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เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปี เราเติบโตเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณชิยอ์นัดบัหนึง่ของประเทศ เปน็ผูบ้กุเบกิโครงการ Mixed-used ชัน้น�าระดับสากล ตัง้แต่ 
ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย เราบุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ ลงทุน ปรับโฉมศูนย์การค้า 
และพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานในทุกมิติ เพื่อให้เราสามารถ
ปรับตัวได้ทันกับความท้าทายต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงพร้อมที่จะขับเคล่ือนธุรกิจ เดินหน้าสู ่
การสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ภายใต้บทบาทในการเป็น ‘Place Maker’ นักพัฒนาพื้นที่ 
แห่งอนาคต ด้วย 3 กลยุทธ์ส�าคัญ

เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและชุมชน พร้อมกับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา 
เพื่อส่งต่อพื้นที่ที่มีคุณภาพ และความยั่งยืนให้คนรุ่นหลังต่อไป 
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SYNERGY for new solutions ผนึกก�าลัง 
ธุรกิจมิกซ์ยูส คู่ค้า ชุมชน และทุกฝ่าย

PIONEER for better lives บุกเบิกสร้าง 
มาตรฐานใหม่ของพื้นที่การใช้ชีวิตแห่งอนาคต 
ด้วยแนวคิด Green & Well-Being 

OPPORTUNITIES with purpose องค์กรแห่งการสร้าง 
โอกาส เน้นพัฒนา ‘คน’ พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ และ 
ยกระดับอสังหาฯ และรีเทลของไทย





Synergy within Retail-led Mixed-use 
Development ผนึกทุกองค์ประกอบของเซ็นทรัล
พัฒนา ท้ังศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน 
และโรงแรม ในรูปแบบมิกซ์ยูสที่มีมากกว่า 1 ธุรกิจ โดย
มีศูนย์การค้าเป็นหัวใจส�าคัญเพื่อมอบประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไร้รอยต่อ  

Synergy with business partners มุ่งมั่นสร้าง
ความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของคู่ค้า พร้อม
จัดตั้งทีม Partner Champions ที่จะเป็น Business 
Consultant ในการเป็น End-to-End Solutions  
ให้กับคู่ค้าอย่างครบวงจร  

Synergy with communities จับมือกับชุมชน  
สรา้งงาน สรา้งอาชพี สร้างโอกาส สง่เสรมิผูป้ระกอบการ 
ท้องถิ่น ทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ท�าให้
เกิด Local Wealth และนอกจากนี้ในทุก ๆ โครงการ
ของเรายังมีส่วนสะท้อนอัตลักษณ์ Local Essence 
ของชุมชน เพือ่สร้างความเตบิโตอย่างย่ังยืนไปดว้ยกัน

Synergy
for new

solutions
เราผนึกก�าลังทุกภาคส่วน สร้างแพลตฟอร์ม

ที่ยกระดับการใช้ชีวิตและธุรกิจอย่างครบวงจร
ภายใต้ 3 หัวใจส�าคัญคือ





Pioneer
for better

lives

เพราะเชื่อม่ันว่า คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นมาจาก
การเห็นคุณค่าของผู้คนและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการของเราจึงใส่หัวใจส�าคัญ 2 ด้าน คือ Green & 
Energy และ Health & Wellness โดยเริ่มจากสร้าง
มาตรฐานอาคารเขียวระดบัสากล  ด้วยการตดิตัง้เซลล์
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุกโครงการ 
พัฒนาอาคารอัจฉริยะหรือ Building Automation 
รวมถึงการเพ่ิมจุด EV Charging และ Recycle 

Station เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และ
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่
สีเขียวเพื่อชุมชน และปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร 
น�าความรู้และประสบการณ์มาสร้างคุณค่าให้กับสังคม  
สร้างจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน 
อย่างยั่งยืน

เราตั้งเป้าเป็นองค์กร
Mixed-use Developer รายแรก

สู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2593





Opportunities
with

purpose

และยกระดับวงการอสังหาฯ และรีเทลของไทยให้ 
เทียบเท่าระดับโลก เรามุ่งม่ันในการสร้างอนาคตที ่
ดีกว่าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจ้างงาน 
ในพื้นที่ การขยายความเจริญจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  
การสร้างโอกาสให้คนได้มาเรียน รู้  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ธุรกิจผ่านโครงการ Central Pattana 
Lead และ Retail Academy การเปิดพื้นท่ีให้ 

คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมท�างานกับเซ็นทรัลพัฒนา 
ผ่านโปรแกรมให้ทดลองไอเดียใหม่ ๆ เช่น Retail 
Hackathon ซึ่งน�าไปต่อยอดจริง รวมถึงให้ความ
ส�าคัญกับ Global Values อาทิ ส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่ม LGBTQ+ บุคคลผู้มีข้อจ�ากัดทางร่างกาย  
ตลอดจนบุคคลพิเศษ เป็นต้น

เราให้ความส�าคัญกับการสร้างและ
เติมเต็ม ‘โอกาส’ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารบริษัท

1.  โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจและ
ผลการด�าเนินงาน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่

14
17

20
22
23
25
27

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

3.1
3.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

4.1
4.2

4.3

2.1
2.2

29
42
62
76
76
77

83
93

192
193
195
195
195

173
180

182

78
79

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
ข้อมูลส�าคัญอื่น
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ตลาดรอง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า 
(เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน
หรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ

การก�ากับดูแลกิจการ

งบการเงิน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ใบรับรองตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน
จากหน่วยงานภายนอก

8.  รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการ

7.  โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญ 
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ส่วนที่

ส่วนที่

6.1

6.2
6.3

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
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240
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248
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210
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ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
การก�ากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับ 
ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�า
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

แผนภาพโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ

คลิกคลิก

https://cpn.listedcompany.com/misc/one-report/20220316-cpn-one-report2021-financial-th.pdf
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https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/publications/report/one-report
https://cpn.listedcompany.com/misc/one-report/20220316-cpn-one-report2021-enc06-th.pdf
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 เป็นอีกช่วงเวลาที่ท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไป
ทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเช่ือมั่นในการสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิต  
หรือ Center of Life ให้เป็นพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และมั่นใจได้ในมาตรฐานความสะอาดและ
ความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจให้ด�าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคง 
เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ สร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
วสิยัทศัน์ “Imagining better futures for all” มุง่มัน่สรา้งสรรคส์ิง่ด ีๆ  เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยนืส�าหรบัทกุคน

ตลอดความท้าทายทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ยึดหลกัการให้ความส�าคญั
และช่วยเหลือผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง ตั้งแต่ลูกค้า  
คู ่ค้าผู ้เช่า พนักงาน ผู ้ถือหุ ้น ไปจนถึงชุมชนและประเทศชาติ  
โดยได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปด้วยกันอย่างดี
ท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐาน “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ 
SAFE PLUS+” ท่ีเราเป็นผู้น�าอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวบริการบน
แพลตฟอร์มใหม่ ๆ  เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าและช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการผลกัดนัแคมเปญเดนิหน้าเศรษฐกจิระดบั
ประเทศ ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขาทั่วประเทศ เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,977 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 
7,148 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 และ 25 จากปีก่อนตามล�าดับ  
แม้ว่าผลการด�าเนินงานในภาพรวมปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างมืออาชีพ ท้ังการ
รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด บริหารโครงสร้างเงินทุนให้ 
แข็งแกร่ง รวมถึงการวิเคราะห์และจัดเตรียมแผนรองรับธุรกิจ 
ภายใต้สถานการณ์ทีห่ลากหลาย สามารถเดนิหน้าลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงการใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการ
ลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
อัตราการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ สามารถเดินหน้าลงทุนเปิดโครงการใหม่
ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา 
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียมหลังเปิดให้บริการ รวมถึงความ
ส�าเร็จในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SF ที่จะช่วยเสริมการเติบโตในระยะยาว  
ผ่านโครงการศักยภาพสูงหลายแห่ง อาทิ คอมมูนิตี้ มอลล์ และ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับ Super Regional Mall อย่าง 
เมกาบางนา ซึ่งเป็นศูนย์การค้าภายใต้กิจการร่วมค้า ไม่เพียงเท่านี้  
เซ็นทรัลพัฒนายังคงเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนระดับโลก  
DJSI ในกลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในกลุ่ม DJSI 
Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตอกย�้าการเป็นผู ้น�า 
อนัดบัหน่ึงในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ไทย และองค์กรยัง่ยืนระดบัโลก
 
นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าลงทุนเปิดโครงการใหม่
ต่อเนื่อง โดยมีก�าหนดเปิดเซ็นทรัล จันทบุรี ภายในไตรมาสท่ี 2  
ปี 2565 และการปรบัปรงุพลกิโฉมศนูย์การค้าเดมิ อาทิ เซน็ทรลัเวลิด์  
เซ็นทรัล พระราม 2 และเซ็นทรัล รามอินทรา เป็นต้น ประกอบกับ 
เดินหน้าพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสต่าง ๆ อาทิ อาคารส�านักงาน 
โรงแรม และท่ีพักอาศัย พร้อมด้วยโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 
ที่ร่วมพัฒนากับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจะทยอยเปิด 
ให้บริการในปี 2566-2567 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ค�านึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบต่อธุรกิจในระยะสั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเดินหน้าแผนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
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เซ็นทรัลพัฒนาจะเดินหน้าสร้าง Sustainable Ecosystem  
ที่แข็งแกร่ง ด้วยบทบาทของการเป็น ‘Place Maker’ นักพัฒนา
พื้นที่แห่งอนาคตไปพร้อมกับการดูแลด้าน ‘People’ คนและชุมชน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนทั่วประเทศ และด้าน ‘Planet’ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยต้ังเป้าเป็นองค์กร Net Zero ภายใน 
ปี 2593 ด้วย 3 กลยุทธ์ส�าคัญ ได้แก่

1.  SYNERGY for new solutions ผนึกก�าลังทุกฝ่าย สร้าง
แพลตฟอร์มยกระดับการใช้ชีวิตและธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้ง
ศูนย์การค้า ท่ีอยู่อาศัย อาคารส�านักงาน และโรงแรม โดยให้  
“ศูนย์การค้า” เป็นธุรกิจหลักหรือ Retail-Led Mixed-Use 
Development ซึ่งทุกองค์ประกอบจะเก้ือหนุนกันอย่างไร้ 
รอยต่อ นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งทีม Partner Champions ให้ 
ค�าปรึกษาธุรกิจ พร้อมช่วยเหลือคู ่ค้า แบบ End-to-End 
Solutions อย่างครบวงจร เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตไปกับเราอย่าง
ย่ังยืน และอีกส่วนส�าคัญคือการให้ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริม
และสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน ช่วยสร้างและกระจายรายได้  
ไปจนถึงยกระดับ SMEs และอตุสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างต่อเนือ่ง 

2.  PIONEER for better lives สร้างมาตรฐานใหม่ของพ้ืนท่ีแห่ง
การใช้ชีวิตท่ีดีในอนาคต โดยให้ความส�าคัญ 2 ด้าน ได้แก ่ 
ด้าน Green & Energy และด้าน Health & Wellness เพ่ือ 
ยกระดบัการใช้ชวีติ และตอบสนองความต้องการให้คนทกุกลุม่
เข้ามาใช้ได้อย่างแท้จริง 

3.  OPPORTUNITIES with Purpose ขับเคล่ือนสังคมและธุรกิจ 
เป็นองค์กรแห่งการสร้าง ‘โอกาส’ พัฒนาคน พัฒนาเมือง 
พัฒนาประเทศ ยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์และรีเทล 
ของไทยเทียบเท่าระดับโลก 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ร้านค้า ผู้เช่า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า 
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจและสนบัสนุนการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล
และส�านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะให้
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนกับบริษัทฯ เพ่ือเติบโตไปพร้อมกัน
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มุ่งมั่นเป็นนักพัฒนาแห่งอนาคต เพื่อสร้าง Ecosystem ของธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ทา่น โดยทกุท่านมคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และมีนายไพฑูรย์ ทวีผล  
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณ กิตติสถาพร  
และนางโชติกา สวนานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล

ในปี 2564 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ได้ลาออกจาก
ต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล โดยมผีลวนัที่  
14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้จ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาลในปจัจบุนัยงัเปน็ไปตามเกณฑอ์งค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน

ปี  2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาลรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการทุกท่านได ้
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ส�านักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ได้รบัขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารอืน่ ๆ  ตามวาระทีส่อดคลอ้ง 
กบัหน้าทีค่วามรับผดิชอบทีก่�าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และได้แสดง
ความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามท่ีพึงจะเป็น 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการ
ด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งส้ิน 8 คร้ัง 
สรุปสาระส�าคัญของผลการด�าเนินงาน และการให้ความเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาส งบการเงินประจ�าปี นโยบายบัญชีที่ส�าคัญ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเรื่องส�าคัญใน 
การตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และ 
จากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการ 
จดัประชมุเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม 
2 ครัง้ เพ่ือหารอืเก่ียวกับความเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าที ่ส�าหรบั
ปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมท้ังการเลือกใช้นโยบายการบัญช ี
มีความสมเหตุสมผล

ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี
เก่ียวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ  
มีการบริหารความเส่ียง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม 
ในทกุมติิ ในปี 2564 มกีารปรบัเปลีย่นและจดักลุม่ความเสีย่งส�าคญั 
เป็นความเสีย่งด้านกลยุทธ์และการเงนิ ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน 
(ครอบคลมุด้านความปลอดภัย) และความเสีย่งด้านการปฏบิติัตาม 
กฎหมายและข้อบงัคบั และยังคงให้ความส�าคญัต่อผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความส�าคัญใน
บทบาทการเป็นท่ีปรึกษาของส�านักตรวจสอบภายใน ในปี 2564 
ส�านกัตรวจสอบภายในได้จดัท�าโครงการงานทีป่รกึษาในหน่วยงาน
ท่ีส�าคญั และมแีผนงานด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง มกีารสือ่สารความรู ้
ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและแนวความคิด 3 Lines  
of Defense เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจถึงความส�าคัญของ 
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน และมีการรายงานผลการ
ด�าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมและ
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 
(COSO Framework)

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทาน และ 
ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีที่จัดท�า 
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง และข้อมูลจากผู้บริหาร  
โดยการตรวจสอบเป็นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT 
Audit) เพ่ือให้ครอบคลมุความเสีย่ง และการควบคุมอย่างครบถ้วน  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผู้บริหาร 
ส�านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ัง 
ผลักดันให้ส�านักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร  
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให ้
พัฒนาระบบการตรวจสอบ และมุง่เน้นการตรวจสอบด้านการโจมตี
ทางไซเบอร์

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

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติหน้าที ่
ความรับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการโดยสอดคล้องกับ 
หลกัก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี(CG Code) ในปี 2564 มกีารสอบทานการ
ปฏิบัติงานด้านก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล 
ของบรษิทัจดทะเบยีนไทย การปฏิบัติตามนโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  
การให้ข้อเสนอแนะด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (DJSI) รวมท้ังการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับสังคมและชุมชน เช่น การลดปริมาณขยะ การสร้างรายได ้
ในชุมชน การใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ  
และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่าง
สม�า่เสมอ ตลอดจนก�ากับดแูลในเรือ่งการทบทวนจรรยาบรรณและ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ และ 
มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏบิตังิาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ  
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความส�าคัญ 
เป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้เน้นย�้าให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด รวมท้ังให้ผู้สอบบัญชี
สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีขนาด
รายการอันมีนัยส�าคัญที่ต ้องเป ิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา 
คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความ 
เป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานส�าหรับปี 2564 ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคีวามเป็นอสิระเพียงพอ  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อขอ 
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ปัญหาการท�างานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีส�าหรับ 
ปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณา
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ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการ
สอบบัญชีส�าหรับปี 2565 ท่ีเสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัให้แต่งตัง้บรษิทั เคพีเอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี 
จ�ากัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็น 
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ�าปี 2565 และอนุมตัิ 
ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 วงเงินไม่เกิน 8,790,000 บาท และ
ค่าสอบบัญชีส�าหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและ 
จดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 516,000 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตนเองประจ�าปี 2564 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม  
ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 การท�าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล และส่วนที ่3 การปฏบิตัิ
หน้าที่ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลได้ปฏิบตัติามหน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง 
รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกครั้งให้ 
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่งต่อเนือ่ง ซึง่การด�าเนินงานทีส่�าคัญ
ในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1.	 	พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2564	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2563	ถึง	15	มกราคม	2564	 
แต่ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ	ดังน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	จึงเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออก
ตามวาระประจ�าปี	2564	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อีกวาระหนึ่งโดยท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
กรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

2.	 	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2564	ส�าหรับคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ	ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยง
กับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นท่ีเก่ียวข้อง	ตลอด
จนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืน 
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ	 โดย 
ในปี	2564	เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรค	COVID-19	 
ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	คณะ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนประจ�าปี	2564	วงเงินไม่เกิน	18,000,000	บาท	
เท่ากับปี	2563	ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

3.	 	พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษัท	(Board	Diversity)	ประจ�าปี	2564	
ซึ่งประกอบด้วย	ข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนกรรมการอิสระ	เพศ	
อายุ	ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	และความรู้ความช�านาญ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการบรษิทั	(Board	Skill	Matrix)	จาก 
ผลการประเมิน	Board	Skill	Matrix	ประจ�าปี	2563	และ 
น�าข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย	
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมท้ัง 
ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ	เก่ียวกับมุมมองท่ีมีต่อองค์ประกอบและโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท

4.	 	พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.	 	พิจารณาประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ประจ�าปี	2563	และก�าหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�าปี	2564	
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
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6.	 	พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	โดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและน�าเสนอ
ข้อมลู	ทัง้นี	้ในปี	2564	มกีารเสนอแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 
และพิจารณาค่าตอบแทนเกษียณอายุส�าหรับกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

7.	 	พิจารณารับทราบโครงสร้างการจัดการและแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

8.	 	พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกับ
นโยบายและการด�าเนินงานด้านบคุลากร	อาท	ิแผนงานประจ�าปี 
และผลการด�าเนินงานระหว่างปี	2564	การสรรหาพนักงาน	
อัตราการลาออก	และแผนการพัฒนาบุคลากร

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

10.		พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	โดยในปี	2564	ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง 
กับเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการและความย่ังยืนที่เก่ียวกับ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	อาทิ	หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดีที่ก�าหนดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เกณฑ์	ASEAN	
Corporate	Governance	Scorecard	และ	Dow	Jones	
Sustainability	Indices

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความรอบคอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	ตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
โดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ที่สมดุลและย่ังยืนของผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อ 
เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ โดยก�าหนดขอบข่ายการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ 
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับและด้านการเงิน พร้อมทั้งผลักดันการบริหาร
ความเสีย่งใหเ้ปน็สว่นหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร ซึง่ความเสีย่งส�าคญั 
(Key Risks) ของบริษัทฯ จะถูกก�าหนด ติดตามและวางแผนจัดการที่
เหมาะสมเพ่ือควบคุมความเสีย่งดังกลา่วให้อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบั
ได้ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2564 มีผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ ดังนี้

1.	 	มีการทบทวนความเสี่ยงส�าคัญระดับองค์กรประจ�าปี	 โดย
พิจารณาสภาพการณ์ต่าง	ๆ	อย่างรอบด้าน	ทั้งการระบาดของ	
COVID-19	สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน	การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี	เป็นต้น	
รวมท้ังด้านท่ีเก่ียวกับความย่ังยืน	เช่น	สิ่งแวดล้อม	สังคมและ
การก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบกับปัจจัยภายในต่าง	ๆ	ของ 
บรษิทัฯ	เช่น	กลยุทธ์และแผนงานการเตบิโต	ทรพัยากรท่ีจ�าเป็น	
เป็นต้น	เพื่อก�าหนดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	วิเคราะห์	ติดตามและ
พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงต่าง	ๆ	โดยความเส่ียง
ส�าคัญระดับองค์กรประจ�าปี	2564	ได้แสดงรายละเอียดของ
ความเสี่ยงแต่ละเรื่องไว้ในหัวข้อ	การบริหารความเสี่ยง

2.	 	มีการทบทวนและติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(Emerging	
Risk)	ที่มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจและการบรรล ุ
เป้าหมายขององค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วย

	 •	 	ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	(Climate	
Change	Risk)

	 •	 	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์	 (Cyber	Security	
Risk)

3.	 	พิจารณาเห็นชอบแผนภูมิความเสี่ยง	(Risk	Profile)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	ระดับความเสี่ยง	(Risk	
Exposure)	ของความเสี่ยงส�าคัญและพิจารณามาตรการ
จัดการความเสี่ยง	 (Risk	Response	Plan)	ของหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)

4.	 	พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงได้มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ือง	 
โดยในปีท่ีผ่านมา	การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	ได้ด�าเนิน
การพิจารณาความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	อย่างครอบคลุม	มีการติดตาม 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	มีการจัดการ 
ความเสีย่งทีส่�าคญัอย่างมปีระสทิธิภาพและอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน ์
และพันธกิจที่ก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน

พื้นที่เช่าศูนย์การค้า ณ สิ้นปี 
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยรายปี 
(ร้อยละ)

พื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน ณ สิ้นปี
(ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยรายปี 
(ร้อยละ)

80ศูนย์การค้า

5
1
1

8

5

อาคารสำนักงาน

ศูนย์อาหาร

โรงแรม

โครงการที่พักอาศัย

รายได้อื่น ๆ

สัดส่วนรายได้ 1

แยกตามประเภทธุรกิจ
(ร้อยละ)

