ๊กของ CAC อีกด้วย
•	บริษทั ฯ ก�ำหนดวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส ให้สอดคล้อง
กับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นคู่ค้าจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโดยการ
ประเมิน Pre-Qualification ซึง่ ก�ำหนดให้คคู่ า้ มีการด�ำเนินการ
ด้านความยัง่ ยืน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
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•	บริ ษั ท ฯ เชิ ญ ชวนให้ บ ริ ษั ท คู ่ ค ้ า และพั น ธมิ ต รเข้ า ร่ ว ม
โครงการ CAC หรื อ CAC SME (ขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดของ
ธุรกิจ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมายแจ้งเรื่อง
นโยบายงดรับของขวัญของบริษทั ฯ ทีล่ งนามโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
	รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยไว้ในคู่มือฯ รวมทั้งจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติของคู่ค้า ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิ่มเติมในหัวข้อ “จรรยาบรรณ” https://www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/code-of-business-conduct
	มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพิม่ เติมในหัวข้อ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/anti-corruption-measures

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำ
ทีส่ งสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที่ อาทิ การกระท�ำ
ผิ ด กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท การฉ้ อ โกง ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน การใช้อ�ำนาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
การบกพร่องต่อหน้าที่/การประพฤติตนไม่เหมาะสม การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การกระท�ำที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อม
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลก�ำกับดูแลให้มี
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส และส�ำนักตรวจสอบภายในร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัทฯ ส�ำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (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

227

228

บทที่ 26

�������������������������������������������������

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

กรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียน
เกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือ
ร้องเรียนมายังฝ่ายจัดการตามช่องทางในการติดต่อดังนี้
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 33 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล : CEO@centralpattana.co.th
บริษทั ฯ มีนโยบายคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ไม่วา่ จะเป็นพนักงานหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่รายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย/
จรรยาบรรณ โดยบริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส
รวมทั้ ง ผู ้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ผู ้ ที่ มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นความลับ ทัง้ นี้ กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการ
ในการจัดการข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลอื่นที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณ
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

สรุปผลการด�ำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563

ในปีที่ผ่านมา มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบ
ทัง้ สิน้ 36 กรณี โดยสามารถแยกตามสถานะของการจัดการได้ดงั นี้
1.	กรณีที่บริษัทฯ ไม่พบหลักฐานการกระท�ำผิดตามเรื่องร้องเรียน
6 กรณี
2.	กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดแนวทางแก้ ไ ขและประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการจัดการ 14 กรณี

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน

เมื่อพบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะมีแนวทางในการด�ำเนินการดังนี้
1.	ก�ำหนดคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง : ผู้รับเรื่องร้องเรียน
พิจารณาผลกระทบ หรือความรุนแรงทีอ่ าจเกิดจากข้อร้องเรียน
เช่น บทลงโทษให้พ้นสภาพพนักงาน หรือเป็นกรณีความผิด
ทั่วไป หรือความเสียหายที่เ ป็นตัวเงินที่มีส าระส�ำคัญ เพื่อ
ก�ำหนดคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน : การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนควรพิ จ ารณาความเหมาะสม โดยต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเป็นกลาง การไม่มสี ว่ นได้เสียกับเรือ่ งร้องเรียน และความ
รุนแรงของเรื่องร้องเรียน
3.	ด�ำเนินการสอบสวน และการจัดท�ำรายงานการสอบสวน : กรณี
มีความผิดจริง ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรพิจารณา
โทษตามระเบียบบริษทั ฯ โดยแจ้งให้พนักงานทีก่ ระท�ำความผิด
ลงนามรับทราบในเอกสาร “หนังสือแจ้งการพิจารณาโทษ”
4.	จัดท�ำสรุปรายงานการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน : ส�ำนัก
ตรวจสอบภายในจัดท�ำรายงานสรุปการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิ บ าลในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล รวมทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และคณะกรรมการ
บริษัทตามล�ำดับ

3.	กรณีที่บริษัทฯ ด�ำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท� ำ งานของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
การด�ำเนินการตามกฎหมาย 9 กรณี
4.	กรณีอื่น ๆ เช่น เรื่องชมเชย และการร้องเรียนอันเกิดจากความ
เข้าใจผิดซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแล้ว ฯลฯ 4 กรณี
5. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด�ำเนินการ 3 กรณี