92 93 92 93 92
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00

,7
98
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70

0,
30

8

2562

1,8
09

,0
19

2563

 1,
80

6,
78

6

2564 3

 1,
86

5,
55

1 

95
96 96

93
90

2560

16
8,

92
9

2561 2

31
8,

38
9

2562

31
8,

42
6

2563

31
5,

01
2

2564

31
4,

68
7

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหต ุ: 1	 ไม่รวมดอกเบี้ย	เงินปันผลรับ	ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม	ผลกระทบจำกมำตรฐำนบัญชี	TFRS16	และรำยได้ที่มิได้เกิดขึ้นประจ�ำ
 2	 รวมพื้นที่อำคำรส�ำนักงำนของ	GLAND	จำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรในปี	2561
 3	 ไม่รวมพื้นที่	Community	Malls	และโครงกำรภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำของ	บมจ.	สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
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หมายเหต ุ: 4	 ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม
 5	 รออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2565

120,574

ทรัพย์สินรวม (ล้านบาท) หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) มูลค่าตามบัญชี 4 (บาทต่อหุ้น)

2560

2561

2562

2563

2564

56,694
161,708

87,532
169,933

89,471
221,652

144,529
 263,421

 181,346 

63,880

2560

2561

2562

2563

2564

13.77
74,176

14.64
80,462

16.07
77,123

15.33
 82,075

 16.29

34,659

รายได้รวม (ล้านบาท) กำไรสุทธิหลังปรับปรุง (ล้านบาท) กำไรสุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
(จ่ายในปีถัดไป)

2560

2561

2562

2563

2564

13,567
35,342

11,216
38,403

11,738
32,062

9,557
 28,977

 7,148

3.02

2560

2561

2562

2563

2564

1.40
2.50

1.10
2.62

0.80
2.13

0.70
 1.59

0.60 5
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

02

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

01

ประธานกรรมการ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

03

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายไพฑูรย์ ทวีผล

05

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นางโชติกา สวนานนท์

06

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายการุณ กิตติสถาพร

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

04

07
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08 09

กรรมการ
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์

กรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

10

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

11

กรรมการ 
กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

12

กรรมการ 
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายปรีชา เอกคุณากูล

13

กรรมการ
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

14

กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

26 คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)



คณะผู้บริหาร

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี 

และบริหารความเสี่ยง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

02

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

01

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

03

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานคอมมูนิตี้มอลล์

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

05

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารทรัพย์สิน

นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์

04
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การประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน

1
ส่วนที่



โครงสร้างและการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท 1
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าหมาย

4

01

01

03

05

02

02

04

มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ส�าหรับทุกคน

เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ 
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ส�ำคัญที่
มุ่งมั่นด�ำเนินกำรใน 5 ประกำร

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน�ำแห่งภูมิภำค ด้วยเป้ำหมำยที่จะสร้ำงสรรค์
อนำคตที่ดี และยั่งยืนกว่ำส�ำหรับทุกคน

ที่จะน�าพาองค์กร
ไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน

เราก้าวไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่เป็นบวก 
ใช้ความรู้ความช�านาญที่เรามี สร้างสิ่งดี ๆ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนให้ดีย่ิงขึ้น ด้วยการใส่ใจในทุก
ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีคุณค่า

ภารกิจของเราคอืการสร้างสรรค์พ้ืนทีท่ี่เป็น
ศนูย์กลางการใช้ชวีติของผูค้น เพ่ือคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ลกูค้าคอืแรงบันดาลใจในทกุ ๆ  สิ่งทีเ่ราท�า 
เราเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้า เรายกให้ลูกค้าเป็น 
ที่หนึ่งในใจ และผลักดันตัวเองเพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์ทีเ่หนอืความคาดหมายให้กับ
ลูกค้าทั้งในวันนี้และในอนาคต

บคุลากรของเราคอืก�าลงัทีส่�าคญัท่ีสดุ และ
เราเชื่อมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสและ 
ส่งเสริมให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุด

เราใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งรอบ ๆ ตัวเรา 
ให้พร ้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เราบุกเบิกและใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  
สร้างสรรค์ด้วยความเข้าใจในความต้องการ
ของผู ้คนรอบข้างอย่างแท้จริง เพ่ือให ้
ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิต ท�างาน พบปะ 
เรียนรู ้  และสัมผัสประสบการณ์แห ่ง 
ความสุขร่วมกัน

เรามุ ่งปลูกฝังจิตวิญญาณในความเป็น 
นักบุกเบิก ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่อยู่ในดีเอ็นเอ
ของพนักงานในองค์กร เพ่ือที่จะน�าสิ่งที่ดี
ทีส่ดุของประเทศไทยไปสูร่ะดบัภูมภิาคและ
ระดบัโลก รวมถึงการน�าสิง่ทีด่ทีีส่ดุในโลกมา
สู่ประเทศไทยเช่นกัน

เราเชือ่ในพลงัแห่งการเรยีนรู ้ทดลอง ร่วมมอื 
ร่วมใจไปกับผู้คนและชุมชน เราน�าพาผู้คน
จากท่ีต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์และ
ร่วมกันตั้งค�าถาม อันน�ามาสู่การแสวงหา
ค�าตอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให ้
ดียิ่งขึ้น

คิดสร้ำงสรรค์ ท�ำสิ่งดี

เปน็ศนูย์กลำงกำรใชช้วีติของผูค้น

ลูกค้ำคือแรงบันดำลใจ

03
เราส่งมอบคณุค่าท่ีดทีีส่ดุให้กับลกูค้าเสมอ 
ด้วยการจับมือร่วมกันคิดและสร้างสรรค์ 
สิง่ดี ๆ  กับร้านค้า ผูเ้ช่า และพันธมติรทางธุรกิจ 
ทุกด้านของเรา

กำรร่วมคิดร่วมสร้ำง เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร

พัฒนำสิ่งใหม่อย่ำงไม่หยุดยั้ง

เติบโตในระดับภูมิภำค

ก้ำวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน

04
เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างมูลค่าระยะยาว
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อม่ันว่า 
การท�าในส่ิงที่ดี ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ผู้คน 
ตลอดจนชมุชนในวงกว้าง และความส�าเรจ็
ในธุรกิจ คือหัวใจส�าคัญในการเติบโต 
อย่างยั่งยืน

ควำมยั่งยืน

ความเชื่อ

29�� โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��� นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ)



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2564

01

02

ผลกระทบและมาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยแยกตามธุรกิจ ดังนี้

ด�าเนินรายการให้สิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล ล�าปาง และเซ็นทรัล มารีนา 
แก่กองทรัสต์ CPNREIT

•  ธุรกิจศูนย์กำรค้ำ 
  ในปี 2564 ธุรกิจศูนย์การค้ายังได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์โรค COVID-19 และมาตรการ
ภาครัฐ โดยมีการจ�ากัดเวลาการเปิดให้บริการ
ศนูย์การค้าจนถึงการปิดศนูย์การค้า (ให้บรกิารได้
เฉพาะร้านค้าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต) ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคมถึงสงิหาคมในจงัหวัดทีอ่ยู่ในพ้ืนที่
ควบคมุสงูสดุ อย่างไรก็ตาม หลงัจากกลบัมาเปิด
บริการตามปกติจ�านวนผู้มาใช้บริการท่ีฟื้นตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด 
มั่นใจ Safe Plus+” แม่บทในการดูแลควบคุม
ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที ่เพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อ�านวย
ความสะดวกให้ลูกค้าด้วยแพลตฟอร์ม Central 
Connect เชื่อมโยงทุกบริการในศูนย์การค้า 
และช่องทางการขายแบบ Omnichannel ทั้ง 
Call-Click-Chat, Drive-Thru และ Delivery 
Services เป็นต้น รวมทั้งยังให้ความร่วมมือกับ
ภาครฐัสร้างต้นแบบศนูย์การค้าปลอดภยัส�าหรบั
จุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขา 
ทั่ วประเทศ เ พ่ือช ่วยกระจายวัคซีนให ้ กับ
ประชาชนอีกด้วย

•  ธุรกิจอำคำรส�ำนักงำน 
  แม้บริษัทส่วนใหญ่ยังคงนโยบายให้พนักงาน 

บางส่วนท�างานจากบ้าน (Work from Home) 
ในปี 2564 แต่บริษัทเหล่าน้ันยังสามารถปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ได้ท�าให้ธุรกิจให้เช่าส�านักงาน
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยบริษัทฯ ด�าเนิน
มาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
ในอาคารส�านักงานทุกแห่ง ด ้วยมาตรฐาน
เดียวกันกับศูนย์การค้า เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจแก่
พนักงานอาคารส�านักงานและผู้เข้ามาใช้บริการ

•  ธรุกจิโรงแรม 
  ธุรกิจโรงแรมยังได้รับผลกระทบจากมาตรการ

จ�ากัดการเดนิทางระหว่างประเทศและพฤตกิรรม
ของการท่องเท่ียวของชาวไทยที่ยังระมัดระวังใน
การเดินทาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ท�าโครงการ 
“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ตั้งแต ่
วันท่ี 1 กรกฎาคม และโครงการ “Test & Go” 
ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน ในจังหวัดที่ก�าหนด 
ท�าให้ภาคการท่องเที่ยวรวมถึงโรงแรมทยอย 
ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี

•  ธุรกิจขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์
  ปี 2564 บริษัทฯ ยังเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่

อย่างต่อเนื่องโดยดูจากพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพและ
อปุสงค์ทีแ่ท้จรงิเป็นหลกั บรษิทัฯ ยังคงมาตรการ
ความปลอดภัยแก่ลูกค้าทั้งการรักษาระยะห่าง
ในการเย่ียมชมโครงการ การส�ารองเวลาการ
เยี่ยมชม รวมถึงผ่านแพลตฟอร์มโชว์รูมออนไลน์ 
(Virtual Showroom) และบนแอปพลเิคชนัมอืถือ

การจดทะเบียนสิทธิการให้เช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัล มารีนา และโครงการเซ็นทรัล ล�าปาง ได้ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ให้สิทธิการเช่าเซ็นทรัล มารีนา ประมาณ 14 ปี สิ้นสุดใน 
วันท่ี 30 เมษายน 2578 และเซน็ทรลั ล�าปาง ประมาณ 21 ปี โดยสทิธิการเช่าจะสิน้สดุในวนัที ่16 ธันวาคม 2584

30 �� โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��� นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ)



2564

03

04

05

ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบริเวณถนนวิทยุ
และซอยสมคิด กรุงเทพฯ

ยืนหนึ่งด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

การเปิดตัวโครงการศูนย์การค้าใหม่จ�านวน 2 โครงการ

บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จ�ากัด (“CHKL”) สัดส่วนร้อยละ 25 โดย CHKL 
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ากัด (HCDS) และบริษัท เอชเคแอล 
(ไทยดีเวลลอปเม้นท์) จ�ากัด (“HKL (Thai Development)”) (บริษัทในกลุ่มฮ่องกงแลนด์) อัตราส่วนร้อยละ 
25:26:49 ตามล�าดับ โดย CHKL มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยคาดว่า
จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

��  Member of Dow Jones Sustainability 
Indices บริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความย่ังยืนระดับโลก DJSI World หรือบริษัท
ย่ังยืนระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2561-2564) 
และ DJSI Emerging Markets ต่อเน่ืองเป็นปีที ่8  
(2557-2564)

2�  SET Sustainability Award & THSI ด้วย
ความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่าง 
ต่อเนือ่งท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวัลด้านความย่ังยืน  
Highly Commended in Sustainability จากงาน 

SET AWARDS 2021 และติดอันดับหุ้นย่ังยืน 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (นับตั้งแต่ปี 2558-2564)

3�  GRESB ในปี 2564 บริษัทฯ ผ่านการประเมิน 
GRESB Real Estate Assessment เป็นปีแรก
อีกด้วย โดยมาตรฐานการประเมิน GRESB 
เป ็นมาตรวัดความย่ังยืนของธุรกิจในกลุ ่ม
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก 
โดยบริษัทฯ ได้มาตรฐานระดับ Green Star 
ถึง 2 หมวด ได้แก่ หมวด Management และ 
Development และ Score A ในหมวดการ 
เปิดเผยข้อมูล

��  โครงกำรเซ็นทรัล ศรีรำชำ 
  เปิดตัวในเดือนตุลาคม ภายใต้แนวคิด Living 

Green in Smart City of EEC Center โครงการ
มิกซ์ยูสที่ครบครันแห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา
ที่จะเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แบบ 
Urbanization 

2� โครงกำรเซ็นทรัล อยุธยำ 
  เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ภายใต้แนวคิด  

The Prosperity of the Capital ท่ีจะน�าความ
สวยงามทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัด 
มาน�าเสนอแก่สายตาผู้มาเยือน
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เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ จ�านวน 4 โครงการ

การเข้าซื้อกิจการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (SF)

ประกอบด้วยโครงการแนวราบ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
นิรติ ดอนเมือง ในรูปแบบโครงการท่ีพักแบบผสม บนถนน
เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง และ 2) โครงการ 
เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง ในรูปแบบโฮมออฟฟิศ บนท�าเล
ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง และโครงการแนวสูง 2 แห่ง  
ได้แก่ 1) โครงการเอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา บนท�าเลติด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และ 2) โครงการฟีล ภูเก็ต  
บนท�าเลติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ ถือหุ้น 
สัดส่วนร้อยละ 96 และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF  
และการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์เพ่ือการเพิกถอนหลกัทรพัย์แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าซือ้ 
กิจการของ SF นั้นจะช่วยเสริมการเติบโตในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านโครงการศักยภาพสูงหลายแห่ง 
อาทิ คอมมูนิตี้ มอลล์ และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับ Super Regional Mall อย่างเมกาบางนา เป็นต้น
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ผลกระทบและมาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

การให้เช่าทรัพย์สินและต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่า
โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 แก่กองทรัสต์ CPNREIT

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
เพ่ือลดผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

•  ธุรกิจศูนย์กำรค้ำ 
  มีการปิดให้บริการทั้ง 33 แห่งในประเทศไทย 

ระหว่างวันท่ี 22 มีนาคม - 16 พฤษภาคม รวม
ทั้งสิ้น 45-56 วัน และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 
ในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่15 มีนาคม -  
3 พฤษภาคม โดยยังเปิดให้บริการเฉพาะร้านค้า
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเท่านั้น และต่อมาได้
ทยอยเปิดให้บริการศูนย์การค้าตามปกติ โดยมี
จ�านวนผู้มาใช้บริการท่ีฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จากมาตรการ “เซ็นทรลั สะอาด มัน่ใจ” แมบ่ทใน
การดแูลควบคมุความสะอาดและความปลอดภยั
ของสถานที่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการ รวมถึงการจัดท�าระบบ Chat and Shop, 
Call Center, Pick Up Counter และ Drive 
Through Pick Up เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัยส�าหรับลูกค้ายิ่งขึ้น

•  ธุรกิจอำคำรส�ำนักงำน 
  ยังคงเปิดด�าเนินการตามปกติ โดยมีมาตรการ

ควบคุมการเข้าออกของผู ้มาใช้สถานที่อย่าง

เคร่งครัด แม้ว่าจะมีพนักงานบางส่วนท�างาน
จากบ้าน (Work from Home) ระหว่างท่ีมีการ 
ล็อกดาวน์นั้น สัดส่วนของพนักงานที่กลับมา
ท�างานในอาคารส�านักงานปรับตัวเพ่ิมขึ้นตาม
ล�าดับภายหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
ลงแล้ว

•  ธรุกจิโรงแรม 
  ปิดให้บริการทั้งสองโรงแรมตั้งแต่เดือนเมษายน 

โดยโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือน
กรกฎาคม และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้มีการ
ปรับปรุงใหญ่และทยอยกลับมาเปิดให้บริการ 
ในช่วงปลายปี โดยท้ังสองโรงแรมมีอัตราการ
ใช้ห้องพักท่ีฟื ้นตัวขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวในประเทศ

•  ธุรกิจขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์
  มกีารเปิดรบัจองโครงการอย่างต่อเนือ่ง โดยลกูค้า

สามารถเข้ามาเย่ียมชมโครงการในสถานท่ีตัง้จรงิ 
รวมถึงผ่านแพลตฟอร์มโชว์รูมออนไลน์ (Virtual 
Showroom) และบนแอปพลิเคชันมือถือ โดย 
ทุกโครงการยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะโครงการแนวราบทีส่ามารถตอบโจทย์ 
การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค New Normal ได ้
อย่างดี

บริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 แก่กองทรัสต์ CPNREIT  
จากเดิมสิ้นสุดปี 2568 เป็นเวลาอีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 เป็นท่ีเรียบร้อย โดยรายการดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ  
บนัทึกรายได้พิเศษระหว่างปีตามรายละเอยีดในการวิเคราะห์และอธิบายผลการด�าเนินงานในส่วนของการให้เช่า 
สินทรัพย์เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ CPNREIT นั้นอยู่ระหว่างการทบทวน 
โดยคาดว่าจะสามารถท�ารายการบางส่วนเสร็จสิ้นได้ภายในต้นปี 2564
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เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ จ�านวน 7 โครงการ

ประกอบด้วยโครงการแนวราบ 4 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการเอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ในรูปแบบ
ทาวน์โฮม บนท�าเลติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก 
2) โครงการนินญา กัลปพฤกษ์ ในรูปแบบบ้านแฝด 
บนท�าเลติดถนนใหญ่กัลปพฤกษ์ ใกล้ถนนบางแค 
ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก 3) โครงการนิรติ เชียงราย ในรูปแบบ
บ้านเดี่ยวบนท�าเลใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย 
เพียง 4 กม. และ 4) โครงการนิรติ บางนา ในรูปแบบ
บ้านเด่ียว บนท�าเลใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ และใกล้สนามบิน
สุวรรณภูมิ ทางด่วน สถานศึกษา และโรงพยาบาล
บนถนนบางนา-ตราด

นอกจากนี้มีการเปิดตัวโครงการแนวสูงอีก 3 แห่ง  
ได ้แก ่  1)  โครงการเอสเซ็นท ์  ระยอง 2 เป ็น
คอนโดมิเนียมแห่งที่  2 บนท�าเลติดศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ระยอง ภายหลังจากที่คอนโดมิเนียม 
แห่งแรกประสบความส�าเรจ็ในการขายหมดท้ังโครงการ 
2) โครงการเอสเซน็ท์ โคราช เป็นคอนโดมเินียมแห่งที ่2  
บนท�าเลติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ภายหลัง 
จากท่ีคอนโดมิเนียมแห่งแรกสามารถปิดการขาย
ทุกยูนิตได้อย่างรวดเร็ว และ 3) โครงการเอสเซ็นท์  
หาดใหญ่ เป ็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกบนท�าเล 
ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
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การเปิดให้บริการ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก”

การเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้

ประกาศโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ไตรภูม ิมหศัจรรย์สามโลก ธีมพาร์ครปูแบบ
สามมิติอินเตอร์แอ็กทีฟแห่งแรกของโลก 
เปิดให้บริการท่ีเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
ตอกย�้าความเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวของโลกเพ่ือมอบความสุขและ
ประสบการณ์การเรียนรู ้เก่ียวกับต�านาน
ความเชื่อของไทยในรูปแบบสากลให้แก่
กลุ ่มลูกค้านักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาต ิพร้อมเติมเตม็ให้เซน็ทรลั ภูเก็ต 
เป็นศูนย์กลางระดับโลกท้ังด้านการช้อปปิ้ง
และการพักผ่อนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในต่างประเทศ และเป็นศูนย์การค้า 
ล�าดับที่ 33 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในโครงการไอ-ซิตี้ อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ซึง่เป็นการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบผสม (Mixed-use Development) โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมลงทนุกับ
กลุม่ไอ-เบอร์ฮาด ผูน้�าด้านธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศมาเลเซยี ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามล�าดบั

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (DTC) 
ในการพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพื่อต่อยอด 
ธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนท่ีดี 
ได้ในอนาคต โครงการตัง้อยู่บนท�าเลทีม่ศีกัยภาพสงูสดุ
แห่งหน่ึงในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนท่ีดินกว่า 23 ไร่  
บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อกับ 
ระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน 
MRT โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค อาคารส�านักงานเซ็นทรัล 
พาร์ค ออฟฟิศเซส โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ
โครงการทีพั่กอาศยั ภายใต้ชือ่ “ดสุติ เรสซเิดนเซส” และ 
“ดสุติ พาร์คไซด์” โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสรจ็และทยอย
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป
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05 การลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจหลักในอนาคต

เดินหน้าลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
หรือ “มิกซ์ยูส” อย่างต่อเนื่อง

เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและกระจายแหล่งรายได้ท่ีหลากหลายขึน้ 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ Grab ประเทศไทย ผ่าน
การร่วมลงทุนกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) โดยธุรกิจ Grab น้ันมีศักยภาพการ
เติบโตสูง และสามารถสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
และสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ช่วยเพ่ิมช่องทางในการขยายธุรกิจและเพ่ิมจ�านวน
ผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าและมีบริการส่งอาหาร 
(Food Delivery) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า
ที่อยู่ภายในศูนย์การค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัว Common Ground 
โคเวิร์กก้ิงสเปซ 2 แห่งแรกในประเทศไทย ซึง่เป็นการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท Common 
Ground จากประเทศมาเลเซีย ที่อาคารส�านักงาน 
จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และที่อาคาร
ส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดยีวกับศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ เพ่ือสร้างความเป็น 
Destination แห่งใหม่ ใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม ่
ของกรุงเทพฯ ส�าหรับกลุ ่มคนท�างานรุ ่นใหม่และ 
ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีไลฟ์สไตล์การท�างาน
นอกบ้านและนอกออฟฟิศ และผสมผสานการท�างาน
กับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า

บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ
มิกซ์ยูสบนท�าเลที่มีศักยภาพสูง เพ่ือการเติบโต
ของธุรกิจต่อไปในระยะยาว เริ่มจากการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท เบย์วอเตอร์ จ�ากัด (เบย์วอเตอร์)  
จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  
ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 โดยการลงทุนครัง้นีจ้ะ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ิมฐานรายได้
ในการเติบโตเนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน
บรเิวณถนนพหลโยธินซึง่เป็นทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมในอนาคต 
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 
ลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ ้นของบุคคลอื่น 
นอกจากนี้ ได้เปิดตัวโครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์  
เชยีงใหม่ คอนโดมเินียมแห่งที ่3 ในบรเิวณศนูย์การค้า
เซน็ทรลั เชยีงใหม่ หลงัจากท่ีสองโครงการแรกประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถปิดการขายได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น
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การเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ 
และการร่วมลงทุนของพันธมิตรระดับโลก

การให้เช่าสินทรัพย์เพิ่มเติมแก่กองทรัสต์ CPNREIT

ศนูย์การค้ารปูแบบลกัชรูเีอาท์เลต็ระดบัโลกแห่งแรก
ของประเทศไทย และเป็นศนูย์การค้าล�าดบัท่ี 34 ของ 
บริษัทฯ ออกแบบโดยเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ทีจ่ะสร้างความภาคภูมใิจในฐานะเดสตเินชนัแห่งการ 
ช้อปปิ้งบนท�าเลท่ีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับ
ทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย
รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งใน 
เฟสแรกนัน้ได้เปิดพ้ืนทีใ่ห้เช่าประมาณ 20,000 ตร.ม. 
และต่อมาบริษัทฯ ได้ผนึกพันธมิตรระดับโลกอย่าง

บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย (MEA) หนึ่งในกล่ม
บรษิทั มติซบูชิ ิเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (MEC) ซึง่เป็น
ผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ในประเทศญ่ีปุ่น มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล 
วิลเลจ ในสดัส่วนร้อยละ 30 (โดยบรษิทัฯ ถือครองอกี 
ร้อยละ 70) หวังผลักดันเซ็นทรัล วิลเลจเป็นลักชูรี 
เอาท์เล็ตท่ีดีที่สุดในอาเซียนสู่ความส�าเร็จร่วมกัน 
‘Two Nations, One Success’

บริษัทฯ มีมติตกลงให้ CPNREIT เช่าสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 4 โครงการ 
ได้แก่ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั มารนีา (บางส่วน) มสีญัญา
ให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2578 ศนูย์การค้า
เซ็นทรัล ล�าปาง (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็น
ระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดปี 2584 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

สรุาษฎร์ธาน ี(บางส่วน) มสีญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา  
30 ปี สิ้นสุดปี 2593 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล 
(บางส่วน) มสีญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ 
ปี 2593 และยังมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน) ไปอีก  
30 ปี สิ้นสุดปี 2598
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BCI ASIA AWARDS 2020/2021 
สาขา Top 10 Developers Awards 

2021 All - Asia Executive Team Awards
รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย จ�านวน 4 รางวัล 

IAA Awards for Listed 
Companies 2020
สาขา BEST CFO

ได้แก่ 3 โครงการ ประกอบด้วย เซ็นทรัล ศรีราชา 
เซ็นทรัล อยุธยา และเซ็นทารา โคราช

ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งสาขา Best CEO, Best CFO, 
Best IR Program (Investor Relations) และรางวัลยอดเยี่ยม
อันดับสองสาขา Best ESG จัดโดย Institutional Investor 
สื่อธุรกิจแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา

จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
(Investment Analysts Association หรือ IAA)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รำงวัลและควำมส�ำเร็จด้ำนกำรออกแบบพัฒนำโครงกำร

รำงวัลควำมส�ำเร็จด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ กำรตลำด และกำรบริหำรกำรเงิน

02

03
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Southeast Asia Awards 2021 
โดย IR Magazine 
ชนะเลิศประเภทรายงานประจ�าปีดีเด่นใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บริษัทขนาดกลาง)

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate 
Excellence Awards 2021
สาขา Marketing Excellence หรือ
ความเป็นเลิศด้านการตลาด 

รางวัล Kincentric Best Employers - 
Thailand 2021 
รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 

HR Excellence Awards 2021 
รางวัล Gold Winner สาขา Excellence in HR 
Change Management 

รางวัลนี้มอบให้กับรายงานประจ�าปีที่มีการเรียงล�าดับและ
เนื้อหาที่ครบถ้วนรวมถึงการออกแบบที่ต่อเนื่องอย่างลงตัว

รางวัลจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดย Kincentric Thailand ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
มอบโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์
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รำงวัลควำมส�ำเร็จด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2564 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
(Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC)

บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ 

ตั้งแต่ปี 2552-2564

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC 
ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุทุก 3 ปี 
โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีอายุการรับรอง
ระหว่างปี 2563-2565
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“ดีเลิศ” 
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บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความ
ยั่งยืนของดาวโจนส์ ประจ�าปี 2564 (Member of 
Dow Jones Sustainability Indices) 
ในกลุ่มดัชนียั่งยืนระดับโลก (DJSI World) เป็นปีที่ 4 
ติดต่อกัน (ปี 2561-2564) 

มาตรฐาน GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark) 
ระดับ Green Star ในหมวด Management 
และ Development และได้ Score A ในหมวด
การเปิดเผยข้อมูล

SET Awards 2021 
ในกลุ่ม Sustainability Excellence 

โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็น 
1 ใน 12 บริษทัของประเทศไทยท่ีได้รบัคดัเลอืกให้อยู่ในกลุม่ระดบัโลกน้ี 
รวมถึงในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 8 (ปี 2557-2564)

โดย GRESB เป็นมาตรวัดความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

โดยได้รางวัล Highly Commended in Sustainability 
และได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ 
“หุน้ย่ังยืน หรอื Thailand Sustainability Investment” 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 อีกด้วย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 
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รำงวัลและควำมส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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อุปทาน อุปสงค์ และอัตราพื้นที่ว่างของธุรกิจค้าปลีกระดับบนในกรุงเทพฯ

2560

ที่มา: JLL Thailand Research
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อัตราการดูดซับพื้นที่ให้เช่าสุทธิ อัตราพื้นที่ว่างแล้วเสร็จ

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565
คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยปี 2565 จะฟ้ืนตวัอย่างช้า ๆ  จากปี 2564 
แต่จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาเท่าจุดสูงสุดก่อนเกิดโควิด-19 
จากการประมาณการเศรษฐกิจล่าสดุของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมือ่วันที ่22 ธันวาคม 2564 คาดว่าจดีพีีของประเทศไทยจะขยายตวั 
ร้อยละ 3.4 ในปี 2565 ซึ่งเป็นการปรับลดตัวเลขคาดการณ์จาก 
ร้อยละ 3.9 ก่อนหน้านี ้หลงัเริม่มสีญัญาณการระบาดของสายพันธ์ุ
โอมิครอนที่เพิ่มสูงขึ้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะ
กลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนที่ร้อยละ 5.6 ภาคการส่งออกจะยังคงเป็น 
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 
เนื่องด้วยอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 
อย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5  
ในปี 2565 เป็นผลมาจากการใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นและความเชื่อม่ัน 
ภาคธุรกิจท่ีดีข้ึน อัตราการเติบโตของการลงทุนภาครัฐจะชะลอลง 
แต่ยังคงเป็นปัจจัยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศต่าง ๆ  จะสนบัสนุนให้เกิดการลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ท่ัวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมไปถึงโครงการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานอืน่ ๆ  การท่องเทีย่วคาดว่าจะเหน็การกลบัมาของนกัท่องเทีย่ว 
ชาวต่างชาติกว่า 5.6 ล้านคน จากการเริ่มเปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศเมื่อท่ัวโลกต่างมีนโยบายประกาศให้โควิด-19 กลายเป็น
โรคประจ�าถิ่น

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงท่ีส�าคัญ 
หลายประการทีอ่าจท�าให้การฟ้ืนตวัหยุดชะงกัและช้ากว่าทีค่วรจะเป็น 
การกลายพันธ์ุของโควิด-19 ยังคงเป็นภยัคกุคาม อตัราเงนิเฟ้อทีเ่พ่ิม 
สงูขึน้แม้ถกูมองว่าเป็นในระยะสัน้โดยในช่วงต้นปี 2565 อตัราเงนิเฟ้อ 
ทัว่ไปมแีนวโน้มเร่งข้ึนจากราคาพลงังานและอาหารสดบางประเภท
ทีป่รบัสงูขึน้ ภาวะชะงกังันของห่วงโซ่อปุทานจะยังคงมอียู่ในปี 2565 
และการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันจะยังคงมีให้เห็น เนื่องจากความอ่อนแอ
ในระดับโครงสร้างของกลุ่มคนมีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ส่งผลให้เป็นกลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วง
การระบาดของโควิด-19

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ภำวะเศรษฐกิจไทยปี 2564
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยก�าลงัอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัในระยะเริม่ต้น 
หลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อ 
ปีท่ีแล้ว เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ตามประกาศ
ของ สศช. หลังจากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ครึ่งปีแรก
ของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการกลับมาเติบโต 
ของภาคส่งออก การลงทุนภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภค 
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ได้รบัผลกระทบ
อย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ท�าให้เกิด
การใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัว 
ร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
ร้อยละ -1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในช่วงระยะเวลา  
9 เดอืนแรกของปี เศรษฐกิจไทยเตบิโตเพียงร้อยละ 1.3 เมือ่เทียบกับ 
ช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนหน้า ในช่วงไตรมาส 4 มกีารกลบัมาของการ 
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยได้แรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของประชาชนภายในประเทศทีเ่พ่ิมขึน้ หลงัการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ อัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครฐั และการเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาตติัง้แต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ทว่าการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ ์
โอมคิรอนในช่วงเดอืนธันวาคม ได้ลดความเชือ่มัน่ของการฟ้ืนตวัใน
รปูแบบตวั V เนือ่งจากมกีารกลบัมาเพ่ิมมาตรการควบคมุโควิด-19 
อีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565

ภาพรวมของปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) ภาคการส่งออกขยายตัวร้อยละ 17.1 จากการ
ฟ้ืนตวัของอปุสงค์โลก 2) การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชนซึง่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 0.4 3) การลงทุนภาคเอกชนซึ่งคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.0 และ 4) การกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง 
โดยร้อยละ 66 ของประชากรไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส  
ณ สิน้ปี 2564 อย่างไรก็ด ีเศรษฐกิจไทยยังคงมคีวามเสีย่งจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ 1) การกลายพันธุ์ของโควิด-19 อย่างสายพันธุ์เดลตา
และโอมิครอน 2) ภาคการท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
ประเทศอยู่ทีป่ระมาณ 427,000 คน ในปี 2564 3) อตัราการว่างงาน
พุ่งสูงถึงร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 3 และ 4) หนี้สินครัวเรือนยังคงอยู่
ในระดับสูงที่ร้อยละ 89.3 ในไตรมาส 3  
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อัตราการดูดซับพื้นที่ให้เช่าสุทธิ อัตราพื้นที่ว่างแล้วเสร็จ

อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยเป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐบาลในการควบคุมกิจการและกิจกรรมท่ีมี
ความเสีย่งสงู ท้ังคลนิกิเสรมิความงาม ศนูย์รวมความบนัเทิงส�าหรบัครอบครวั บาร์และร้านอาหาร โรงภาพยนตร์และยิม ซึง่ต้องปิดบรกิาร 
ไปหลายเดอืน และโดนจ�ากัดระยะเวลาการเปิดให้บรกิารและจ�านวนคนเข้าใช้บรกิาร และอืน่ ๆ  ความต้องการของผูบ้รโิภค และรปูแบบการ
ด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากมาตรการต่าง ๆ ท�าให้การซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์เป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคธุรกิจค้าปลีกในระยะยาว การระบาดของโควิด-19 ท�าให้เกิดการใช้จ่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้นและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

แนวโน้มปี 2565
ปี 2565 คาดว่าจะมกีารกลบัมาของอปุทานค้าปลกีทีส่�าคญั หลายศนูย์การค้าขนาดใหญ่มกี�าหนดเปิดให้บรกิารซึง่ทนัเวลารบันกัท่องเท่ียว
ต่างชาติกลับมาเที่ยวประเทศไทยภายใต้แผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ผู้ประกอบการค้าปลีกเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจไปสูก่ารผสมผสานช่องทาง omni channel ทีเ่ชือ่มต่อทกุช่องทางท่ีลกูค้าติดต่อเป็นหนึง่เดยีว เพ่ือให้ลกูค้าได้รบัประสบการณ์ 
การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ส่งผลให้ผู้บริหารศูนย์การค้าท่ีท�าธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมท่ีเป็นออฟไลน์อย่างเดียวขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ียึด 
ความต้องการลกูค้าเป็นศนูย์กลางจะถูกดสิรปัอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าการบรโิภคภายในประเทศจะฟ้ืนตัวและความมัง่คัง่ 
ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประชากรรายได้ระดับกลางถึงบน

อุตสำหกรรมค้ำปลีกปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ภาคธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนักตลอดปี 2564 จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ส่งผลให้การเปิดบริการของ
ศนูย์การค้าต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นการปิดให้บรกิารชัว่คราว การลดเวลาให้บรกิาร หรอืห้ามน่ังรบัประทานอาหารในร้านอาหาร 
มากกว่า 3 ครั้ง อุปทานในตลาดเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เน่ืองจากผู้พัฒนาโครงการ
ต่างชะลอการเปิดตัวโครงการศูนย์การค้าจนถึงช่วงปลายปี 2564 จ�านวนลูกค้าและยอดขายของร้านค้าปลีกในย่านศูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงอย่างมาก ด้วยข้อจ�ากัดการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท�าให้อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงทรงตัว
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แนวโน้มปี 2565
ตลาดอาคารส�านกังานในกรงุเทพฯ คาดว่าจะมอีปุทานเพ่ิมเข้ามากว่า 5 แสน ตร.ม. โดยครึง่หน่ึงจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์กลางธุรกิจของกรงุเทพฯ  
และเป็นอาคารส�านักงานในระดับบน คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 150,000 ตร.ม. จากโครงการระดับบน 4 โครงการ จากการเปล่ียนแปลง
เชิงกลยุทธ์การท�างานของบริษัทขนาดใหญ่และอุปทานท่ีก�าลังจะมาถึงในช่วง 3-5 ปี คาดว่าธุรกิจอาคารส�านักงานจะยังคงอ่อนแอ 
ต่อไปในอนาคตอนัใกล้น้ี อาคารส�านักงานภายนอกย่านศนูย์กลางธุรกจิของกรงุเทพฯ มโีอกาสท่ีจะเหน็การฟ้ืนตวั และได้รบัความต้องการ
ที่มากขึ้นจากผู้เช่าที่ก�าลังหาทางเลือกท�าเลนอกใจกลางเมืองที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางถึงระยะยาวมีความเป็นไปได้ว่า
ตลาดจะกลับมาสู่จุดสมดุลหากอุปทานมีการปรับเปลี่ยน เช่น อาคารส�านักงานที่มีสภาพเก่าถูกเอาออกจากตลาดหรือได้รับการปรับปรุง 
รวมไปถึงการมีอุปสงค์ที่แข็งแรงขึ้น 

อุตสำหกรรมอำคำรส�ำนักงำนปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ธุรกิจอาคารส�านักงานในกรุงเทพฯ จะยังคงเผชิญกับความผันผวนที่มากขึ้นท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จ�านวน
อุปทานอาคารส�านักงานของกรุงเทพฯ ในปี 2564 คาดว่าจะมีจ�านวนทั้งสิ้น 9.9 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 ตร.ม. จากปี 2563 
อุปสงค์ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ซึ่งวัดได้จากอัตราการดูดซับสุทธิที่ยังคงทรงตัวหรือมีแนวโน้มลดลงในปี 2564 ในขณะท่ี
อัตราห้องเช่าว่างคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นจากกว่าร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ในระยะสั้นถึงระยะกลางเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของอุปทานท่ีเริ่ม 
เข้าตลาดในปี 2564-2565 ราคาค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารส�านักงานในระดบับนปรบัตัวเพ่ิมสงูขึน้เลก็น้อยเนือ่งจากโครงการใหม่ในไตรมาส 4  
ปี 2564 ได้รับราคาค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าสุทธิยังคงลดน้อยลงเนื่องจากการให้แรงจูงใจ และส่วนลดต่าง ๆ จากเจ้าของ
พื้นที่เพื่อดึงดูดผู้เช่า 

44 �� โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)
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อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการรอขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับบนในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

ที่มา: JLL Thailand Research

จำ
นว

นย
ูนิต

ร้อ
ยล

ะ

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

6

5

4

3

2

1

0
2561 2562 2563 2564

แล้วเสร็จ (ยูนิต) อัตราการรอขายจำนวนยูนิตที่ขายแล้ว

2560

แนวโน้มปี 2565
คาดว่าจะมีอุปทานใหม่เข้ามาในช่วงต้นปี 2565 เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าก�าลังซื้อสูง  
การผ่อนปรนมาตรการจ�ากัดอตัราส่วนการให้สนิเชือ่ และการกลบัมาเปิดประเทศจะสามารถสนับสนุนการฟ้ืนตวัของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
ในกรงุเทพฯ ตลาดคอนโดมเินยีมระดบัหรคูาดว่าจะเห็นความต้องการเพ่ือการเก็งก�าไรทีม่ากขึน้ ในขณะทีอ่ปุสงค์ท่ีเกิดขึน้จรงิจะอยู่ในกลุม่
ผู้ซื้อที่มีรายได้สูงในประเทศและการกลับมาของผู้ซื้อจากต่างประเทศที่มองหาการลงทุนที่พักอาศัยหลังเกษียณหรือบ้านพักตากอากาศ

อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ในกรงุเทพฯ ยังคงอ่อนแอตลอดปี 2564 โดยได้รบัผลกระทบเชงิลบจากการระบาดของโควิด-19 อ�านาจซือ้ของผูบ้รโิภค 
ลดน้อยลงในขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้ซื้อในประเทศชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อจากต่างประเทศได้หายไปจาก
ตลาด จากอุปสงค์ท่ีลดลงท�าให้ผู้พัฒนาโครงการเลื่อนการเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะโครงการคอนโดระดับหรูและระดับช่วงกลาง-บน  
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และให้ความสนใจกับการขายรายการคงเหลือที่มีอยู่โดยใช้ส่วนลดที่จูงใจและแคมเปญส่งเสริมการขาย

ในไตรมาส 3 ปี 2564 การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงจากการส่ังปิดแคมป์คนงานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  
เพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลต่อก�าหนดการและความแน่นอนของการเปิดตัวโครงการ รวมถึงการโอนโครงการส�าหรับ 
ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างประเทศ ดงันัน้จงึไม่มกีารเปิดตวัโครงการใหม่จองคอนโดมเินยีมระดับบนในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2564  
อย่างไรก็ตาม ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคและความเชือ่มัน่ทางธุรกิจส่งสญัญาณปรบัตวัดขีึน้ในไตรมาส 4 ปี 2564 จากมาตรการคลายลอ็กดาวน์ 
ท่ัวประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบนในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ มีสัดส่วนที่ขายไม่ได ้
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3 หรือเทียบเท่ากับ 3,500 ยูนิต 

อุปทาน อุปสงค์ และอัตราพื้นที่ว่างของธุรกิจอาคารสำนักงานระดับบนในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ
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ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล
พัฒนา”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จ�ากัด” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าวซึ่ง
เป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและได้เปิด
ศนูย์การค้าใหม่อกี 3 แห่ง อาท ิเซน็ทรลั รามอนิทรา เซน็ทรลั ป่ินเกล้า  
และพัทยา เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือเซ็นทรัล มารีนา) ก่อนเข้า 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 
2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,244,000,000 
บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด  
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่าง 
ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ตามหัวเมืองหลักและ
จงัหวัดใหญ่ท่ีเป็นเมอืงท่องเทีย่วรวมถึงการซือ้โครงการศนูย์การค้า
เช่น เซน็ทรลั เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซน็ทรลัเวิลด์ (ปี 2545)  
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัล อุดร (ปี 2552) และ
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (ปี 2558) เป็นต้น และยังขยายธุรกิจไปใน 
ต่างประเทศเป็นครัง้แรกในปี 2562 โดยเปิดโครงการเซน็ทรลั ไอ-ซติี ้
ท่ีประเทศมาเลเซีย และได้เปิดเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรีเอาท์เล็ต 
แห่งแรกในประเทศไทยในปีเดียวกัน

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทฯ ได้แสวงหาแหล่ง
เงินทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่ด�าเนินการอยู่
โดยจดัตัง้กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 
(CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชยีล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 โดยมวีตัถุประสงค์
เพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
และล่าสุดเมื่อปลายปี 2560 ได้ด�าเนินการแปลงสภาพ CPNRF 
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท (CPNREIT) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
สินทรัพย์ที่ทรัสต์และกองทุนรวมได้ลงทุนอยู่

เมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
(GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 โดยทรัพย์สินของ GLAND 
ประกอบด้วย 1) อาคารส�านักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 2) อาคาร
ส�านักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โดยทั้ง 2 โครงการอยู่ภายใต้การลงทุน