ส�ำหรับกรณีทสี่ อบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีความผิดจริงและได้ดำ� เนินการพิจารณาโทษแล้วนัน้ ไม่มกี รณีใดทีส่ ง่ ผลกระทบความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ สรุปการด�ำเนินการทางวินัยของบริษัทฯ ทั้ง 9 กรณีมีดังนี้
ประเภทเรื่องร้องเรียน

ตักเตือน
ด้วยวาจา

ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร /
ตัดคะแนนทางวินัย

ให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน
โดยไม่ได้รับค่าชดเชย

รวม

การบกพร่องต่อหน้าที/่ การประพฤติตนไม่เหมาะสม
ฉ้อโกง/ทุจริต/คอร์รัปชัน*
การกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษทั

2
-

2
-

4
1

4
4
1

รวม

2

2

5

9

หมายเหตุ : * เป็นกรณีที่พนักงานกระท�ำผิดซึ่งสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ 4 กรณี โดยไม่มีกรณีที่บริษัทฯ กระท�ำต่อภาครัฐ/หน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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การควบคุมภายใน
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก�ำหนดให้มีการควบคุม
ภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO Framework 2017
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยได้ ม อบหมายให้ ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในเป็นประจ�ำทุกปีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ในปี 2563 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ตามแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ก�ำหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลทั้งหมด 11 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
วาระการประชุมเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานการท�ำรายการ
ระหว่ า งกั น สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็นเพื่อการ
พัฒนาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ประจ� ำ ปี 2563 ซึ่ ง
ผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระ
ทั้ง 4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น ”) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้
(ดั ง ปรากฏในหั ว ข้ อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล”) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้ความส�ำคัญและติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2563 ได้ให้
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (ดังปรากฏในรายงานทางการเงิน หัวข้อ
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”)
สรุ ป ผลประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
ด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

1.	การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment)
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้
•	บริษทั ฯ มีจรรยาบรรณและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าไว้
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ตลอดจนมี ก ารสื่ อ สารให้ ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงานผ่านการจัดอบรมและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มี
การสื่อสารไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
รวมทัง้ สือ่ สารไปยังบุคคลภายนอก โดยเผยแพร่ผา่ นทางเอกสาร
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ได้ จั ด ท� ำ แบบประเมิ น ตนเองตามหลั ก จรรยาบรรณและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Individual Assessment) ใน
ระบบออนไลน์ซึ่งท�ำเป็นประจ�ำทุกปี และมีการจัดการหากพบ
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับความซือ่ ตรงและการรักษา
จรรยาบรรณตามทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณและหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ รวมทั้งด�ำเนินการผ่านช่องทางการร้องเรียน
•	บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รอบที่ 2
และเป็นองค์กรต้นแบบในโครงการ STRONG จิตพอเพียง
ต้ า นทุ จ ริ ต ที่ จั ด โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลอดจนให้ความส�ำคัญ
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ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงเป็นส่วนทีส่ นับสนุนให้ได้รบั รางวัล ESG 100 Company และ
ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
•	คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดย
จัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมี ก ระบวนการสรรหาและพิ จ ารณา
คุณสมบัตขิ องกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง
•	บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน วัดผลได้
มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้สอดล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ มีการสร้างแรงจูงใจและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ผ่อนคลายความกดดันในการท�ำงานให้กบั
พนักงาน นอกจากนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ
และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
สากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กรตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในบทที่ 18 การบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ ง นี้
การด�ำเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถ
สรุปได้ดังนี้
•	บริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไป โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมัน่ ใจได้วา่ รายการ
ในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
แสดงถึ ง สิ ท ธิ ห รื อ ภาระผู ก พั น ของบริ ษั ท ฯ ได้ ถู ก ต้ อ ง และ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
•	การบริ ห ารความเสี่ ย งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลโดย
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ ย ง และมี ค ณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยง
ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก ร รวมถึ ง
ความเสีย่ งด้านการทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบตั งิ าน
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งทั้ ง ระดั บ องค์ ก รและระดั บ ฝ่ า ยงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนความเสี่ยงส�ำคัญใหม่
โดยพิ จ ารณาทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอก การบริ ห ารจั ด การภายใน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ความเสี่ยงใหม่แบ่งเป็น
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในการทบทวนความเสี่ยง โดย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ ย ง
ทุกไตรมาส
•	การสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง
ผ่านการจัดอบรมและการอบรมออนไลน์ ตลอดจนให้ความ
ส�ำคัญต่อกฎหมายฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 โดยในปี 2563 มี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ นั ก งานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และน� ำ ไปสู ่ ก าร
ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับ
3 Lines of Defense โดยส�ำนักตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในองค์กร
•	ส�ำนักกลยุทธ์องค์กรได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และ
เป้ า หมายขององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า
และติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเคลือ่ นไหวของผูป้ ระกอบการ
รายอื่ น ในธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น และเศรษฐกิ จ ทั้ ง ระดั บ
มหภาคและจุลภาค เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ ในปีนกี้ ารก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นให้มี
รูปแบบธุรกิจทีเ่ ป็นมากกว่าศูนย์การค้า การร่วมทุนกับบริษทั อืน่
การพิจารณาทางเลือกใหม่ของการหาเงินทุน และการเน้นใช้
สือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ กระตุน้ ยอดรายได้ และการปรับตัวในภาวะวิกฤต
ที่เกิดขึ้น
•	บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่สรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสม และก�ำหนดให้จัดท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)
บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีมาตรฐานการควบคุม
ที่ส�ำคัญดังนี้
•	บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มี
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการที่
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ขัน้ ตอนวิธกี ารท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอน
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การอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงแนวปฏิบัติในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
สื่อสารถึงคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ให้รับทราบผ่าน
ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
•	บริษัทฯ ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001
ISO 50001 ISO 20121 ISO 45001 และการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีการก�ำหนดการควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดยสือ่ สารไว้ในคูม่ อื
“จรรยาบรรณและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ” (เอกสารแนบ 5)
อี ก ทั้ ง มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านโดยฝ่ า ย IT Audit
เพือ่ ปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศให้ดยี งิ่ ขึน้