สทิธิการเช่าระยะยาวของ CPNREIT 3) อาคารส�านกังานจ ีทาวเวอร์ 
4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย เบลล์ และ 5) ที่ดินยังไม่ได้พัฒนา
อีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส�าหรับการน�าไปพัฒนาใน
โครงการรปูแบบผสม (Mixed-use Development) และอกี 2 แปลง
ส�าหรับการน�าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุน้ใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์  
(SF) โดย ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ ถือสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 
 โดยทรัพย์สินของ SF ประกอบด้วย 1) โครงการศูนย์การค้าขนาด
เลก็ 18 แห่ง 2) ร่วมลงทนุในโครงการศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
(เมกาบางนา) 3) ที่ดินของกิจการร่วมลงทุนท่ียังไม่ได้พัฒนาใน
กรงุเทพฯ รอบนอก ทัง้นีก้ารลงทนุในทรพัย์สนิดงักล่าวเป็นการขยาย
ศกัยภาพการด�าเนนิธุรกิจในรปูแบบใหม่ ๆ  (Small Retail Business) 
รวมถึงเป็นการลงทนุในสนิทรพัย์ทีม่ศีกัยภาพรปูแบบ Regional Mall  
ในระยะยาว ซึ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามาถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอยู่
ตลอดเวลา โดยการปรับศูนย์การค้าให้กลายเป็นศูนย์กลางการใช้
ชีวิต (Center of Life) ของคนทุกกลุ่มด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
•  การบุกเบิกโครงการรูปแบบใหม่และการขยายไปในสถานท่ี

ใหม่ (Innovation and Expansion) ด้วยแนวทางการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม โดยน�าร่องการพัฒนา
โครงการศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
ลูกค้าและชุมชนในบริเวณโดยรอบศูนย์การค้าสามารถมา 
ใช้ชีวิตได้เป็นประจ�า หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อนและแสวงหาประสบการณท์ท่ีดี
และน่าจดจ�าในศนูย์การค้า รวมถึงการปรบัรปูแบบศนูย์การค้า
ให้เป็นศนูย์กลางการใช้ชวิีตของชมุชนน้ัน ๆ  และชมุชนใกล้เคยีง 
(Center of Community) ผ่านแนวคิดความเป็นจุดหมายแห่ง
การใช้ชวิีต (Destination Concept) โดยบรษิทัฯ มกีารปรบัเพ่ิม
รูปแบบศูนย์การค้าทั้งในศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าเดิม
ผ่านการปรับปรุงในแต่ละปี เพ่ือให้ศูนย์การค้าเป็นจุดหมาย 
ปลายทางส�าหรบัทุกกิจกรรมของลกูค้า อาทิ อาหารการกิน แฟชัน่  
กิจกรรมครอบครัว กีฬาและสุขภาพ และการสังสรรค์ส�าหรับ
คนที่มีความสนใจเหมือนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยาย 
รปูแบบการลงทนุไปสูก่ารพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่าง ๆ   
ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน และ
โรงแรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็น 
ธุรกิจหลกัและใช้ท่ีดนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุถือเป็นการท�าธุรกิจ 
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ทีเ่กื้อหนุนกันในเชิงพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 บริษัท ซีพีเอ็น  
เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่เปิด
ด�าเนินการอยู่หรือพื้นที่ใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์การค้า

•  การสร้างพันธมติรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) 
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ ได้
ด�าเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพ่ือ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าและธุรกิจอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิ
ศูนย์การค้า อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพื่อพัฒนา
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในกรุงเทพฯ 2) การร่วมมือกับ 
IKEA เปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ ในรูปแบบ Flagship แห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 3) การร่วมทุน 
กับบริษัท ไรท์แมน จ�ากัด เปิดตัว “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก”  
World-Class Attractions แห่งใหม่ของจงัหวัดภูเก็ต ณ ศนูย์การค้า 
เซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common Ground Group 
จากประเทศมาเลเซีย ลงทุนในธุรกิจ Co-working Space 
ในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจศูนย์การค้าเข้ากับอาคาร
ส�านักงานในอนาคต 5) การลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย 
(Grab) เพ่ือสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) และ 6) การจบัมอื
กับ Mitsubishi Estate Asia (MEA) เข้าร่วมลงทุนในศนูย์การค้า
เซน็ทรัล วิลเลจ ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดบัคณุภาพโครงการให้เป็น
ผู้น�าเอาท์เล็ตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุร กิจพัฒนาโครงการศูนย ์การค ้าและ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ เ ก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน โรงแรม
และท่ีพักอาศัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ ส้ินปี 2564  
(ยังไม่รวมธุรกิจของ SF ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น) บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัย์
ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศนูย์การค้า 36 แห่ง อยู่ในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล 15 แห่ง ในต่างจังหวัด 20 แห่ง และในประเทศ
มาเลเซยี 1 แห่ง อาคารส�านักงาน 10 แห่งในกรงุเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง  
คอื โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชนั เซน็เตอร์ อดุรธานี และโรงแรม 
ฮิลตัน พัทยา โครงการที่พักอาศัยเพ่ือเช่า 1 แห่ง และโครงการ 
ที่พักอาศัยเพื่อขาย 22 แห่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการลงทุน และ
ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน CPNREIT และ CPNCG
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาท่ีดินในท�าเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
การออกแบบและบรหิารงานก่อสร้าง การบรหิารงานขาย ตลอดจน 

เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและอาคารส�านักงานหลังจากท่ีเปิดให้
บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ แหล่งสันทนาการและบันเทิงภายในศูนย์การค้า 
ในบางโครงการ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บรกิาร
โดยการเปิดให้บรกิารน้ันจะพิจารณาจากความเหมาะสมของท�าเล
ที่ตั้งและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส�าคัญ ส�าหรับ
การบริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความช�านาญ
ด้านการบรหิารโรงแรมเป็นผูบ้รหิารโรงแรมเพ่ือให้การบรหิารจดัการ
เกิดประโยชน์สูงสุด

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายได ้
ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

�� ศูนย์กำรค้ำ
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ 80 ของ 
รายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า
พ้ืนท่ีค้าปลกี รายได้จากการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาด 
ภายในศนูย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บรกิารพ้ืนท่ีศนูย์ประชมุ
อเนกประสงค์ รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา รายได้จากการ
จดักิจกรรมในพ้ืนทีส่่วนกลาง และธุรกิจอืน่ ๆ  ท่ีสนับสนุนศูนย์การค้า 
จากการบริหารศูนย์การค้า 36 โครงการ แบ่งเป็นโครงการใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ในต่างจังหวัด 20 โครงการ 
และในประเทศมาเลเซยี 1 โครงการ ในจ�านวนนีม้โีครงการทีบ่รษิทัฯ 
ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT จ�านวน 7 โครงการ โดยบริษัทฯ ท�าหน้าที่
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

บริษัทฯ มุ ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้าด้วยการเปิด
ศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุง
ศูนย์การค้าเดิมให้ทันสมัย และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนท่ี
ในศนูย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่งด้วยแนวคดิการเป็น
ศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย
ควบคูกั่บการสร้างสรรค์ Destination Concepts บรษิทัฯ จะน�าจดุเด่น 
และเอกลักษณ์ประจ�าท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ
ศนูย์การค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ันอย่างกลมกลนื รวมถึงการตกแต่งภายใน
ศูนย์การค้าเพ่ือสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน
กับการเลือกซื้อสินค้า เพ่ือให้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นและเป็นผู้น�าในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป
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ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ 
ประกอบด้วย 
•  โครงการเซ็นทรัล ศรีราชา เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ภายใต ้

แนวคิด Living Green in Smart City of EEC Center 
โครงการรูปแบบผสมท่ีครบครันแห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา 
ท่ีจะเสริมท้ังด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แบบ Urbanization 
และส่งเสริมการเป็น MICE HUB ของ EEC ในอนาคต  
ซึง่โครงการนีป้ระกอบไปด้วย ศนูย์การค้าแบบ Semi-Outdoor 
Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street  
ศูนย์การประชุมมาตรฐานระดับสากล โรงแรม เซอร์วิส 
อะพาร์ตเมนต์ อาคารส�านักงาน และศนูย์การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ 

•  โครงการเซ็นทรัล อยุธยา เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
ภายใต้แนวคิด The Prosperity of the Capital โดยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้น�า Kyoto Model มาเป็นต้นแบบเพ่ือ 
ผลกัดนัจงัหวัดให้เป็นอกีหน่ึง Top Destination เมอืงท่องเท่ียว 
ของโลก ซ่ึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกว่า 8.2 ล้านคนต่อปี 
โครงการน้ีประกอบด้วย ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม Tourist 
Attraction พ้ืนท่ีสาธารณะส�าหรับทุกคนในชุมชน โครงการ
ทีพั่กอาศัย และโรงแรม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเตบิโตในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงใหญ่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ให้เป็น  
The Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok 
และจะผลักดันให้ย่านพระราม 2 กลายเป็น New Urbanized 
District แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ รวมถึงมีแผนการปรับปรุงท่ัวไป 
อีกหลายศูนย์การค้าทั่วประเทศให้มีความทันสมัย พร้อมน�าเสนอ
ร้านค้าใหม่ที่มีความหลากหลาย รวมท้ังปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสะดวกสบายย่ิงขึ้น เพ่ือมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีดี
และน่าจดจ�าให้แก่ลูกค้าต่อเน่ืองไป นอกจากน้ียังอยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล จันทบุรี 
ที่จะเปิดให้บริการในปี 2565 และดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่จะเปิด 
ให้บริการในปี 2566-2567

จากการประมาณการของบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ 
มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยประมาณร้อยละ 22 โดยพิจารณา
จากขนาดพื้นที่ให้เช่ารวม (Retail Gross Leasable Area) 

หมายเหต ุ: พื้นที่ให้เช่ารวม (ไม่รวมที่จอดรถ)
  เซ็นทรัลพัฒนา - พื้นที่รวมทั้งโครงการ รวมพื้นที่ห้างสรรพสินค้า และรวมพื้นที่ของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) แล้ว
 ไฮเปอร์มาร์เก็ต - นับเฉพาะสแตนด์อโลน ไม่รวมไฮเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า
ท่ีมา :   เซ็นทรัลพัฒนา

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

เซ็นทรัลพัฒนา โรบินสัน

สยามพิวรรธน์

กลุ่มแอลเอช

ซีคอนสแควร์

ฟิวเจอร์พาร์ค

อื่น ๆ

ส่วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)

พื้นที่ให้เช่ารวม
14.8 ล้าน ตร.ม.

22 5
5

3
3
2

29

30

1
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นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารลงทนุในธุรกิจอืน่ ๆ  ทีส่นบัสนุนศนูย์การค้า
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับ 
ธุรกิจหลัก ลูกค้า ชุมชน และผู้เก่ียวข้องส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย
ธุรกิจแหล่งสันทนาการและบันเทิงที่ช่วยเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า 
เข้ามาใช้บรกิารศนูย์การค้าเพ่ิมข้ึน และธุรกิจอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวเนือ่ง อาทิ
•  สวนน�า้บรเิวณชัน้ 6 ของศนูย์การค้าเซน็ทรลั บางนา ภายใต้ชือ่  

“โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตูนซีรีส์ 
ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) 
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสันความสนุกให้กับลูกค้า
ทุกคนในครอบครัว

•  สวนพักผ่อนในบรเิวณศนูย์การค้าเซน็ทรลั พระราม 2 ภายใต้ชือ่  
“เซ็นทรัล พาร์ค” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการ 
แก่ประชาชนท่ัวไป ประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น
ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นน�า

•  ไตรภมูมิหศัจรรย์สามโลกท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรลั ภเูก็ต เปิดให้บรกิาร 
ในปี 2562 เป็นธีมพาร์คผจญภัยรูปแบบ 3 มิติอินเตอร์แอ็กทีฟ 
ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความช�านาญ

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

•  บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกรบ็ ประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์
เพ่ือสร้างความร่วมมอืทางธุรกิจและสนบัสนุนการเตบิโตให้แก่
ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ และช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) โดยเพ่ิม 
ช่องทางในการให้บรกิารผ่านแอปพลเิคชันของ Grab ซึง่จะเก้ือกูล 
ต่อการเตบิโตทางธุรกิจของบรษิทัฯ อาทิ การเพ่ิมจ�านวนผูม้าใช้ 
บริการในศูนย์การค้าผ่านบริการรับ-ส่ง (Ride Hailing)และ
การเพ่ิมยอดขายร้านค้าผ่านบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery) 
เป็นต้น

2� อำคำรส�ำนักงำน
ธุรกิจอาคารส�านักงานเป็นการพัฒนาอาคารส�านักงานให้เช่าใน
บริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ท่ีส่งเสริมกันกับ
ธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการจากการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ

การตดัสนิใจพัฒนาอาคารส�านักงานในบรเิวณโครงการศนูย์การค้า
ใดน้ัน บริษทัฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท�าเลท่ีตัง้อปุสงค์
และอุปทานของพ้ืนท่ีอาคารส�านักงานในบริเวณนั้น ๆ เป็นส�าคัญ 
ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารส�านักงาน ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่า

พ้ืนท่ีอาคารส�านักงาน รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีจากร้านค้าปลีกภายใน
อาคารส�านกังาน และรายได้จากการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภค

ปัจจุบันบริษัทฯ มีอาคารส�านักงานภายใต้การบริหารในบริเวณ
โครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ 1) ลาดพร้าว  
2) ปิ ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ปิ ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 4) บางนา  
5) เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 6) แจ้งวัฒนะ 7) พระราม 9  
8) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 9) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ 10) จี ทาวเวอร์ 
โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 5 โครงการ โครงการ
ที่ให้เช่ากับ CPNREIT 4 โครงการ คือ อาคารส�านักงานปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อาคาร
ส�านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารส�านักงานยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ และโครงการท่ีให้เช่ากับ CPNCG จ�านวน 1 โครงการ คือ 
อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส โดยกลุ่มผู้เช่าพ้ืนท่ี
อาคารส�านกังานทีต่ัง้อยู่ภายในโครงการเซน็ทรลั ลาดพร้าว เซน็ทรลั  
ป่ินเกล้า เซน็ทรลั บางนา เซน็ทรลั แจ้งวัฒนะ และเซน็ทรลั พระราม 9  
ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจ
ศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี 
สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ส�าหรับอาคาร
ส�านกังานเซน็ทรลัเวลิด์ ออฟฟิศเศส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ยูนลิเีวอร์  
เฮ้าส์ และจี ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารส�านักงาน เกรด A ตั้งอยู่ใน
แหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นั้น มีผู้เช่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

3� โรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอุปสงค์
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นธุรกิจที่เพ่ิมมูลค่าให้
กับโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือผล
ตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนท่ี
ส�าคัญประกอบด้วย ท�าเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และ
สภาวะแวดล้อมของบริเวณน้ัน ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ 
โครงการ ท้ังน้ี ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร 
ห้องสมัมนา และศนูย์ประชมุ เพ่ือรองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive 
Convention and Exhibition (การจดัการประชมุเชงิธุรกิจ การค้าและ 
จดัแสดงสนิค้านานาชาต)ิ ซึง่รายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย
รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครือ่งดืม่ และรายได้ 
จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ
•  โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธาน ีซึง่มห้ีองพัก

จ�านวน 259 ห้อง เดิมคือโรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็น

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

เซ็นทรัลพัฒนา โรบินสัน

สยามพิวรรธน์
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ส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
กิจการในเดือนเมษายน 2552 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท
ท่ีมีความช�านาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรม  
เซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม

•  โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจ�านวน 304 ห้อง ตั้งอยู่ใน
บริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เริ่มเปิดให้
บรกิารในเดอืนพฤศจกิายน 2553 และเมือ่เดอืนธันวาคม 2560 
บริษัทฯ ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยยังคงให้
บรษิทั ฮลิตนั โฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผูบ้รหิารโรงแรม โดยในปี  
2563 ได้มีการปรับปรุงห้องพักและสถานท่ีให้บริการต่าง ๆ  
แล้วเสร็จ พร้อมต้อนรับลูกค้านักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการและ
มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ใหม่และดีกว่าเดิม

4� อำคำรที่พักอำศัย
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใน
ลักษณะพ้ืนที่แบบผสม โดยพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย เพ่ือช่วย
สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท้ังนี ้บริษทัฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายงานซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารและบคุลากร
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการด�าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะการพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัของ 
บริษัทฯ ด�าเนินการโดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด (ซีพีเอ็น  
เรซซิเด้นซ์) โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกท�าเลท่ีดินส�าหรับพัฒนา
โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูลการตลาดและผลกระทบ 
ต่าง ๆ  เพ่ือวิเคราะห์และตดัสนิใจเลอืกประเภททีอ่ยู่อาศยัทีเ่หมาะสม 
กับท�าเลที่ตั้งน้ัน ๆ จากนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูล 
ราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู้ผลิต
โดยตรง เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและได้รับ 
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการก�าหนดราคา 
ส่งมอบล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความผนัผวนของราคา บรษิทัฯ คดัเลอืก 
ผู ้รับเหมาท่ีมีความช�านาญ มีผลงานและชื่อเสียงในแต่ละ 
ประเภทงานตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
บรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมรีะบบในการควบคมุการด�าเนนิงาน 
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนด รวมถึงมรีะบบการควบคมุ 
คุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ส�าหรับการก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ซึง่ทกุโครงการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารโดยค�านึงถึงการรกัษา
สภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 2 แห่ง 
ประกอบด้วย เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา และฟีล ภูเก็ต และโครงการ
แนบราบ 2 แห่ง ประกอบด้วย นริต ิดอนเมอืง และ เอสเซน็ท์ อเวนวิ  
ระยอง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารโครงการท่ีอยู่อาศัย 
เพื่อการขายจ�านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ แบ่งเป็น
•  โครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จท่ีโอนแล้วหรืออยู่ระหว่าง

การโอน จ�านวน 10 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ เชียงใหม่  
2) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 3) เอสเซ็นท์ ระยอง 4) เอสเซ็นท์ วิลล์ 
เชียงใหม่ 5) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย 6) เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 
7) ฟีล พหล 34 8) เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 9) เบ็ล แกรนด์ 
พระราม 9 และ 10) เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่

•  โครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายหรือก�าลังก่อสร้าง 
จ�านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ ระยอง 2 2) เอสเซ็นท์ 
โคราช 3) เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ 4) เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา และ 
5) ฟีล ภูเก็ต

•  โครงการแนวราบที่ตั้งอยู่บนท�าเลใกล้เคียงกับศูนย์การค้า 
จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) นิยาม บรมราชชนนี รูปแบบ
คฤหาสน์หร ู2) นินญา กัลปพฤกษ์ รปูแบบบ้านแฝด 3) เอสเซน็ท์  
ทาวน์ พิษณุโลก รูปแบบทาวน์โฮม 4) นิรติ เชียงราย รูปแบบ
บ้านเดี่ยว 5) นิรติ บางนา รูปแบบบ้านเดี่ยว 6) นิรติ ดอนเมือง 
โครงการท่ีพักแบบผสม และ 7) เอสเซน็ท์ อเวนวิ ระยอง รปูแบบ 
โฮมออฟฟิศ

5� ศูนย์อำหำร
ธุรกิจศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าเป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ท่ีช่วย
เสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจน้ี
คอื เพ่ือให้ลกูค้าท่ีมาใช้บรกิารภายในศนูย์การค้าได้รบัความสะดวก
ในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด และ
รวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีจากร้านค้าท่ีเช่าพ้ืนท่ี
เพื่อจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าด้วย
แนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหารหลากหลายประเภท
หลากหลายสไตล์ ตอบรับท้ังไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน ดื่ม ชิลล์  
ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี และร้านอาหารแบบ 
ซื้อกลับ (Take Home)

6�  กำรลงทนุในกองทนุรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยแ์ละ
กองทรัสต์

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG 
ในสัดส่วนร้อยละ 30.3 และร้อยละ 25.0 ตามล�าดับ และท�าหน้าที่
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหาร
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อสงัหารมิทรพัย์เป็นรายเดอืนตามสญัญาการจ้างท่ีท�าขึน้และได้รบั
ส่วนแบ่งก�าไรตามสัดส่วนการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)  CPNREIT ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรม

ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน
กระบวนการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF และได้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
14 ธันวาคม 2560 โดย CPNREIT เป็นกองทรสัต์ไม่ก�าหนดอายุ 
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์ มีนโยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังสิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทศูนย์การค้า รวมท้ังการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพ่ือการ
พาณิชย์ อาคารส�านักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์  
เป็นต้น

  การด�าเนินงานของ CPNREIT ประกอบด้วย บริษัท ซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท�าหน้าท่ี
เป็นผู ้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) และมีผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 3 ราย ได้แก่ บริษัทฯ เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า
และอาคารส�านักงาน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษิทั สเตอร์ลงิ อคีวิตี ้จ�ากัด เป็นผูบ้รหิารอาคาร
ส�านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และอาคาร
ส�านักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 อีกทั้งยังมีบริษัท 
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น
ผูเ้ช่าช่วงโรงแรมฮลิตนั พัทยา โดยยังคงให้บรษิทั ฮลิตนั โฮเตล็  
คอร์ปอเรชัน่ บรหิารโรงแรมต่อไป นอกจากนี ้ยังมบีรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นทรัสตี และบริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนายทะเบียน

  ณ สิ้นปี 2564 CPNREIT มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 7 โครงการ ได้แก่  
เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล  
มารีนา และเซ็นทรัล ล�าปาง อาคารส�านักงาน 4 แห่ง ได้แก่ 
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์เอ และทาวเวอร์บี อาคารเดอะไนน์  
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และอาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์  
แกรนด์ พระราม 9 และโรงแรม 1 แห่ง คอื โรงแรมฮลิตนั พัทยา 
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpnreit.com)