4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)
บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
•	บริ ษั ท ฯ มี ข ้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง
การเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้ และในปีนี้มีเหตุการณ์
ส�ำคัญคือ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการชุมนุม
ทางการเมือง ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด�ำเนินการในภาวะวิกฤต และ
รายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ๆ
•	บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกผ่านระบบ
อินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูล
หรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การท�ำทุจริต การกระท�ำผิดด้าน
จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ
ในปีนี้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมุง่ เน้นการรักษาความลับ การคุม้ ครอง
ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น และการติ ด ตามสถานะการด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
•	การรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการก�ำหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality)
การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (Availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบ

การควบคุมภายใน

บทที่ 27

ต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจน
ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน และบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล
•	บริษทั ฯ มีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญของบริษทั ฯ อย่างเป็นระบบ
และเป็นหมวดหมู่ อีกทัง้ มีการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้การสืบค้นเอกสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วที่สุด และป้องกันเอกสารสูญหาย

5. ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)
บริษทั ฯ มีระบบติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดังนี้
•	บริษทั ฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน
10 ครั้งในปี 2563 กรณีที่ผลการด�ำเนินงานมีความแตกต่าง
จากเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้แก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น
ผู ้ ติ ด ตามความคื บ หน้ า และรายงานให้ ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบ
เป็นประจ�ำผ่านการประชุมของคณะกรรมการจัดการ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่ำเสมอ โดยส�ำนักตรวจสอบ
ภายในที่มีสายรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล โดยผ่านการประชุมในปี 2563 ทัง้ หมด 11 ครัง้
และผู ้ ต รวจสอบภายในได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
•	บริษัทฯ มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้
ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้
สื่อสารไว้ใน “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่เปิดเผย
ในเว็บไซต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ฝ ่ า ฝื น กฎหมายและมี ก ารกระท� ำ
ที่ผิดปกติอื่น เป็นต้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปั จ จุ บั น หั ว หน้ า งานผู ้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ คื อ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ฯ มาเป็ น
ระยะเวลา 19 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 3