2)   CPNCG จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2555 โดย
ไม่มีการก�าหนดอายุโครงการและเป็นกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน�าเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว CPNCG  
ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์  
ออฟฟิศเศส (บางส่วน) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน ์
ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
นายทะเบียน และมีบริษัทฯ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี ้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท�า
หน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีท�าข้ึน
ระหว่างกองทนุรวมกับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (สามารถศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpncg.com)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การจดัหาผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ มลี�าดบัขัน้การพัฒนาโครงการดงัน้ี

กำรจัดหำท่ีดินส�ำหรับพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
รูปแบบผสม
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะพัฒนาโครงการใหม่/ซือ้โครงการศนูย์การค้า
หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันที่เปิดด�าเนินการแล้วในพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้ม
ของประชากรหนาแน่น ซึง่จะจดัหาทีด่นิโดยการซือ้หรอืเช่าบนท�าเล
ที่มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสูงและมีความเสี่ยงน้อย

องค์ประกอบท่ีส�าคัญในการพิจารณาจัดหาท่ีดินหรือโครงการของ 
บริษัทฯ มีสาระส�าคัญ ดังนี้
•  ท�าเลทีต่ัง้ของท่ีดนิ อาทิ สถานท่ีตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ 

ที่ดินข้างเคียง
• ขนาด รูปร่าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
•  สาธารณูปโภคที่จะอ�านวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะน�า

มาพัฒนา
•  การใช้สอยของที่ดินที่ตั้งอยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตท่ีพัก

อาศัย เป็นต้น
•  แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการ

เตบิโตของประชากร พฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภค 
จ�านวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
และการประเมินอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน
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•  ข้อจ�ากัดการใช้ท่ีดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีก

•  ราคาของท่ีดนิและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบรษิทัฯ แบ่ง
ทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง ดังนี้

 1)  การซื้อขาด - ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสมท่ีจะ
น�ามาพัฒนาศูนย์การค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 2)  การเช่าท่ีดิน - ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพ 
แต่เจ้าของท่ีดนิไม่ยินดท่ีีจะขายขาด ราคาของทีดิ่นสงูมาก
จนไม่คุม้กับการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด หรอืเจ้าของท่ีดนิไม่
สนใจการร่วมทุน

 3)  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน - ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขจาก
เจ้าของที่ดิน และท�าเลที่ตั้งน้ันมีศักยภาพทางธุรกิจสูง
อย่างไรก็ดี ทุก ๆ ท�าเลที่ตั้งที่บริษัทฯ จัดหาเพ่ือพัฒนา 
นับว่าเป็นท�าเลท่ีดีท่ีสุดในย่านน้ันเสมอและราคาท่ีได้มา
ต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด
เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและได้ผลก�าไรกลับคืนมาอย่าง
รวดเร็ว บริษัทฯ ค�านึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน 
ลักษณะกลุ่มลูกค้า ตลอดจนแนวโน้มของตลาดในอนาคต เช่น 
ความต้องการของลกูค้า การจดัหาสนิค้า การก�าหนดประเภทสนิค้า
และร้านค้า การก�าหนดราคาขายที่เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนงานทางด้านการตลาด

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

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
เพ่ือการศกึษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจดัหาแหล่งท่ีมาของ
เงินทุน โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุ้มค่า
และไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ก�าหนด

กำรคัดเลือกผู้รับเหมำ
การพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานของงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติและ 
ผลงานของผูร้บัเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
ศักยภาพทางการเงิน ประวัติด้านการรับผิดชอบงาน ขั้นตอน และ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและร่นระยะเวลาในการ
ก่อสร้างโครงการ ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา บริษัทฯ  
จะเปิดการประมลูงานโดยให้มกีารเสนอราคาจากผูร้บัเหมาก่อสร้าง
ไม่ต�า่กว่า 3 ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และ 
ท�าการพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว้และสอดคล้อง
กับราคากลางที่ประเมินได้โดยผู้ส�ารวจปริมาณงานอิสระ และมี
ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานของบรษิทัฯ ท้ังนีบ้รษิทัฯ 
มีระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและ
โปร่งใส

ขั้นตอนและเทคนิคกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง
แม้ว่าขั้นตอนและเทคโนโลยีการก่อสร้างจะเป็นส่วนของผู้รับเหมา
ก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาโครงสร้าง
วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ ฯลฯ เพ่ือคอยดูแลและควบคุมขั้นตอน
การผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีร่วมกับ 
ผูร้บัเหมาควบคูกั่นไปด้วย เพ่ือท่ีจะพัฒนาเทคนคิการก่อสร้างใหม่ ๆ   
ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง
ได้น�าวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอน
การออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถน�ามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้โดยท่ียังคงคณุภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้างไว้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิก
สมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพ่ือท่ีจะได้รับข่าวสาร
ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการสร้างศูนย์การค้าของบริษัทฯ

52 �� โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)



ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

โครงกำรศูนย์กำรค้ำ

ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ สิทธิในที่ดิน 3

(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ใช้สอยรวม 4  

(ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่า 

(ตร.ม.) ศูนย์อาหาร 5

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 L (2571) 310,000  43,411 

2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 L (2566) 86,000  17,163 

3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 1 มีนาคม 2538 L (2570) 370,000  63,021 

4. เซ็นทรัล มารีนา 1 กรกฎาคม 2538 L (2578) 70,000  17,250 

5. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 1 มีนาคม 2539 2 F 250,000  73,262 

6. เซ็นทรัล พระราม 3 1 ตุลาคม 2540 F 188,000  53,050 

7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 2544 2 F 500,000  64,163 

8. เซ็นทรัล พระราม 2 1 ธันวาคม 2545 L (2598) 273,000  95,077 

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 2545 2 L (2583) 830,000  193,457 

10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 2546 2 F&L (2577) 140,000  75,388 

11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 F 310,000  65,154 

12. เซ็นทรัล พัทยา 1 มกราคม 2552 F&L (2581) 210,000  57,775 

13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 2552 2 F 250,000  70,978 

14. เซ็นทรัล ชลบุรี พฤษภาคม 2552 F&L (2570) 156,000  43,691 

15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 F 200,000  46,362 

16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 F 110,000  26,753 

17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 F 100,000  26,758 

18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 L (2583) 214,000  59,288 

19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 F 130,000  31,033 

20. เซ็นทรัล ล�าปาง 1 พฤศจิกายน 2555 L (2584) 110,000  19,685 

21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 F 151,000  29,144 

22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 F 260,000  67,721 

23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 F  295,000  64,744 

24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 L (2586)  76,000  31,913 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ : 1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน มีสัดส่วนพื้นที่ดังนี ้
  - 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
  - ร้อยละ 86 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา สิ้นสุดเดือนเมษายน 2578
  - ร้อยละ 78 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล�าปาง สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2584 
 2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ 
 3 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่าและปีที่สัญญาฉบับแรกหมดอายุสัญญา) 
 4 GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารส�านักงาน และโรงแรม 
 5 เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ

ศูนย์การค้า เริ่มด�าเนินการ สิทธิในที่ดิน 3

(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ใช้สอยรวม 4  

(ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่า 

(ตร.ม.) ศูนย์อาหาร 5

25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 F&L (2587)  185,500  38,324 

26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 F  155,000  30,752 

27. เซ็นทรัล ภูเก็ต

- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 2558 2 L (2599)  137,000  50,210 

- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 L (2599)  242,800  34,548 

28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 L (2586)  352,000  85,599 

29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 F&L (2588)  150,000  36,057 

30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 F  90,000  21,761 

31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 F  233,000  50,010 

32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 F  131,250  24,600 

33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 F  259,000  83,639 

34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 F  80,000  21,313 

35. เซ็นทรัล ศรีราชา ตุลาคม 2564 L (2593)  130,000  30,677 

36. เซ็นทรัล อยุธยา พฤศจิกายน 2564 F  130,000  21,818 

รวม  7,864,550  1,865,551 32

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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อาคารส�านักงาน เริ่มด�าเนินการ สิทธิในที่ดิน 4

(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า  

(ตร.ม.)

1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 L (2571)  16,097 

2. ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ 1 มีนาคม 2538 L (2570)  22,762 

3. บางนา ธันวาคม 2544 3 F  11,334 

4. เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 2 พฤศจิกายน 2547 3 L (2583)  81,886 

5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี 1 มีนาคม 2549 L (2570)  11,334 

6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 F  19,942 

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

8. เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 1 กันยายน 2561 3 F  62,234 

9. ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 1 กันยายน 2561 3 F  18,527 

10. จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 กันยายน 2561 3 L (2593)  67,604 

รวม  319,098 

โรงแรม เริ่มด�าเนินการ จ�านวนห้องพัก

1. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 1 เมษายน 2552 3 259

2. โรงแรมฮลิตนั พัทยา 2 พฤศจิกายน 2553 304

โครงกำรอำคำรส�ำนักงำน

โครงกำรโรงแรม

หมายเหต ุ: 1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน  
  - ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
  - เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2590 
  - ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2577 
 2  ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1)  

และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
 3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ 
 4 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)

หมายเหต ุ: 1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
 2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม 
 3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ   

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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คอนโดมิเนียม เปิดตัว พร้อมโอน จ�านวนหน่วย 
ทั้งหมด

1. เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ 2559 2561  400 

2. เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 2559 2561  408 

3. เอสเซ็นท์ ระยอง 2559 2561  419 

4. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2560 2562  451 

5. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย 2560 2562  313 

6. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2560 2562  380 

7. ฟีล พหล 34 2561 2562  358 

8. เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 2561 2563  395 

9. เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 2561 1 2561  1,991 

10. เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ 2562 2563  450 

11. เอสเซ็นท์ ระยอง 2 2563 2566  420 

12. เอสเซ็นท์ โคราช 2563 2566  395 

13. เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ 2563 2566  665 

14. เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา 2564 2566  396 

15. ฟีล ภูเก็ต 2564 2566  439 

ที่พักแนวราบ เปิดตัว พร้อมโอน จ�านวนหน่วย 
ทั้งหมด

1. นิยาม บรมราชชนนี 2561 2562 71

2. นนิญา กัลปพฤกษ์ 2563 2563 144

3. เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก 2563 2563 358

4. นิรติ เชียงราย 2563 2563 183

5. นิรติ บางนา 2563 2563 156

6. นิรติ ดอนเมือง 2564 2564 262

7. เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง 2564 2565 63

ที่พักอาศัยเพื่อเช่า เริ่มด�าเนินการ พื้นที่ (ตร.ม.)

1. เซน็ทรัล ซต้ีิ เรสซเิดนซ์ 1 ธันวาคม 2544 2 1,567

โครงกำรที่พักอำศัยเพื่อขำย

โครงกำรที่พักอำศัยเพื่อเช่ำ

หมายเหต ุ: 1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจ�านวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
 2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

หมายเหต ุ: 1 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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โครงการในอนาคต

ศูนย์กำรค้ำในประเทศ

ที่ตั้ง : 
อยู ่บน ถ.ตรีรัต ท่ีเชื่อมต่อกับ ถ.สุขุมวิท ขนาบข้างด้วย 
ถนนเลียบคลองภักดีร�าไพ อยู่ใกล้กับบริเวณท่ีเป็น CBD 
ของ จ.จันทบุรี รายล้อมด้วยแหล่งที่พักอาศัย โรงเรียน และ
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีก�าลังซื้อหนาแน่นของ 
อ.เมืองจันทบุรี

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

เซ็นทรัล จันทบุรี The Shining Gem of EEC Plus 2

ศักยภำพของโครงกำร : 
เป็นการลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ครั้งแรกของ 
จ.จันทบุรี ด้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดในฐานะ
มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก ศูนย์กลางเพชรพลอย 
และศูนย์กลางการซื้อ-ขายอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง 
ของโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองท่ีก�าลังเติบโต 
อย่างรวดเร็ว

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร : 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�าเนินการ
ได้ในปี 2565

มูลค่ำลงทุน : ประมาณ 3,500 ล้านบาท

01
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01

03

02

04

โครงกำรโรงแรม 
ชื่อโครงการ :  ดุสิตธานี กรุงเทพ
สัดส่วนเจ้าของ :  ร้อยละ 40
จ�านวนห้องพัก :  ~250 ห้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ :  ปี 2566

โครงกำรศูนย์กำรค้ำ  
ชื่อโครงการ :  เซ็นทรัล พาร์ค
สัดส่วนเจ้าของ :  ร้อยละ 85
จ�านวนห้องพัก :  ~80,000 ตร.ม.
คาดว่าจะแล้วเสร็จ :  ปี 2567

โครงกำรอำคำรส�ำนักงำน 
ชื่อโครงการ :  เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส
สัดส่วนเจ้าของ :  ร้อยละ 100
จ�านวนห้องพัก :  ~90,000 ตร.ม.
คาดว่าจะแล้วเสร็จ :  ปี 2567

โครงกำรที่พักอำศัย  
ชื่อโครงการ :  ดสุติ เรสซเิดนเซส และดสุติ พาร์คไซด์
สัดส่วนเจ้าของ :  ร้อยละ 40
จ�านวนห้องพัก :   ดุสิต เรสซิเดนเซส ~389 ห้อง และ 

ดุสิต พาร์คไซด์ ~159 ห้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ :  ปี 2567

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) กับบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด 
(มหาชน) บนที่ดินสิทธิการเช่า เนื้อที่ 23 ไร่ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ด้วยมูลค่าการลงทุนส่วนของบริษัทฯ 
วงเงินไม่เกิน 21,144 ล้านบาท ภายใต้ชื่อโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

02
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บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ 
จ�ากัด (“CHKL”) โดยมีสัดส่วนได้เสียการลงทุนสุทธิใน
โครงการร้อยละ 25 ซึง่ CHKL มสีดัส่วนการถอืหุน้ระหว่าง 
บริษัทฯ HCDS และ HKL (Thai Development) เป็น 
ร้อยละ 25:26:49 ตามล�าดบั โดยการร่วมลงทุนดงักล่าวมี
วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์รปูแบบ
ผสม ซึง่ประกอบด้วยโครงการศนูย์การค้าจ�านวน 1 อาคาร 

สูง 8 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 70,000 ตร.ม. และโครงการ
อาคารส�านักงานจ�านวน 2 อาคาร สูง 36 ชั้น พ้ืนที่รวม
ประมาณ 140,000 ตร.ม. คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในส่วน
ของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 13,873 ล้านบาท โดยคาดว่า
จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2569

บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน
โดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและ
อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจสงู เช่น ประเทศมาเลเซยี และประเทศ
เวียดนาม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาดสภาวะการ 
แข่งขันและความเสี่ยงของการท�าธุรกิจในต่างประเทศจึงจัดตั้ง 
คณะท�างานพิเศษเพ่ือศึกษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ 
ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ สนใจ เพ่ือคัดกรองตลาดท่ีมีทั้ง 
ศกัยภาพโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมต่อธุรกิจของบรษิทัฯ 
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ถูกน�ามาประเมินความเป็นไปได้ 

อย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
เป็นไปอย่างระมดัระวัง และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการการเตบิโต 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บรษิทัฯ ได้ศกึษาโอกาสการลงทนุ 
ทัง้การปรบัปรงุศนูย์การค้าทีม่อียู่แล้วและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ   
ในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเองหรือการร่วมทุน 
กับพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถบุกเบิกตลาดใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการ
แข่งขนัในประเทศนัน้ ๆ  ได้อย่างดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังได้รบั
การสนบัสนนุข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์จากประสบการณ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในต่างประเทศมาช่วยในการวิเคราะห์และ
พัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการรูปแบบผสมบนที่ดินเดิมของสถานทูตอังกฤษ

ศูนย์กำรค้ำในต่ำงประเทศ
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โครงกำรที่พักอำศัยเพื่อขำยที่เปิดตัวในปี 2564

ชื่อโครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา ฟีล ภูเก็ต

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2564)

ที่ตั้ง บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

พื้นที่ 4 ไร่ 76.3 ตารางวา 6 ไร่ 1 งาน 33.1 ตารางวา

ลักษณะโครงการ 14 ชั้น จ�านวน 1 อาคาร 8 ชั้น จ�านวน 3 อาคาร

จ�านวนห้อง 396 ยูนิต 439 ยูนิต

ขนาดห้อง  28-56 ตร.ม. 28-60 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนปี 2566

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อเป็นที่พักตากอากาศ

มูลค่าโครงการ ประมาณ 800 ล้านบาท ประมาณ 1,400 ล้านบาท

เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา ฟีล ภูเก็ต01 02
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ชื่อโครงการ นิรติ ดอนเมือง เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2564) อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขาย (เปิดขายปี 2565)

ที่ตั้ง (ชื่อถนน ต�าบล 
อ�าเภอ) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ถนนหนองมะหาด ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมือง

พื้นที่ 45 ไร่ 3 งาน 68.5 ตารางวา 9 ไร่ 20.3 ตารางวา

ลักษณะโครงการ โครงการที่พักแบบผสม โฮมออฟฟิศ

จ�านวนบ้าน 262 ยูนิต 63 ยูนิต

ที่ดิน 22-52 ตร.ว. 23.4-27.5 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 143-227 ตร.ม. 210-263 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ทยอยก่อสร้างทีละเฟส พร้อมโอนตั้งแต่ปี 2564 ก่อสร้างและพร้อมโอนปี 2565

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เพื่ออยู่อาศัยและการพาณิชย์

มูลค่าโครงการ ประมาณ 1,800 ล้านบาท ประมาณ 85 ล้านบาท

นิรติ ดอนเมือง เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง03 04
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (1/2)
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บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ ชลบุรี � บจ� ซี�เอส� ซิตี้

บจ� ฟีโนมินอน ครีเอชั่น

Porto Worldwide Ltd�

บจ� เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว บจ� บำงนำ เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 2 บจ� สแควร์ ริทซ์ พลำซ่ำ

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 3 บจ� สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ เรียลตี้ บจ� อยุธยำเกษตรธำนี

Chipper Global Ltd�

บจ� ซีพีเอ็น ซิตี้

บจ� ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

บมจ� สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์

บจ� ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์แมเนจเมนท์

CPN Venture Sdn� Bhd�

Global Retail Development & 
Investment Limited

บจ� สยำมฟิวเจอร์
พร็อพเพอร์ตี้

บจ� สยำมฟิวเจอร์ 
แมเนจเมนท์

บจ� รัชโยธิน 
อเวนิว

บจ� รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท์

บจ� เพชรเกษม พำวเวอร์ 
เซ็นเตอร์

บจ� เอกมัย ไลฟ์สไตล์ 
เซ็นเตอร์ 

บจ� เอสเอฟ
ดีเวลอปเมนท์

บจ� นอร์ธ บำงกอก 
ดีเวลอปเมนท์

บจ� เวสต์ บำงกอก 
ดีเวลอปเมนท์

Global Commercial Property 
Limited �

Central Plaza i-City
Real Estate Sdn� Bhd�

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ เชียงใหม่

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ รัตนำธิเบศร์

บจ� เซ็นทรัลเวิลด์

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ ขอนแก่น

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจ� เซ็นทรัลพัฒนำ ไนน์สแควร์

บจ� ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์

บจ� ซีพีเอ็น โกบอล

บจ� ซีพีเอ็น ระยอง

บจ� ซีพีเอ็น โครำช

บจ� ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น

บจ� ซีพีเอ็น เอสเตท

บจ� ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์

บจ� ดำรำฮำร์เบอร์

บจ� ซีพีเอ็น พัทยำ โฮเทล

บจ� ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์

บจ� ซีพีเอ็น วิลเลจ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (2/2)

�00�0%   67�5%   

50�0%   

50�0%   

99�9%   

�00�0%   

�00�0%   

79�6%   

�00�0%   

93��%   

�00�0%   

�00�0%   

�5�0%   

�00�0%   

25�0%   

50�0%   

83�5%   

�7�6%   

5��0%   

90�0%   

5��0%   

�00�0%   

35�0%   

30�3%   

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจ� ซีพีเอ็น พัทยำ บมจ� แกรนด์คำแนล แลนด์ (GLAND)

บจ� จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ �

บจ� สเตอร์ลิง อีควิตี้

บจ� เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

บจ� เบ็ล แอสเซทส์

บจ� พระรำม 9 สแควร์

บจ� รัชดำ แอสเซทส์ โฮลดิ้ง บจ� เบย์วอเตอร์

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

บจ� สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้

บจ� พระรำม 4 เดเวลอปเม้นท์

บจ� ศำลำแดง พร็อพเพอร์ตี้ 
แมนเนจเม้นท์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในสทิธิ
กำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์อำคำร

ส�ำนกังำนจแีลนด ์(GLANDRT) 2

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ CPN 

คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

บจ� ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเมนท์

บจ� จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์

บจ� พระรำม 9
สแควร์ โฮเต็ล

บจ� คอมมอนกรำวน์ (ประเทศไทย)

บจ� ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จ�ำกัด

บจ� วิมำนสุริยำ

บมจ� ดุสิตธำนี (DTC)

หมายเหต ุ: 1 บริษัทอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
 2 บริษัทเลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
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โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย ร้อยละ
การถือหุ้น

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ศูนย์การค้า 25,340  79.3 27,934  77.5 29,918  75.6 22,005  76.7 19,689 75.1
 • บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่  100.0 
 • บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น  78.1 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์  97.7 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น ระยอง  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น โคราช  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น โกบอล  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ  70.0 
อาคารส�านักงาน 690  2.2 699  1.9 717  1.8 561  2.0 480 1.8

 • บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 • บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์  97.7 
โรงแรม 1,097  3.4 1,208  3.4 1,121  2.8 306  1.1 286 1.1

 • บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
อาคารที่พักอาศัย 1  0.0 2,680  7.4 2,576  6.5 2,040  7.1 1,754 6.7

 • บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์  100.0 
ศูนย์อาหาร 1,631  5.1 727  2.0 847  2.1 443  1.5 324 1.2

 • บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 • บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่  100.0 
 • บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลเวิลด์  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น ระยอง  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  100.0 
 • บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น โคราช  100.0 
 • บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ  70.0 
บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์  67.5 519  1.4 1,984  5.0 1,460  5.1 1,568 6.0
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์  96.9 340 1.3
รายได้จากการลงทุน 23  0.1 26  0.1 54  0.1 91  0.3 74 0.3
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

839  2.6 1,055  2.9 1,232  3.1 785  2.7 704 2.7

รายได้อื่น 2,309  7.2 1,203  3.3 1,134  2.9 1,015  3.5 992 3.8
รวมรายได้ 1 31,956  100.0 36,051  100.0 39,583  100.0 28,706  100.0 26,211 100.0

หมายเหต ุ: 1 ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า

หน่วย : ล้านบาท
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท) ประเภทธุรกิจ รายละเอียด

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

5,000,000 ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (บางส่วน) 
และเซ็นทรัล บางนา

2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ�ากัด
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร  +66 (0) 2866 4300

1,500,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล พระราม 2

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

324,738,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 3

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล พระราม 3 
และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (บางส่วน)

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

1,003,658,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ชลบุรี 
และเซ็นทรัล ลาดพร้าว (บางส่วน)

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล ชลบุรี

อื่น ๆ บริการสาธารณูปโภคในเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
(บางส่วน)

5. บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

500,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

6. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
587 ม 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กทม. 10260
โทร  +66 (0) 2763 6000 

1,160,563,400 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล บางนา

อาคารส�านักงาน เซ็นทรัล บางนา

พัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย

เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์

สวนน�้า เซ็นทรัล บางนา

7. บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

400,000,000 อื่น ๆ พัฒนาโครงการธีมปาร์คภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ภูเก็ต

8. บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จ�ากัด
587 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร  +66 (0) 2947 5000

125,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท) ประเภทธุรกิจ รายละเอียด

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

500,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

10. บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จ�ากัด
3/10 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร  +66 (0) 2399 4510

400,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

11. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ�ากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย 
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร  +66 (0) 5399 9199

1,000,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

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

 UDS 65,780,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุน Porto Worldwide Limited สัดส่วนร้อยละ 33

13. Porto Worldwide Limited
2503 Bank of America Tower, 
12 Harcourt Road, Central, Hongkong

USD 199,301,000 ลงทุน ธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab)

14. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จ�ากัด
562, 566 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร  +66 (0) 2834 6000

800,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

15. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด
4, 4/1, 4/2, 4/4 ถ.ราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2640 7000

2,511,938,100 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล อุดร เซ็นทรัล พิษณุโลก 
เซ็นทรัล อุบล และเซ็นทรัล สมุย

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล อุดร เซ็นทรัล พิษณุโลก 
เซ็นทรัล อุบล และเซ็นทรัล สมุย

โรงแรม เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

16. บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

2,863,485,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

17. บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

2,341,600,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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18. บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ 
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

2,131,929,050 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

19. บจ. สยามฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

200,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก

20. บจ. สยามฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

100,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ด�าเนินธุรกิจด้านการบริการศูนย์การค้า
มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล1)

21. บจ. รัชโยธิน อเวนิว
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

135,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ศูนย์การค้าดิ อเวนิว รัชโยธิน

22. บจ. รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

1,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ด�าเนินธุรกิจด้านการบริการศูนย์การค้า
ดิ อเวนิว รัชโยธิน

23. บจ. เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

1,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ศูนย์การค้าเพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

24. บจ. เอกมัย ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ 
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

1,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ศูนย์การค้าเอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

25. บจ. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์
38, 38/1, 38/2, 38/3, 39 หมู่ 6 
ถนนบางนา-ตราด ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร  +66 (0) 215 1000

3,000,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ศูนย์การค้า เมกา บางนา

26. บจ. นอร์ธ บางกอก ดีเวลอปเมนท์
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

780,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ศูนย์การค้าแห่งใหม่บริเวณรังสิต
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27. บจ. เวสต์ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ 
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร  +66 (0) 2660 9000

1,537,920,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

28. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

2,000,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ขอนแก่น

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล ขอนแก่น

29. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

700,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล สุราษฎร์ 
เซ็นทรัล ล�าปาง

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล สุราษฎร์ 
เซ็นทรัล ล�าปาง

30. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จ�ากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2103 5999

3,200,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 9

อาคารส�านักงาน เซ็นทรัล พระราม 9

31. บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

400,600,000 พัฒนาโครงการ 
ที่พักอาศัย 
เพื่อขาย

32. บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000 อื่น ๆ บริหารงานนิติบุคคล อาคารชุด
และบ้านจัดสรร

33. บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ลงทุน ในบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ
ในประเทศมาเลเซีย

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

HKD 10,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

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

HKD 10,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

36. Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
Unit 30-01, 30th Fl., Tower A,
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

MYR 458,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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37. CPN Ventures Sdn. Bhd.
Unit 30-01, 30th Fl., Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3,
Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

MYR 10,000,000 อื่น ๆ ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหาร
และการจัดการอสังหาริมทรัพย์

38. บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ระยอง

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล ระยอง

39. บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล โคราช

40. บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

200,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

41. บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

42. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

10,000,000 อื่น ๆ ให้บริการจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

43. บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

400,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

44. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

200,000,000 อื่น ๆ ผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT

45. บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

70,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

 

46. บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล วิลเลจ

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล วิลเลจ
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47. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

2,500,000,000 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พัทยา

ศูนย์อาหาร เซ็นทรัล พัทยา

ลงทุน GLAND สัดส่วนร้อยละ 67.53

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา

48. บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

6,535,484,202 อาคารส�านักงาน เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์

49. บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

1,800,000,000 อาคารส�านักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

50. บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

2,064,261,300 พัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย

เบ็ล แกรนด์ พระราม 9

51. บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

11,000,000 พัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัย

52. บรษิทั จ ีแลนด์ พรอ็พเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

500,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

53. บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

1,900,000,000 อาคารส�านักงาน จี ทาวเวอร์

54. บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

16,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

55. บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร  +66 (0) 2246 2323

6,000,000 ลงทุน บจ. เบย์วอเตอร์ สัดส่วนร้อยละ 50

56. บริษัท เบย์วอเตอร์ จ�ากัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร  +66 (0) 2273 8838

10,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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57. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย 
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทร  +66 (0) 2686 6100

5,443,793,158 ลงทุน
สิทธิการเช่า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

58. บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

172,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

59. บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

60. บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

400,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

61. บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

465,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

62. บริษัท คอมมอนกราวน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

1,000,000 อื่น ๆ ธุรกิจ Co-working Space

63. บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จ�ากัด
53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 12A 
ห้อง 12A03-04 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

4,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

64. บริษัท วิมานสุริยา จ�ากัด
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 
ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม. 10500
โทร  +66 (0) 2200 9999

1,100,000,000 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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ธุรกิจค้าปลีก
และแบรนด์สินค้า

ธุรกิจโรงแรม
และอาหาร

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

เชิงพาณิชย์

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 
ถือหุ้นร้อยละ 26

ศูนย์รวมข้อมูล
ลูกค้า The 1

ธุรกิจยุคใหม่
และบริการ

ด้านการเงิน

บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท) ประเภทธุรกิจ รายละเอียด

65. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
บริหารงานโดยบริษัท ซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท์ จ�ากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร  +66 (0) 2667 5555

29,653,382,715 ลงทุน
สิทธิการเช่า

เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
เซ็นทรัล พัทยา โรงแรมฮิลตัน พัทยา 
อาคารส�านักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี 
อาคารส�านักงานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ 
อาคารส�านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
และพื้นที่จอดรถ

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

4,394,381,700 ลงทุน
สิทธิการเช่า

อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส 

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

850,000,000 อื่น ๆ ประกอบธุรกิจโรงแรม 
รับจ้างบริหารงานโรงแรม

หมายเหต ุ: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ�ากัด และ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารส�านักงานจีแลนด์ เลิกประกอบกิจการและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลผู้ถือหุ้น

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

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เซ็นทรัลพัฒนามีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่มีการท�าธุรกรรมกับ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้
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เซ็นทรัลพัฒนาประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เชิงพาณิชย์ มีการให้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าและประกอบธุรกิจอื่นท่ี
เก่ียวเน่ืองและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส�าเร็จ
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมาของเซ็นทรัลพัฒนา 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล
ซึ่งเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานและมีความหลากหลาย
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์สินค้าท่ีมีการ
ด�าเนินงานในส่วนของห้างสรรพสินค้า ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ร้าน
ค้ากลุ่มสินค้าเก่ียวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา  
ร้านหนังสือและเครื่องเขียน อุปกรณ์ส�านักงาน แบรนด์สินค้า
แฟชันและไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจร้านอาหาร  
ซึง่กลุม่ธุรกิจเหล่าน้ีถือเป็นพนัธมติรทางธุรกิจทีเ่ป็นผูเ้ช่าพ้ืนท่ีใหญ่ 

และผู้เช่าพ้ืนที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของเซ็นทรัลพัฒนา และช่วย 
สร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้ารายอืน่ ๆ  ให้มาเช่าพ้ืนทีภ่ายในศนูย์การค้า 
ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความส�าเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผูถื้อหุน้ของเซน็ทรลัพัฒนา โดยธุรกิจ
ต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลมีการบริหารจัดการแต่ละบริษัทท่ีแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารท�าธุรกรรมทางการค้ากับบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั 
จะมีการพิจารณาราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นไปตามราคาตลาดท่ี 
เซน็ทรลัพัฒนาพิจารณาท�าธุรกรรมกับลกูค้ารายอืน่ ๆ  ทีเ่ทยีบเคยีงกนั  
(Arm’s Length Basis) โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นส�าคัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 293,509,413 6.54

3. BBHISL NOMINEES LIMITED *** 102,788,500 2.29

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED *** 97,321,760 2.17

5. ส�านักงานประกันสังคม 89,743,400 2.00

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH *** 87,415,382 1.94

7. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 77,050,300 1.71

8. STATE STREET EUROPE LIMITED*** 69,166,863 1.54

9. THE BANK OF NEW YORK MELLON *** 67,824,742 1.51

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

รวม 2,119,132,968 47.20

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ *

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

และการจัดการของบริษัทฯ
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564

หมายเหต ุ: 1 ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
 2  ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 

มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563
 3 ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 4 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 5 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 6 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารส�านักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2564

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 3 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  3,312,800  22,323,200  25,636,000  -    -    -    3,312,800  22,323,200  25,636,000  0.57 

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 4 ประธานกรรมการ  26,764,600  -    26,764,600  -    -    -    26,764,600  -    26,764,600  0.60 

3. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ  6,168  -    6,168  10,372 2  -    10,372  16,540  -    16,540  0.00 

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  5,968  -    5,968  9,197 2  -    9,197  15,165  -    15,165  0.00 

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ  11,353  -    11,353  16,610 2  -    16,610  27,963  -    27,963  0.00 

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  22,645,900  -    22,645,900  -    -    -    22,645,900  -    22,645,900  0.50 

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  28,366,400  -    28,366,400  -    -    -    28,366,400  -    28,366,400  0.63 

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

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ  27,350,800  123,000  27,473,800  112,000  10,000  122,000  27,462,800  133,000  27,595,800  0.61 

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

12. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 5 กรรมการ  25,589,600  -    25,589,600  -    -    -    25,589,600  -    25,589,600  0.57 

13. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 43,388  3,000  46,388  29,439 2  -    29,439  72,827  3,000  75,827  0.00 

14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  17,668,900  -    17,668,900  40,000  -    40,000  17,708,900  -    17,708,900  0.39 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี 
และบริหารความเสี่ยง

 93,596  34,000  127,596  20,577 2  -    20,577  114,173  34,000  148,173  0.00 

16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

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

17. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

 -    -    -    11,050 2  -    11,050  11,050  -    11,050  0.00 

18. นายทิวา ค้วนเครือ 6 ผู้อ�านวยการงบการเงินรวม 
ฝ่ายบัญชีและบริหารส�านักงาน

 400 -  400  -    -    -    400  400  0.00 
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนการถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2564

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 3 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  3,312,800  22,323,200  25,636,000  -    -    -    3,312,800  22,323,200  25,636,000  0.57 

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 4 ประธานกรรมการ  26,764,600  -    26,764,600  -    -    -    26,764,600  -    26,764,600  0.60 

3. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ  6,168  -    6,168  10,372 2  -    10,372  16,540  -    16,540  0.00 

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ  5,968  -    5,968  9,197 2  -    9,197  15,165  -    15,165  0.00 

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ  11,353  -    11,353  16,610 2  -    16,610  27,963  -    27,963  0.00 

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  22,645,900  -    22,645,900  -    -    -    22,645,900  -    22,645,900  0.50 

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ  28,366,400  -    28,366,400  -    -    -    28,366,400  -    28,366,400  0.63 

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

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ  27,350,800  123,000  27,473,800  112,000  10,000  122,000  27,462,800  133,000  27,595,800  0.61 

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

12. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 5 กรรมการ  25,589,600  -    25,589,600  -    -    -    25,589,600  -    25,589,600  0.57 

13. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 43,388  3,000  46,388  29,439 2  -    29,439  72,827  3,000  75,827  0.00 

14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  17,668,900  -    17,668,900  40,000  -    40,000  17,708,900  -    17,708,900  0.39 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี 
และบริหารความเสี่ยง

 93,596  34,000  127,596  20,577 2  -    20,577  114,173  34,000  148,173  0.00 

16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

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

17. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

 -    -    -    11,050 2  -    11,050  11,050  -    11,050  0.00 

18. นายทิวา ค้วนเครือ 6 ผู้อ�านวยการงบการเงินรวม 
ฝ่ายบัญชีและบริหารส�านักงาน

 400 -  400  -    -    -    400  400  0.00 
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

โครงสร้ำงเงินทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน    2,244,000,000 บาท
ทุนเรียกช�าระแล้ว      2,244,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ    4,488,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ      0.50 บาท
ราคาหุ้น      56.50 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้)

หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 1

ชื่อหุ้นกู้ อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จ�านวน 
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ 
(ปี)

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

รอบการจ่ายคืน
เงินต้น

วันครบก�าหนด ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 2564

CPN221A AA 1,000 2 มิ.ย. 58 6.6 ครั้งเดียว เมื่อครบก�าหนด 12 ม.ค. 65 1,000 

CPN258A AA 1,000 8 ส.ค. 61 7 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 8 ส.ค. 68 1,000 

CPN225A AA 1,500 2 พ.ค. 62 3 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 2 พ.ค. 65 1,500 

CPN235A AA 2,000 2 พ.ค. 62 4 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 2 พ.ค. 66 2,000 

CPN227A N/A 2,000 18 ก.ค. 62 3 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 18 ก.ค. 65 2,000 

CPN297A N/A 500 18 ก.ค. 62 10 ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 18 ก.ค. 72 500 

CPN242A AA 3,000 11 พ.ย. 63 3.25 ไม่มี เมื่อครบก�าหนด 2 ก.พ. 67 3,000 

CPN241A AA 2,000 29 ม.ค. 64 3  ไม่มี เมื่อครบก�าหนด 29 ม.ค. 67 2,000

CPN261A AA 1,250 29 ม.ค. 64  5  ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 29 ม.ค. 69 1,250

CPN261B AA 750 29 ม.ค. 64  5  ไม่มี เมื่อครบก�าหนด 29 ม.ค. 69 750 

CPN236A N/A 2,000 9 มิ.ย. 64 2  ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 9 มิ.ย. 66 2,000 

CPN248A AA 5,000 19 ส.ค. 64 3  ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 19 ส.ค. 67 5,000 

CPN268A AA 4,000 19 ส.ค. 64 5  ทุก ๆ 6 เดือน เมื่อครบก�าหนด 19 ส.ค. 69 4,000 

หมายเหต ุ: 1 อัตราหุ้นกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 1.73 ต่อปี
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การด�ารงสภาพสถานะการเงินตามข้อก�าหนดสิทธิ การด�ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2564

1. จ�านวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น 1 ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.91 เท่า

2.  จ�านวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพันต่อเงินกู้ยืมที่
ไม่มีหลักประกัน

ไม่ต�่ากว่า 1.50 เท่า 2.99 เท่า

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานของงบการเงินรวมหากไม่มี
เหตุจ�าเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการ
จ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทั้งน้ี จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไร
สะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2560 2561 2562 2563 2564

ปันผล (บาทต่อหุ้น) 1.40 1.10 0.08 0.70 0.60 2

หมายเหต ุ: 2 รออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

หมายเหต ุ: 1 จ�านวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจ�านวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
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2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เพ่ิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ โดยน�ากรอบ COSO ERM 2017 มา
ประยุกต์เข้ากับบริบทขององค์กร จึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมุ ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม
กิจกรรมส�าคัญทางธุรกิจและผลกัดนัให้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรม
องค์กร บรษิทัฯ ก�าหนดความเสีย่งส�าคญัโดยค�านึงท้ังปัจจยัภายใน

และภายนอก สอดคล้องทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร 
พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีมต่ีอการด�าเนินธุรกิจ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือประเมนิความเสีย่งและระบคุวามเสีย่ง
ส�าคัญของบริษัทฯ แล้วก�าหนดแผนจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 
เพ่ือก�ากับและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยง 
ทีย่อมรบัได้ พร้อมทัง้ตดิตามและทบทวนความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ 
โดยมีแผนภาพความสัมพันธ์ในการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์

แนวโน้มสำคัญ
การแข่งขัน ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้เสีย
ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงาน

ติดตาม
ผลดำเนินงาน

ความเสี่ยงสำคัญ แผนจัดการ
ติดตาม

และทบทวน

ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าหลัก ความเชื่อ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์

แนวโน้มสำคัญ
การแข่งขัน ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้เสีย
ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงาน

ติดตาม
ผลดำเนินงาน

ความเสี่ยงสำคัญ แผนจัดการ
ติดตาม

และทบทวน

ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าหลัก ความเชื่อ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากวิสยัทัศน์ในการเป็น “ผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าแห่งภูมภิาค 
ด้วยเป้าหมายท่ีจะสร้างสรรค์อนาคตทีด่แีละย่ังยืนกว่าส�าหรบัทุกคน”  
รวมท้ังกลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ทบทวนความเส่ียง
ระดับองค์กรที่ส�าคัญปี 2563 โดยพิจารณาถึงความท้าทายและ
โอกาสที่เผชิญอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ทียั่งคงมอีย่างต่อเนือ่ง การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรนุแรงและ
รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท�าให้บริษัทฯ 
พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk) ในแง่การประกอบธุรกิจ การด�าเนินงาน ฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน หรือความด�ารงอยู่ของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.  ความเสี่ยงในการรักษาความสามารถ 
ในการแข่งขัน

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่ท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่เป็นไปดัง
ที่คาดการณ์ การบริโภคของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนรวมทั้ง 
ภาคการท่องเท่ียวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญยังคง 
ได้รับผลกระทบอย่างสูง ประกอบกับร่องรอยแผลเป็นเศรษฐกิจ 
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท้ังในด้านรายได้ครัวเรือนจากตลาดแรงงาน 
ทีซ่บเซาและภาระหนีท้ีอ่ยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีสัญญาณฟื ้นตัวที่ชัดเจน ในขณะท่ีผู ้บริโภค 
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการ 
ผ่าน Digital Platform มากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การส่ังซื้อสินค้า 
ผ่านช่องทาง Online การสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery 
การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Wallet 
เป็นต้น รวมท้ังมคีวามต้องการในด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั 
เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในสถานการณ์ที่ยังคงมีความเสี่ยง 
ของการระบาด COVID-19

จากก�าลงัซือ้ท่ีชะลอตัวและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ท�าให้ทั้งบริษัทฯ และผู้เช่าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญเกิด
ความเสี่ยงในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ 
ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานรวมท้ังให้การสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เช่าเพ่ือรองรับปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ได้แก่
•  การสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ท่ีตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์

ของลกูค้าแต่ละกลุม่ควบคูกั่บการจดักิจกรรมทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน

•  การใช ้ เทคโนโลยีเ พ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารและ 
สร้างประสบการณ์การให้บริการที่น่าประทับใจกับลูกค้า เช่น 
การพัฒนาการให้บริการและสิทธิพิเศษผ่าน Central Life  
ซึ่งอยู่บน Line Platform

•  การให ้บริการรูปแบบใหม ่ผ ่านช ่องทางการขายแบบ 
Omnichannel เช่น Chat & Shop, Drive-Thru และ Delivery 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและช่วยเหลอืร้านค้าให้
มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

•  การสนับสนุนให้ร้านค้าเข้าร่วมใน Ecosystem ของ The 1  
ผ่านโครงการ The 1 BIZ เพื่อให้ร้านค้าเข้าถึงลูกค้าจาก 
ฐานสมาชกิ The 1 และสามารถสร้างแคมเปญการตลาดให้ตรงกับ 
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสัมพันธ์จะดูแลและ
ติดตามผลการด�าเนินงานของร้านค้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให ้
การช่วยเหลอืและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของร้านค้าในด้านต่าง ๆ   
เช่น การให้ส่วนลด การช่วยเหลือเรื่องเงินมัดจ�าและหน้ีค้างช�าระ
ส�าหรับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายร่วมกันกับพันธมิตร การจัดอบรมและสัมมนาเพ่ือ
ให้มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการรับฟัง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือน�ามาปรบัปรงุการสนับสนุนและให้บรกิาร
แก่ร้านค้าต่อไป