231
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รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะอื่ น หากเกิ ด
กรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินรายการระหว่างกัน
ตราบเท่าทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าการเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท ฯ ตามสภาวการณ์ ใ นขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ
เข้าท�ำรายการ โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
เงื่ อ นไขทางการค้ า ทั่ ว ไปและในราคาตลาด (Fair and at
Arm’s Length) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไข
เช่นเดียวกับที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล และคณะ
กรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้การท�ำรายการระหว่างกันเป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของการท� ำ รายการเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย โดยเมื่อมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะ
ด� ำ เนิ น การให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น ๆ เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในกรณีที่น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ จั ด ท� ำ รายงานและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�ำรายการต่อผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับรายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จะเปิดเผยไว้
ในงบการเงินประจ�ำปี 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
3 ปีขึ้นไปได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งในด้านของการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และการมีกรรมการร่วมกัน (ยกเว้นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
- บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จ�ำกัด
- บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด
- บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท เอฟแอนด์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จ�ำกัด
- บริษัท ฟู้ดส์ เฟสติวัล จ�ำกัด
- บริษัท พาวเวอร์ บาย จ�ำกัด
- บริษัท ฟู้ดส์ มิลเลนเนี่ยม จ�ำกัด
- บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ�ำกัด
- บริษัท สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จ�ำกัด
- บริษัท บีทูเอส จ�ำกัด
- บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ�ำกัด
- บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ำกัด
- บริษัท พาราวินเซอร์ จ�ำกัด
- บริษัท เอิร์ธแคร์ จ�ำกัด
- บริษัท สปาเกตตี้ แฟคทอรี่ จ�ำกัด
- บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- บริษัท ซีเอ็มจี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลการ์เม้นท์แฟคทอรี่ จ�ำกัด
- บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ำกัด
- บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ�ำกัด
- บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด
- บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
- บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ�ำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด
- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ�ำกัด
- บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ�ำกัด
- บริษัท ห้องอาหารซากุระ จ�ำกัด
- บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเล็นท์ จ�ำกัด
- Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd.
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รายการระหว่างกันกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้ ว ย รายได้ จ ากการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ แ ละการให้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าทีด่ นิ รายได้
ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน และ
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ในปี 2563 รวมจ�ำนวน 4,202 ล้านบาท
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพื้นที่ค้า
ปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม
และอาคารที่ พั ก อาศั ย ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าของ
บริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์
ชัน้ น�ำต่าง ๆ ซึง่ เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและส่งเสริมธุรกิจของบริษทั ฯ
ท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กร
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินทีม่ นั่ คง นอกจากนี้
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์
ชั้นน�ำในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ
และผู้ถือ หุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
•	อั ต ราค่ า เช่ า ค่ า บริ ก าร ค่ า บริ ก ารสาธารณู ป โภค และ
ค่าภาษีโรงเรือน จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ
เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามราคาตลาด
ซึ่ ง หากเที ย บเคี ย งกั บ ร้ า นค้ า อื่ น ที่ เ ช่ า อยู ่ บ ริ เ วณติ ด กั น
หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น และอยู ่ ใ นชั้ น เดี ย วกั น จะมี อั ต ราค่ า เช่ า
และค่ า บริ ก ารใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า เช่ า จะขึ้ น อยู ่ กั บ
ท�ำเลขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่าระยะเวลาที่เช่าและประเภท
ของการเช่า และเป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติ
ธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
• ร ายได้ อื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย กเก็ บ ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย
ค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ง เสริม การขาย ค่า ธรรมเนีย ม ค�้ำประกัน และ
ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าทีเ่ ช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้านัน้
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
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ดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และลู ก ค้ า ทั่ ว ไป โดยคิ ด จากต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในการ
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และเป็ น ไปตามประเภท ลั ก ษณะ
การเช่าพื้นที่ และหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
• รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการ
มีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการ
ของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล โดยพิ จ ารณาจากการส่ ง เสริ ม
ความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม
ซึ่ ง การพั ฒ นาโครงการขึ้ น มาบนที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น นั้ น
จะด�ำเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดิน
ทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน�ำที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่า
หรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการในราคาทุนบวกดอกเบีย้
ที่เกิดขึ้นจริงหรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
โดยเป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้
ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
•	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
จะมี ก ารตกลงในส่ ว นของค่ า ตอบแทนกั น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
การออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะค�ำนวณจากต้นทุน
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงและ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่า
พื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
2.	ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน
และค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน โดยในปี 2563 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ย
ที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 614 ล้านบาท
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

• ก ารเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ
บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนทีด่ นิ แปลงเดียวกันกับ
โครงการของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล โดยพิ จ ารณาจากการ
ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่
เหมาะสม ซึง่ การพัฒนาโครงการขึน้ มาบนทีด่ นิ แปลงเดียวกันนัน้
จะด� ำ เนิ น การโดยให้ บ ริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง เป็ น ผู ้ ซื้ อ หรื อ เช่ า
ที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน�ำที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่ง
เช่ า หรื อ เช่ า ช่ ว งตามสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ ต ้ อ งการในราคาทุ น
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บวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงาน
อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเช่ า ที่ ดิ น จะ
ได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นประจ�ำทุกปี
• การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการ
ร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูก
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า
ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่จากส่วน
อาคารห้างสรรพสินค้าเพือ่ พัฒนาเป็นพืน้ ทีข่ าย โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั เป็นรายได้คา่ เช่าและค่าบริการเทียบกับ
ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้า
เป็ น หลั ก ซึ่ ง จะมี ก ารตกลงค่ า ตอบแทนในการให้ เ ช่ า พื้ น ที่
ขนาดใหญ่ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการ
เดียวกันกับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่แก่กิจการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนการเช่ า พื้ น ที่ ใ หญ่ จ ะได้ รั บ
การสอบทานและตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
เป็นประจ�ำทุกปี
• การว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดย
การว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความ
เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
เป็นส�ำคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา
ทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นอัตราค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ
3.	การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
การกูย้ มื และการให้กยู้ มื กับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
•	กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99)
	บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยกูย้ มื เงินจากบริษทั ฯ ได้ในกรณี
ทีม่ คี วามต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษทั ย่อยสามารถให้
เงินกูย้ มื แก่บริษทั ฯ ได้ หากบริษทั ย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจาก
เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด�ำเนินงานและบริษัทฯ มีความ
ต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพัด
ระหว่างกัน และจัดท�ำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืม
ระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่
ของตราสารหนี้ ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ฯ โดยผู ้ อ นุ มั ติ ร ายการ
ระหว่างกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�ำดับ
•	กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99)
	บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง
เว้นแต่กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้า
จะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติ
รายการจากผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของสายงานการเงิ น และบั ญ ชี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
และมี ก ารจั ด ท� ำ ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น เป็ น หลั ก ฐานในการกู ้ ยื ม
ระหว่างกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว
•	กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)
	บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนทีต่ ำ�่ กว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการ
ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดท�ำ
ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น เป็ น หลั ก ฐานการกู ้ ยื ม ระหว่ า งกั น โดย
คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู ้ ยื ม แก่
ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2563
1. เงินกู้ยืม

- เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
- เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2. เงินให้กู้ยืม

- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

หมายเหตุ

18,120
951

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม

30,359
932

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
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4.	การค�้ำประกันหนี้สินให้กับกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำ
รายการระหว่างกันในอนาคต

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนือ่ งจากการท�ำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้นการท�ำธุรกรรมกับ
กิ จ การหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก
อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกี่ยวกับการ
พัฒนาศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็ง
ที่ช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ
และเป็นผู้น�ำในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือ
แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับ
ปีทผี่ า่ นมา คือ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไปและยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความ
โปร่ ง ใสในการประกอบธุ ร กิ จ และเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษทั ฯ มีนโยบายค�ำ้ ประกันให้แก่บริษทั ย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ แต่ไม่มนี โยบายวางหลักประกันเพือ่ ค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ใด ๆ
ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค�้ำประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น
และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจากบริษัทนั้น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระการค�้ำประกันวงเงิน
ค�้ำประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย 573 ล้านบาท

ขั้นตอนการอนุมัติท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
การท�ำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น
จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของ
บริษทั ฯ เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้มีอ�ำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น โดย
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการจะต้องท�ำหน้าที่
พิจารณาว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือน
เป็ น รายการที่ ก ระท� ำ กั บ บุ ค คลภายนอก และการท� ำ ธุ ร กรรม
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้การอนุมัติการท�ำธุรกรรม
กั บ กิ จ การหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ เป็ น ไปด้ ว ยความ
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ก� ำ หนดให้ ร ายการปกติ ธุ ร กิ จ และรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การตามเงื่ อ นไขการค้ า ทั่ ว ไปที่ ค ณะกรรมการ
ก�ำหนดอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการ
ประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ
โดยมีส�ำนักเลขานุการบริษัทช่วยก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการรวบรวมและสรุปรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลรับทราบ
เป็นระยะ ๆ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารออกประกาศว่าด้วยเรือ่ ง “นโยบาย
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายน�ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนาม
รับรองทุก ๆ สิ้นปีว่า ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการท�ำรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการท�ำธุรกรรมกับกิจการ
หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ จะถู ก ตรวจสอบจากส� ำ นั ก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.	การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท
ในกลุ่มเซ็นทรัล

*** เป็นหลักการทีเ่ ปิดเผยและถือปฏิบตั ติ งั้ แต่บริษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***
การพั ฒ นาโครงการศู น ย์ ก ารค้ า ให้ ค รบวงจรจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ มีความแข็งแกร่ง
มากขึน้ ซึง่ บริษทั ในกลุม่ เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
บริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ และธุรกิจ
โรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจ
มายาวนานและมีแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่ง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ
ของโครงการ ส่ ง ผลให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วาม
แข็งแกร่งมากขึน้ เป็นการเพิม่ มูลค่าแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
มีลักษณะดังนี้
1.1 การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน
หลักการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลซื้อหรือเช่าที่ดิน
จากบุคคลภายนอก เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการศูนย์การค้า
ร่ ว มกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล โดยให้ บ ริ ษั ท ใด
บริษัทหนึ่งซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน เมื่อ
ออกแบบโครงการแล้วเสร็จบริษัทที่เป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดิน
จะขายหรื อ ให้ เ ช่ า ที่ ดิ น ให้ อี ก บริ ษั ท หนึ่ ง ตามสั ด ส่ ว นพื้ น ที่
ที่แต่ละบริษัทใช้พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่าง
รับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)
การก�ำหนดราคาและเงือ่ นไข : ราคาทุนบวกต้นทุนของเงินลงทุน
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1.2	การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้ากับอาคารห้างสรรพสินค้าหรือ
Business Unit (BU) ต่าง ๆ
หลักการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ส่วนทีอ่ าคาร
ของตนตั้งอยู่ ดังนั้นต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคาร
ในส่วนของตนเองด้วย
ก ารก�ำหนดราคาและเงือ่ นไข : ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยมีวศิ วกร
ทีป่ รึกษาโครงการอิสระเป็นผูค้ ำ� นวณค่าก่อสร้างและงานระบบ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม
1.3	การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบนอก
อาคารศูนย์การค้า (Landscape)
หลักการ :
-	บริษทั ฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารทีจ่ อดรถและพืน้ ทีร่ อบนอก
อาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทุนพื้นที่
ส่วนร่วมทัง้ หมดโดยถือเป็นการบริการให้แก่ลกู ค้าทีม่ าเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้า
-	ห้างสรรพสินค้าหรือ BU ต่าง ๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้างตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้
		 1)	อาคารที่จอดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้าและ
BU ต่าง ๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย
		 2)	พื้นที่ร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพื้นที่
ทั้งหมด (Gross Area)
ก ารก�ำหนดราคาและเงือ่ นไข : ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยมีวศิ วกร
ทีป่ รึกษาโครงการอิสระเป็นผูค้ ำ� นวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตาม
สัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม
1.4 การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
	หลั ก การ : บริ ษั ท ฯ อาจเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ใ หญ่ กั บ
ห้างสรรพสินค้าหรือ BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทน
ในการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการออกแบบ
โครงการ
ก ารก�ำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุนของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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2.	การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม
และค่าสาธารณูปโภค

ห ลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะสั้นหรือค่าเช่าพื้นที่
ระยะยาว การคิ ด ค่ า บริ ก ารร่ ว ม และค่ า สาธารณู ป โภค
จากร้านค้าทีเ่ ป็นของกลุม่ เซ็นทรัลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ า
เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าหรือพื้นที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ
ของบริษัทฯ จะก�ำหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการ
ก�ำหนดราคาพื้นที่ส�ำหรับลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึงท�ำเล
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภท
ของการเช่ า ประโยชน์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ นอกจากราคา
ค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความส�ำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ก ารก�ำหนดราคาและเงื่อนไข : ก�ำหนดราคาโดยใช้หลักการ
เทียบเคียงกับการก�ำหนดราคาพื้นที่ส�ำหรับลูกค้าชั้นดี

	“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพื้นที่
จ�ำนวนมาก หรือมีการเช่าพื้นที่ในหลายโครงการ และมีส่วน
สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ
	เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริษทั ฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการท�ำรายการระหว่างกัน
ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่ม
เซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุน
ต่อความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข
บริษัทฯ ยังคงค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

“ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน และ
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่
ห ลักการ : ในการด�ำเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานเกิดขึน้ ซึง่ โดยปกติธรุ กิจบริษทั ฯ จะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการเช่ า และลั ก ษณะการเช่ า พื้ น ที่ ซึ่ ง อั ต รา
ที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
การก�ำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

รายงานประจ�ำปี 2563 (56-1 One Report)

4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า
รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ
“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรือ
ผู้จัดท�ำ ด�ำเนินการผลิต จัดท�ำ จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ
การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ส�ำหรับงานบริหาร
โครงการก่อสร้างด้วย

รายการระหว่างกัน
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ห ลั ก การ : ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง
ของบริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา
จะด�ำเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและ
เป็ น ธรรมตามนโยบายการจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า งที่ ก� ำ หนดไว้
โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการ
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และเป็ น บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา
ก ารก� ำ หนดราคาและเงื่ อ นไข : ราคาตลาดหรื อ ราคา
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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