ในด้านการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีการระบาด
ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและความ
ผันผวนสูง ผู้บริโภคยังคงกังวลต่อสถานการณ์และต้องการความ
มั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเมื่อมาซื้อสินค้าหรือ 
ใช้บรกิาร บรษิทัฯ ได้ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
ใกล้ชิดและได้ด�าเนินการต่าง ๆ เพ่ือรักษาความเชื่อมั่นและช่วย
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
•  ด�าเนินงานตามแผนแม ่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ”  

สร้างมาตรฐานด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย และปฏบิัต ิ
ตามข้อก�าหนดควบคมุการแพร่ระบาดของภาครฐัอย่างเคร่งครดั

•  ช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาการระบาดของ COVID-19 โดยการ
จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนในศูนย์การค้าทั่วประเทศ 

•  เป ิดพ้ืนท่ีให ้จ�าหน ่ายสินค ้าฟรี เ พ่ือช ่วยเหลือเกษตรกร  
ผูป้ระกอบการ SMEs และกลุ่มสินค้า OTOP ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 เพ่ือมุ่งที่จะช่วยฟื้นกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจโดยเร็ว 

792. การบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ)



•  ทบทวนและปรบัปรงุแผน Crisis Management และแผน BCP 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

•  บริหารและควบคุมค่าใช้จ ่ายและต้นทุนเพ่ือรักษาอัตรา 
การท�าก�าไรและกระแสเงนิสดอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษิทัฯ เน้นย�า้
การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายผนัแปรต่าง ๆ  เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) ให้เหมาะสม
และรดักุม รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นท่ัวทัง้องค์กรเพ่ือ 
บรรเทาผลกระทบจากการทีร่ายได้ยังไม่ฟ้ืนตัวสูร่ะดับปกตแิละ 
เพ่ือรองรับสภาวะการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการระบาดของ 
COVID-19

2. ความเสี่ยงในการขยายการเติบโตของบริษัทฯ 
เพ่ือสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจระยะ  
5 ปี (ปี 2564-2568) ที่มีเป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ต่อปีมากกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในการกระจายตัว  
Business Portfolio อย่างเหมาะสม มีความสมดุลมากย่ิงข้ึน 
ผ่านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างหรือ
ต่อยอดการเตบิโตในหลายรปูแบบ ท้ังการลงทนุพัฒนาโดยบรษิทัฯ 
ท้ังหมด การร่วมทุนพัฒนากับพันธมิตร หรือการควบรวมกิจการ 
ท่ีมศีกัยภาพ เพ่ือให้สามารถคว้าโอกาสและบรหิารจดัการความเสีย่ง 
จากสถานการณ์วิกฤตความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นได้

บ ริษัทฯ ได ้ พัฒนาโครงการตามแผนการกระจายธุรกิจสู ่
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นท่ีไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก  
(Non-Retail Business) เพิ่มมากขึ้น ในลักษณะของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-Use Development) โครงการ
ท่ีพักอาศยั โรงแรมและอาคารส�านกังาน รวมทัง้การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
ที่เก่ียวเนื่องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ Synergy กับศูนย์การค้า 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น การน�าเสนอสินค้าและบริการ 
ที่ตอบสนองลูกค้าได้ในทุกมิติ (ทั้งการอยู่อาศัย การท�างาน การท�า
ธุรกิจ การพักผ่อน) การด�าเนินงานร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบตังิาน เป็นต้น โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารเปิดตวัโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม 2 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา 
และเซ็นทรัล อยุธยา และบริษัทฯ ได้โอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A)  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกิจหลัก
คือ Community Mall ท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกในอีก
รูปแบบท่ีมีศักยภาพเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
เช่น มาเลเซยีและเวียดนาม รวมท้ังการลงทนุในธุรกิจใหม่เพ่ือขยาย
ช่องทางในการสร้างรายได้และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตาม
เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตตาม
ทิศทางธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับเปล่ียนองค์กร 
(Organization Transformation) ให้เป็นองค์กรที่ขับเคล่ือนด้วย
เป้าประสงค์ทีช่ดัเจน (Purpose Led Organization) โดยมุง่ด�าเนนิการ 
ทั้งการพัฒนาทักษะและความสามารถ (Capability) การปรับ
แนวคิด (Mindset) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้ขับเคลื่อน
ความส�าเร็จโดยมุ่งท�างานบรรลุตามเป้าหมาย (Performance 
Driven) การปรับกระบวนการและระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(Operation Efficiency) การปรับโครงสร้างองค์กรให้แบนราบ 
(Flat Organization) และยืดหยุ่นคล่องตัว (Agile Organization)  
รวมท้ังการสร้างและปลกูฝัง 4 Beliefs ได้แก่ Positivity, Dynamism, 
Customer Champion และ Community at Heart ให้บุคลากร 
ทั้งองค์กรเกิดความเข้าใจและแสดงออกเป็นพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน

3.  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
(Emerging Risk) 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงท�าให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรในการด�าเนินธุรกิจ
และกระทบต่อการให้บริการลูกค้า รวมทั้งปัจจุบันหลายภาคส่วน
ให้ความส�าคัญต่อการจัดการปัญหาภาวะโลกร้อน ในบริบทของ
ประเทศไทยน้ันได้มีการตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ 
(Nationally Determined Contributions: NDC) ตามกรอบ 
ความตกลงปารสีและประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดบัการแก้ไข
ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรล ุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวสู ่
สังคมคาร์บอนต�่า โดยอาจเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและมี
ประสทิธิภาพสงูข้ึน การมกีฎระเบยีบข้อบงัคบัเพ่ือลดผลกระทบและ 
ความคาดหวังของตลาดและผู้มีส่วนได้เสีย ในการที่องค์กรต้องมี
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์จ�าลองตามความเสี่ยง 
ดงักล่าว ประกอบด้วย 2 สถานการณ์ ได้แก่ 1) สถานการณ์พ้ืนฐาน  
คือ การด�าเนินธุรกิจตามแบบเดิมซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น  
4 องศา (RCP 8.5) และ 2) สถานการณ์ช่วงเปล่ียนผ่าน คือ 
สถานการณ์การลดอณุหภูมโิลกลงไม่น้อยกว่า 2 องศา (2 Degrees 
Scenario: 2DS) ของส�านักงานพลังงานสากล (International 
Energy Agency: IEA) โดยแต่ละสถานการณ์ครอบคลมุความเสีย่ง
จากนโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ ความเส่ียงทางกายภาพ
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และความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินธุรกิจ  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ. 2573 และเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยพิจารณา
น�าแนวทางของคณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ หรือ TCFD (Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosure) ซึ่งค�านึงถึงความเส่ียง
และโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถึงผลกระทบ 
ต่อภาคธุรกิจ โดยมคีวามเสีย่ง 2 ประเภทท่ีพิจารณา คอื ความเสีย่ง 
ทางกายภาพ (Physical Risks) และ ความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
(Transition Risks) มาบูรณาการในแผนลดความเสี่ยงองค์กร

ส�าหรับความเสี่ยงทางกายภาพซึ่งเป ็นความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทัง้ท่ีเกิดข้ึนแบบฉบัพลนัและทีส่ะสม
มาเป็นเวลานานซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นดินไหว พายุฝน ภาวะน�้าท่วม ภาวะน�้าแล้ง 
เป็นต้น โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความเสี่ยงเรื่องนี้ท่ีแตกต่างกัน เช่น  
ภาคเหนือจะมคีวามเสีย่งเรือ่งแผ่นดนิไหวและฝุน่ควัน ขณะทีภ่าคใต้ 
จะมคีวามเสีย่งเรือ่งน�า้ท่วมฉบัพลนัและลมมรสมุ เป็นต้น บรษิทัฯ ได้ 
ก�าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงท้ังการติดตามโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและการลดผลกระทบท่ีจะเกิดแก่บริษัทฯ เช่น 
การปรับปรุงสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่ การเตรียม
ความพร้อมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือบรรเทาเหตุที่เกิดข้ึน 
การเตรียมหาแหล่งน�้าส�ารองล่วงหน้าเพ่ือรองรับกรณีเกิดภัยแล้ง 
การให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารมาประเมินผลกระทบจาก
แผ่นดนิไหวพร้อมให้ค�าแนะน�าเพ่ือรบัมอืกบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกิดขึน้ 
รวมทั้งมีการสื่อสาร อบรมและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต 
(Crisis Management) อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
รับมอืกับเหตกุารณ์วกิฤตต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

ส�าหรบัความเสีย่งในช่วงเปลีย่นผ่านซึง่เป็นความเสีย่งจากการปรบัตวั 
สู่สังคมคาร์บอนต�่า ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐหรือประชาชาติเก่ียวกับการก�ากับดูแลภาวะโลกร้อนซึ่งอาจ 
ประกาศใช้อย่างกระทันหันโดยภาคธุรกิจปรับตัวไม่ทัน ความเสี่ยง
ทางเทคโนโลยีทีม่าทดแทนระบบเดมิท�าให้เกิดต้นทุนหรอืการลงทุน 
ทีเ่พ่ิมขึน้ ความเสีย่งด้านตลาด และความเสีย่งด้านชือ่เสยีงจากการ 
ทีล่กูค้าและสงัคมให้ความส�าคญักับการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม
อย่างเป็นรปูธรรม บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงประเดน็ส�าคญัดงักล่าว และ 
ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการด�าเนินการทั้งการใช้พลังงาน

ทดแทนโดยวางแผนใช้พลงังานแสงอาทติย์ทัง้การตดิตัง้บนอาคาร
ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืทีอ่ยู่ใกล้เคยีง การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยปรับเปล่ียนเครื่องจักร เช่น ระบบปรับอากาศให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ เป็นระบบทีก่่อมลพิษต�า่ การใช้พลงังานอย่าง
มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานในทุกส่วนงาน การน�ามาตรฐาน 
Green Building มาประยุกต์ใช้กับอาคารต่าง ๆ รวมท้ังการมุ่งสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ การรณรงค์และก�าหนด
มาตรการเพื่อลดขยะฝังกลบ เป็นต้น ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว ้
บนเว็บไซต์ในหัวข้อ Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)

4.  ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์  
(Emerging Risk)

เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ รนุแรง เป็นแรงขบัส�าคญั
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่เป็นอย่างมาก บริษัทฯ 
วางแผนน�าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวาง 
รากฐาน ก�าหนดเป้าหมาย พัฒนาการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ัง 
ปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน การท่ีบริษัทฯ พ่ึงพาเทคโนโลยี
และระบบดจิทิลัมากขึน้ท�าให้บรษิทัฯ อาจมช่ีองโหว่ให้โจมตมีากข้ึน 
ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจอย่างต่อเน่ืองหรอืกระทบต่อ 
ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ หากจดัการเหตอุย่างไม่มปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้  
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาการโจมตีทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพื่อการเรียกค่าไถ่ ประกอบกับในปี 2565 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ
ท�าให้อาจเป็นการเพ่ิมแรงจงูใจให้เกิดการโจมตทีางไซเบอร์เพ่ิมขึน้ 
อีกด้วย

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ โดยใช้มาตรฐาน ISO 27001:2013 และ NIST 
SP800-53 เป็นกรอบในการด�าเนินการ ซึ่งครอบคลุมการรักษา 
ความปลอดภยัของข้อมลูและระบบสารสนเทศ ท้ังระบบ Hardware, 
Software และ Network ของบริษัทฯ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-performance
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นอกจากน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
บุคลากรทั่วท้ังองค์กรผ่านการออกสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 
ภัยคุกคามและผลกระทบอย่างสม�่าเสมอและพัฒนาการรับมือ 
เมือ่เกิดเหตุผ่านการปรบัปรงุแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business  
Continuity Plan - BCP) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบ
ที่ใช้ในปัจจุบันและจัดให้มีการซ้อมแผน BCP เก่ียวกับการโจมตี
ทางไซเบอร์ ในปี 2564 รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดท�าประกันภัย
ด้านไซเบอร์ส�าหรบัการถ่ายโอนความเสีย่งและลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุ

5. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
จากการท่ีบรษิทัฯ มกีารออกตราสารทางการเงนิ เช่น หุน้กู้ ตัว๋แลกเงนิ  
เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต
เป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารทางการเงินอาจไม่สามารถ
จ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถช�าระคืนเงินต้น หากผู้ออกตราสาร
ทางการเงินประกาศล้มละลายหรือผิดนัดช�าระหนี้ ซ่ึงตราสาร
ทางการเงนิทีเ่สนอขายน้ันไม่ได้รบัการคุ้มครองจากสถาบนัคุม้ครอง
เงนิฝาก โดยผูถื้อตราสารทางการเงนิจะมสีทิธิในการขอรบัช�าระหน้ี
เท่าเทียมกับเจ้าหนีไ้ม่ด้อยสทิธิและไม่มหีลกัประกันรายอืน่ อย่างไร
ก็ตาม ในการประเมนิความเสีย่งด้านเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ีนัน้ 
ผู ้ถือหลักทรัพย์สามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท�า

โดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจลงทุนได้  
นอกจากนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ได้แก่  
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของผู ้ออกตราสาร 
ทางการเงินและควรติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ส�านักงาน ก.ล.ต.  
หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด  
ที่ระดับ “AA” 

2. ความเสี่ยงด้านราคา
เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องการไถ่ถอน 
หลักทรัพย์ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนซึ่งหลักทรัพย์อาจขายได ้
ต�า่กว่ามลูค่าทีต่ราไว้หรอืราคาทีซ่ือ้มาท�าให้ผูถื้อหลกัทรพัย์ไม่ได้รบั 
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน หรือได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนใน
อัตราที่ต�่ากว่า

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องการไถ่ถอน 
หลักทรัพย์ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์สามารถ
ขายต่อให้แก่ผู ้สนใจรายอื่นในตลาดรองได้โดยมีความเสี่ยง 
จากการที่ผู้ถือหลักทรัพย์อาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทันที 
ในราคาที่ต้องการ

ฟังก์ชันหลัก แนวทางจัดการ ตัวอย่างมาตรการ

Identify
(ระบุและเข้าใจถึง
บริบท)

• Risk assessment 
•  3rd party audit and 

cyber drill

•  การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาจุดอ่อนและวางแผนปรับปรุง
•  การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญท�า Penetration Test 
•  การท�า Vulnerability Scanning เพื่อตรวจเช็คช่องโหว่และป้องกัน

Protect
(ปกป้องระบบ)

• Policy and procedure
• Access control
• Protective technology
•  System / Software 

update

•  การจัดท�านโยบายและคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
•  การเปลี่ยนนโยบายการตั้ง Password ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
•  การน�าระบบ VPN, MFA และ PAM มาใช้ในการเข้าสู่ระบบ
•  การปรับปรุง System Shields เช่น โปรแกรม Anti-virus และ Firewall
•  การน�า Advance Email Protection มาใช้กับบัญชี Email ที่ส�าคัญ
•  การใช้มาตรฐาน OWASP ในการพัฒนาโปรแกรมให้มีความปลอดภัย
•  การปรับปรุง System / Software Patch ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

Detect
(ตรวจจับสถานการณ์
ผิดปกติ)

• Detection process
• Security monitoring

•  การติดตั้งโปรแกรม EDR เพื่อตรวจจับความผิดปกติ
•  การน�า Log Management มาใช้กับ System และ Network ทั้งหมด

Response
(รับมือสถานการณ ์
ผิดปกติ)

• Response planning
• Incident management

•  การจัดท�าคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ Incident Management

Recover
(ฟื้นฟูระบบกลับคืน)

• Recovery planning 
• DRP

•  การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ Disaster Recovery Plan
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3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้าน
ความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน 3
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
ประกอบด้วย 6 กลุม่ธุรกจิ ได้แก่ 1) ศนูย์กำรค้ำและธุรกิจอืน่ทีส่นบัสนุน
ธุรกิจศูนย์กำรค้ำซึ่งเป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนรำยได ้
มำกกว่ำร้อยละ 80 2) อำคำรส�ำนักงำน 3) โรงแรม 4) โครงกำร 
ที่พักอำศัย 5) ศูนย์อำหำร และ 6) กำรลงทุนในกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์ โดยยึดหลักบรรษัทภิบำลในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ มุ่งเน้นควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ให้ควำมส�ำคัญ 
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมมุมมองด้ำนควำมย่ังยืนใน 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม น�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ตำมกรอบองค์กำร
สหประชำชำติเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจอย่ำงย่ังยืน เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป ็น 
รูปธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดในเว็บไซต์  
www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/
at-a-glance

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นสมำชิก Dow Jones Sustainability Indices กลุ่มดัชนีโลก (DJSI 
World) ในหมวดธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 4 และกลุม่ตลำดเกิดใหม่ (DJSI 
Emerging Markets) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่8 และเป็นสมำชกิของ S&P Global Sustainability 
Yearbook ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 นอกจำกน้ัน ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับกำรประเมิน 
MSCI ESG Rating ในระดับ BBB ได้รับกำรประเมินควำมยั่งยืนจำก GRESB ซึ่งเป็น
มำตรวัดด้ำนควำมย่ังยืนเฉพำะกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ในระดับ Green Star และได้รับ
คะแนนในหมวดกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนในระดับ A 
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การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ
บรษิทัฯ แบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 6 กลุม่หลกั และ 3 กลุม่รอง และก�ำหนดหน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม กำรสือ่สำร  
กำรรบัฟังและกำรดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อข้อคดิเห็นและควำมคำดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ได้อย่ำงเหมำะสม 
ครบถ้วน และทันท่วงที โดยมีกำรน�ำข้อคิดเห็นท่ีได้รับมำปรับเข้ำกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ืองและสม�่ำเสมอ ในปี 2564 
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม ความถี่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการตอบสนอง

กล
ุ่มห

ลัก
 

ลูกค้า กำรส�ำรวจพฤติกรรมของลูกค้ำก่อนกำรพัฒนำโครงกำร ทุกโครงกำรใหม่ กำรเป็น Center of 
Life

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรตำมวำระก�ำหนด

ทุกไตรมำส

กำรสื่อสำรและกำรเปิดใช้งำนซื้อสินค้ำออนไลน์ เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ

ร้านค้า กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของร้ำนค้ำ ทุกไตรมำส กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำร้ำนค้ำ

จัดประชุมร้ำนค้ำรำยสำขำ รำยเดือน 
และทุกไตรมำส

กำรจัดอบรมและกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ งดกำรซ้อมอพยพหนไีฟ
ในปี 2564

สือ่สำรผ่ำนแอปพลเิคชนั CENTRAL PATTANA Serve เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ

พนักงาน กำรท�ำแบบประเมินออนไลน์
•  ด้ำนบรรษัทภิบำล (CG Individual Assessment)  

ทั่วทั้งองค์กร
•  ประเมินผู้บังคับบัญชำทั่วทั้งองค์กรแบบ 360 องศำ
• ประเมินควำมผูกพันองค์กร CG Voice

ปีละ 1 ครั้ง กำรบริหำรจัดกำร
และสร้ำงควำมผูกพัน
กับองค์กร

กำรประชุม 
•  กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง
•  ประชุม Town Hall แบบผสมผสำนทั้งออนไลน์และ

ออฟไลน์ และเพิ่มเติมประชุมเฉพำะฝ่ำยอีกปีละ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

• ปีละ 1 ครั้ง
• ปีละ 2 ครั้ง 

กำรอบรมออนไลน์ เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ

กำรสื่อสำรบนแอปพลิเคชัน Workplace และ 
Workchat

กำรจัดกิจกรรมพนักงำน อำทิ กิจกรรมพนักงำน 
จิตอำสำ กิจกรรม Community Day
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ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม ความถี่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการตอบสนอง

กล
ุ่มห

ลัก
 

คู่ค้า กำรประเมินคู่ค้ำ
• ก่อนกำรขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ำ
• หลังกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร
• ประเมินกำรคงสภำพคู่ค้ำ

ปีละ 1 ครั้ง กำรบริหำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน

กำรประชุมและอบรม
• ส่วนกำรพัฒนำธุรกิจและกำรก่อสร้ำง
 -  ประชมุเฉพำะกลุม่ตำมแนวทำงเศรษฐกิจหมนุเวียน
• ส่วนกำรบริหำรศูนย์กำรค้ำและกำรตลำด
 -  อบรมด้ำนควำมปลอดภัย
 -  อบรมพัฒนำศักยภำพ
• ส่วนกำรบริหำรองค์กร

ตำมแผนงำนและ
วำระก�ำหนด

ชุมชน กำรส�ำรวจผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ ทุกโครงกำรใหม่และ
โครงกำรปรับปรุง

กำรแสดงควำม
รับผิดชอบและ
พัฒนำชุมชน

กำรลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

กำรให้พื้นที่เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ตำมสภำวะที่ต้องกำร 
และจ�ำเป็น

กำรร่วมกิจกรรมจิตอำสำกับชุมชน ตำมตำรำงปฏิทิน
กิจกรรมอำสำ

ภาครัฐ 
องค์กรอิสระ  
และองค์กรอื่น ๆ  
ในสังคม เช่น 
หอการค้าไทย 
สภาอุตสาหกรรม 

ประชุมหำรือและรับฟังควำมคิดเห็น
• มุมมองด้ำนจรำจร
•  มุมมองด้ำนกำรจัดกำรขยะและด้ำนสิ่งแวดล้อม
•  มุมมองด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก
• มุมมองด้ำนแรงงำน เป็นต้น

ตำมวำระที่ก�ำหนด กำรแสดง
ควำมรับผิดชอบ
และพัฒนำชุมชน

ควำมเป็นเลิศใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม

กล
ุ่มร

อง

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

กำรประชุม กำรส�ำรวจควำมคิดเห็น กำรเปิดเผยข้อมูล รำยไตรมำส นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร

คู่แข่งทาง
การค้า 

กำรประชุม
กำรสื่อสำรเฉพำะกลุ่มผ่ำน Social Media
• ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ
• ควำมปลอดภัย

ตำมวำระ 
เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ

นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร

เจ้าหนี้ กิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day)
กำรเปิดเผยข้อมูล

รำยไตรมำส
รำยปี

นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร
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กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
กำรประเมนิประเด็นควำมส�ำคญัด้ำนควำมย่ังยืนในปี 2564 แบ่งออกเป็นประเดน็จำกกำรเปลีย่นแปลงภำยนอกและควำมท้ำทำยทีเ่กิดขึน้ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อควำมคำดหวัง กำรตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย และธุรกิจในกำรสร้ำง
คณุค่ำระยะยำว โดยมปีระเดน็ควำมเสีย่งทีพิ่จำรณำเป็นควำมเสีย่งเกิดใหม่ทัง้จำกบรบิทควำมไม่แน่นอนของรปูแบบของปัจจยัควำมเสีย่ง 
และโอกำสทีจ่ะเกิดขึน้และจำกผลกระทบทีเ่กิดขึน้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ท่ีต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2563 ตำมรำยละเอยีด
ที่เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 “กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”

กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน 

การวิเคราะห์แนวโน้มที่ส�าคัญ การระบุและการจัดล�าดับความส�าคัญ การทวนสอบและการเปิดเผยข้อมูล

ด�ำเนินกำรวิจัยแบบทุติยภูมิ  (Desk 
Research) โดยวิเครำะห์ครอบคลุม
•  แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงท่ีส�ำคญัของ

โลกและของประเทศไทย 
•  แ น ว โ น ้ ม ที่ เ ร ่ ง ใ ห ้ เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก

สถำนกำรณ ์กำรแพร ่ ระบำดโรค 
COVID-19 ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 

•  ผลจำกกำรประเมินด้ำนควำมย่ังยืน
จำกสถำบนัต่ำง ๆ  อำท ิดชันคีวำมย่ังยืน
ดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) GRESB - มำตรวดัด้ำน
ควำมย่ังยืนเฉพำะกลุม่อสงัหำรมิทรพัย์ 
และ THSI (Thailand Sustainability 
Investment) - กำรประเมินหุ้นย่ังยืน
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•  เป้ำประสงค์กำรพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน
ของสหประชำชำติ (UN Sustainable 
Development Goals: UN SDGs) 

น�ำแนวโน้มที่ส�ำคัญมำประเมินร ่วม
กับควำมเสี่ยงองค์กรและควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้จำกกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรประจ�ำปี ในระดับจัดกำร 
ของบริษัทฯ และจำกกำรจัดท�ำกลยุทธ์
องค์กร ในระดับสำยงำนและระดับฝ่ำย 
เพ่ือให้เข้ำใจและวำงต�ำแหน่งจุดยืนของ
องค์กรต่อควำมท้ำทำยและโอกำสที่เกิด
จำกแนวโน้มเหล่ำนั้น

ก�ำหนดและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญให้
สอดคล้องตำมควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำร 
จุดมุ ่งหมำย (Purpose) และกลยุทธ์
องค์กร 

สรปุเป็นประเดน็ควำมย่ังยืนทีม่นียัส�ำคญั
ของบริษัทฯ 

ทีมงำนแผนกพัฒนำควำมย่ังยืนทำง
ธุรกิจ แผนกบรหิำรควำมเสีย่ง และแผนก
กลยุทธ์องค์กร ร่วมกันน�ำเสนอประเด็น
ควำมย่ังยืนที่มีนัยส�ำคัญเพ่ือก�ำหนด 
เป็นแผนกลยุทธ์องค์กร แผนจัดกำร 
ควำมเสีย่งองค์กร และแผนด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
โดยคณะกรรมกำรที่ เ ก่ียวข ้อง ตำม 
รำยละเอียดท่ีเป ิดเผยไว ้ใน บทท่ี 7 
“โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรฯ” 

โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนเห็นชอบในกำร
รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลตำมแนวทำง
กำรรำยงำนขององค์กรควำมร่วมมือ 
ว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกลด้ำนควำมย่ังยืน  
(GRI) และกำรรำยงำนตำมแบบ 56-1  
One Report โดยได้ขอรบัรองกระบวนกำร 
มส่ีวนร่วมและกำรประเมนิประเด็นส�ำคญั
ด้ำนควำมย่ังยืนจำกหน่วยงำนอิสระ
ภำยนอก ดังแสดงผลกำรรับรองในหน้ำ 
248-249
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การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ทีมงำนข้ำมสำยงำน ได้แก่ แผนกพัฒนำควำมย่ังยืนทำงธุรกิจ 
แผนกบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกกลยุทธ์องค์กร ร่วมกันน�ำเสนอ
ประเด็นควำมย่ังยืนที่มีนัยส�ำคัญจ�ำนวน 10 ประเด็น บูรณำกำร
ในกระบวนกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร แผนจัดกำรควำมเส่ียง
องค์กร และแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนระยะยำว 5 ปี 
พ.ศ. 2565-2569 จำกประเด็นควำมเสี่ยงเกิดใหม่ที่น�ำมำพิจำรณำ
เพ่ิมเตมิในปี 2564 ทำงบรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนดเป้ำหมำยพันธสญัญำ  
เพ่ือแสดงถึงควำมมุ ่งมั่นด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ให้ได้ภำยในปี 2593 และ
ด้ำนสังคม คือ กำรสร้ำงชุมชนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตำมเป้ำหมำย  
UN SDGs ด�ำเนินกำรขบัเคลือ่นโดยก�ำหนดตัวชีวั้ดด้ำนควำมย่ังยืน
เป็นตัววัดผลควำมส�ำเร็จองค์กรแบบ OKR ถ่ำยทอดตำมล�ำดับชั้น 

เป็นตัววัดผล (Key Result) ระดับฝ่ำย ระดับแผนก และระดับ
บคุคล ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้อง ตำม 
รำยละเอยีดทีเ่ปิดเผยไว้ใน บทที ่7 “โครงสร้ำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำรฯ” 

แสดงผลกำรประเมินประเด็นด้ำนควำมย่ังยืนที่ส�ำคัญและ 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวโน้มท่ีส�ำคัญ 13 เรื่อง กับ 10 ประเด็น
ควำมย่ังยืนที่มีนัยส�ำคัญและกำรรำยงำนแสดงในตำรำงและ
แผนภำพ ดังนี้

แนวโน้มที่ส�าคัญ ความเสี่ยง 
และโอกาส ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ ตัวขับเคลื่อนคุณค่า การรายงาน

• กำรแข่งขันที่รุนแรง
• โลกำภิวัตน์และนครำภิวัฒน์
•  เศรษฐกิจชะงักงันโดยเฉพำะ

เศรษฐกิจภำยในประเทศที่ตกต�่ำ
ยำวนำน

•  ควำมสำมำรถในกำรปฏิรูป 
รูปแบบกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ 

1.  กำรขยำยธุรกิจหลักและ 
เร่งกำรเติบโตทำงเลือก

• กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
•  กำรขยำยธุรกิจทำงภูมิศำสตร์

และประเภทอสังหำริมทรัพย์
•  กำรขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจ

ใหม่

GRI 203 Indirect 
economic impacts
GRI 102-15 Key 
impacts, risks, and 
opportunities 
GRI 102-29 
Identifying and 
managing economic, 
environmental, and 
social impacts 
GRI 102-30 
Effectiveness of risk 
management processes 
GRI 102-31 Review 
of economic,  
environmental, and 
social topics 

• พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลง 
•  กำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่ค�ำนึงถึง

เรื่องควำมสะดวก สะอำด และ
ปลอดภัย 

•  กำรเปลี่ยนแปลงของ
ประชำกรศำสตร์

2.  ควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็วได้

3.  กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำ
พึงพอใจเกินกว่ำที่คำดหวัง

4.  กำรค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  
โดยเฉพำะเรื่องควำมปลอดภัย

•  กำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ขององค์กร

• กำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ

•  กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย 
ให้กับลกูค้ำ ร้ำนค้ำ และพนักงำน

กำรเป็น 
Center of Life

GRI 416 Customer 
health and safety 
GRI 418 Customer 
privacy
GRI 403 Occupational 
health and safety

•  ผลกระทบจำกนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยี 

•  กำรปรับกระบวนท�ำงำนเป็น
ดิจิทัล

5.  กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช ้
ในผลติภัณฑ์ กระบวนกำรท�ำงำน
และกำรให้บริกำร

•  กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้กับลกูค้ำและร้ำนค้ำ

เป้ำหมำยปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
ภำยในปี 2593
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สูง

กลางต่ำ

1

25
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3

แนวโน้มที่ส�าคัญ ความเสี่ยง 
และโอกาส ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ ตัวขับเคลื่อนคุณค่า การรายงาน

•  ควำมกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  
ท้ังในแง่ศกัยภำพของธุรกิจตนเอง 
และควำมสำมำรถของบริษัทฯ

6.  กำรตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบ
และกระบวนกำรที่ดีที่สุด

•  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ 
ร้ำนค้ำ

•  กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำง 
ควำมผูกพันกับบุคลำกร

• กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

กำรดูแลผู้มีส่วน
ได้เสีย

GRI 401 Employment
GRI 404 Training and 
education
GRI 414 Supplier social 
assessment
GRI 204 Procurement 
practices

•  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศอย่ำงรุนแรง

•  ควำมภักดต่ีอแบรนด์ท่ีมเีป้ำหมำย

7.  กำรบริหำรทรัพยำกรให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด รองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
ที่แปรปรวน

8.  โอกำสในกำรเป็นองค์กรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

9.  กำรตอบสนองและพัฒนำ
ชุมชนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

10.   กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำน
ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี

•  ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

•  กำรแสดงควำมรับผิดชอบและ
พัฒนำชุมชน

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

กำรเป็นองค์กร 
ที่ขับเคลื่อนโดย
จุดมุ่งหมำย

GRI 302 Energy
GRI 303 Water and 
Effluents
GRI 304 Biodiversity
GRI 305 Emissions
GRI 306 Waste
GRI 413 Local 
communities
GRI 205 Anti-corruption

กำรขยำยธุรกิจหลักและ
เร่งกำรเติบโตทำงเลือก

กำรตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบ
และกระบวนกำรที่ดีที่สุด

ควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วได้

กำรบริหำรทรัพยำกรให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น รองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่แปรปรวน

กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำ
พึงพอใจเกินกว่ำที่คำดหวัง โอกำสในกำรเป็นองค์กรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
กำรค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพำะเรื่องควำมปลอดภัย กำรตอบสนองและพัฒนำชุมชน

ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช ้
ในผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรท�ำงำน 
และกำรให้บริกำร

กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำน
ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี

ผลกระทบและความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โอกาสและผลกระทบสําคัญต่อ
การดําเนนิธุรกิจของเซน็ทรลัพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
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การก�าหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป้าหมาย UN SDGs  ที่บริษัทฯ น�ามาพิจารณา
ในการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน เป้าหมายย่อยและตัวชี้วัดที่น�ามาพิจารณาร่วม

เป้ำหมำยที่ 8.1 และ 8.3 ผลักดันกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจต่อประชำกรอย่ำงยั่งยืน เกิดกำรขยำยตัว  
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภำพ กำรสร้ำงงำน 
กำรเกิดและเติบโตของผู้ประกอบกำร วิสำหกิจรำยย่อย 
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

เป้ำหมำยที่ 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงำนและส่งเสริม 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยและมั่นคง
ส�ำหรับผู้ท�ำงำนทุกคนรวมถึงผู้ท�ำงำนต่ำงด้ำว  

ตัวชี้วัดที่ 8.1 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (real GDP) ต่อหัวประชำกร 
มีกำรขยำยตัวอย่ำงน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 8.3.1 สัดส่วนกำรจ้ำงงำนนอกระบบต่อกำร 
จ้ำงงำนทั้งหมด จ�ำแนกตำมสำขำและเพศ

ตัวชี้วัดที่ 8.8.1 อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บร้ำยแรง 
และไม่ร้ำยแรง จำกกำรท�ำงำนต่อแรงงำน 100,000 คน 
จ�ำแนกตำมเพศและสถำนะแรงงำนต่ำงด้ำว

เป้ำหมำยท่ี 11.7 จดัให้มกีำรเข้ำถึงพ้ืนท่ีสำธำรณะสเีขยีว 
ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้ำถึงได้โดยถ้วนหน้ำ

ตัวชี้วัดที่ 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้ำงขึ้น
ให้เป็นสถำนที่ที่ใช้ประโยชน์สำธำรณะส�ำหรับทุกคน

เป้ำหมำยที่ 13.2 บูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
และกำรวำงแผนระดับองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 13.2.2 ปริมำณรวมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ต่อปี

เป้ำหมำยท่ี 7.2 และ 7.3 เพ่ิมสดัส่วนของพลงังำนทดแทน 
และเพิ่มอัตรำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
ของโลกให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนต่อกำรใช้
พลังงำนขั้นสุดท้ำย

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ควำมเข้มของกำรใช้พลังงำนที่สัมพันธ์กับ
พลังงำนขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

เป้ำหมำยที่ 6.3 ปรับปรุงคุณภำพน�้ำ โดยลดสัดส่วน 
น�้ำเสียที่ไม่ผ่ำนกำรบ�ำบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มกำร 
น�ำกลับมำใช้ใหม่และกำรใช้ซ�้ำที่ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 สัดส่วนของน�้ำเสียที่ได้รับกำรบ�ำบัดอย่ำง
ปลอดภัย

เป้ำหมำยที่ 12.3 และ 12.5 ภำยในปี 2573 ลดของเสีย
อำหำรของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้ำปลีกผู้บริโภค และ
ลดกำรเกิดของเสียโดยให้มีกำรป้องกัน กำรลดปริมำณ 
กำรใช้ซ�้ำ และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่

ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 (ข) ดัชนีของเสียอำหำร

ตัวชี้วัดที่ 12.5.1 อัตรำกำรน�ำขยะกลับมำใช้ใหม่  
หรือจ�ำนวนตันของวัสดุที่ถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่

สูง

กลางต่ำ
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ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ เป้าหมายระดับองค์กรในปี 2564
เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ระยะยาวของบริษัทฯ  
ปี 2565-2569

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

   กำรขยำยธุรกิจหลัก และเร่งกำรเติบโตทำงเลือก
  ควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนอง

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วได้
  กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำพึงพอใจเกินกว่ำ

ที่คำดหวัง
  กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ 

กระบวนกำรท�ำงำน และกำรให้บริกำร
  กำรตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ด้วยระบบและกระบวนกำรที่ดีที่สุด

•  คงอัตรำกำรเติบโตของบริษัทที่ประมำณ
ร้อยละ 10

•  กำรพัฒนำนวัตกรรม-เดสติเนชัน 
จ�ำนวน 40 จุดหมำย

•  คงอัตรำกำรเติบโต 
ของบริษัทฯ เฉลี่ยต่อปี 
มำกกว่ำร้อยละ 10 

•  จัดสรรพื้นที่เพื่อชุมชน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20  
ของพื้นที่ทั้งหมด

• ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ร้อยละ 80
• ควำมพึงพอใจของร้ำนค้ำที่ร้อยละ 80
•  คะแนนควำมผูกพันของพนักงำน 

ต่อองค์กรที่ร้อยละ 80

  ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะเรื่อง 
ควำมปลอดภัย

•  เปิดเผยข้อมูลอุบัติเหตุของพนักงำน •  ก�ำหนดเป้ำหมำยอุบัติเหตุ
ของพนักงำนและแรงงำน
เป็นศูนย์

  กำรตอบสนองและพัฒนำชุมชนให้เติบโต 
อย่ำงยั่งยืน

  กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนตำม 
หลักบรรษัทภิบำลที่ดี

•  เปิดเผยข้อมูลสัดส่วนผู้ประกอบกำร 
รำยย่อยและท้องถิ่น

•  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดรำยได ้
กลับคืนสู่ท้องถิ่น 100 ล้ำนบำท

•  สัดส่วนผู้ประกอบกำร 
รำยย่อยและท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของคู่ค้ำทั้งหมด

•  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
รำยได้กลับสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

•  จ�ำนวนชั่วโมงอำสำของพนักงำนเท่ำกับ 
25,000 ชั่วโมง

•  สนับสนุนกำรบริจำคโลหิตให้ได้  
10 ล้ำนซีซี

8.1 และ 11.7.1

8.1 และ 8.3.1

8.8.1
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ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ เป้าหมายระดับองค์กรในปี 2564
เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ระยะยาวของบริษัทฯ  
ปี 2565-2569

ด้านสิ่งแวดล้อม

  กำรบริหำรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศที่แปรปรวน

  โอกำสในกำรเป็นองค์กรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์

•  ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
Scope 1 และ 2 ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง 
ร้อยละ 15 (เทียบกับปี 2558)

•  ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก Scope 1  
และ 2 ลงร้อยละ 20  
(เทียบกับปี 2558) 

•  ตั้งเป้ำหมำยกำรเป็นองค์กร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ในปี 2593

•  เพิ่มอัตรำกำรใช้พลังงำนทำงเลือกให้ได้
ร้อยละ 4.5 ของพลังงำนทั้งหมด

•  ลดกำรใช้พลังงำนลงร้อยละ 4 ในปี 
2564 (เทียบกับปี 2562)

•  เพิ่มอัตรำกำรใช้พลังงำน 
ทำงเลือกให้ได้ร้อยละ 12  
ของพลังงำนทั้งหมด

•  ลดกำรใช้พลังงำนลง 
ร้อยละ 20 (เทียบกับปี 2558)

•  รักษำระดับกำรใช้น�้ำรีไซเคิลให้ได้ 
ร้อยละ 5 ของปริมำณกำรใช้น�้ำภำยใน
ศูนย์กำรค้ำที่ติดตั้ง

•  เพิ่มปริมำณน�้ำรีไซเคิลให้ได้ 
ร้อยละ 20 ของปริมำณ 
กำรใช้น�้ำภำยในศูนย์กำรค้ำ

•  ลดปริมำณขยะฝังกลบให้ได้ร้อยละ 15 
เมื่อเทียบกับปริมำณขยะทั้งหมด

•  ลดปริมำณขยะฝังกลบให้ได ้
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
ปริมำณขยะทั้งหมด

แนวทางการจัดท�ารายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เซ็นทรัลพัฒนำจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมย่ังยืนและเปิดเผยรวมในรำยงำนประจ�ำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพ่ือแสดงผลกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ตำมแนวทำงกำรรำยงำนขององค์กรควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล 
ด้ำนควำมย่ังยืน ฉบับมำตรฐำนในแบบหลัก (Global Reporting Initiative (GRI) Standards - Core Option) มำตรฐำนแนวทำง 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000:201 Guidance on Social Responsibility) หลักสำกล 10 ประกำร ของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: UNGC) และเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องต่อเป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 
ควำมยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)

13.2.2

7.2.1 และ 7.3.1

6.3.1

12.3.1 (ข) และ 12.5.1

913. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน)



ขอบเขตของรายงาน
รำยงำนฉบับน้ีครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของเซ็นทรัลพัฒนำ
และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่ำนั้น ซึ่งไม่รวมผลกำรด�ำเนินงำน 
ในต่ำงประเทศ สอดคล้องกับหลักรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2564 โดยรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
และผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องตำมประเด็นควำมย่ังยืนท่ีส�ำคัญ และขอบเขตของ
รำยงำนในส่วนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนธุรกิจและด้ำนกำรพัฒนำ 
อย ่ ำง ย่ั ง ยืนครอบคลุม เฉพำะกำรบริหำรศูนย ์กำรค ้ ำ ท้ั ง  
36 ศูนย์กำรค้ำในประเทศ (แยกโครงกำรเซ็นทรัล ภูเก็ต ออกเป็น  
2 ศูนย์กำรค้ำ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต  
ฟลอเรสต้ำ) อำคำรส�ำนักงำน 10* อำคำร ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องและ 
ส่งเสริมกันภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ดัง
ท่ีรำยงำนในบทท่ี 1 “โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ ่ม
บริษัท” ยกเว้นกำรรำยงำนในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ไม่รวมผลกำร
ด�ำเนินงำนของศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศรีรำชำ และเซ็นทรัล อยุธยำ 
โรงแรม 2 แห่ง โครงกำรท่ีพักอำศัยเพ่ือเช่ำ 1 โครงกำร โครงกำร 
ท่ีพักอำศัยเพ่ือขำย 22 โครงกำร และกำรรำยงำนในด้ำนห่วงโซ่
อุปทำนไม่รวมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย คือ บจ. ซีพีเอ็น 
เรซซิเด้นซ์

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ได้แก่ ผู ้ถือหุ ้น  
ร้ำนค้ำ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ พนักงำน คู่แข่งทำงกำรค้ำ สังคม ชุมชน 
และสิง่แวดล้อม องค์กรภำครฐั องค์กรอสิระและองค์กรอืน่ ๆ  ในสงัคม 
โดยเน้ือหำและรำยละเอยีดในรำยงำนฉบบันีเ้ป็นกำรเปิดเผยผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องท่ีมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนำ
มีอ�ำนำจในกำรบริหำร รวมทั้งบริษัทที่ต้องกำรเปิดเผยข้อมูล
สำมำรถอ้ำงองิขอบเขตและผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืน ตำม 
รำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

การควบคุมคุณภาพของรายงาน
แผนกพัฒนำควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรควำมเป็นเลิศและ
กำรพัฒนำที่ย่ังยืนเป็นหน่วยงำนกลำงควบคุมคุณภำพกำรจัดท�ำ
รำยงำนให้มคีวำมถูกต้องสมบรูณ์ และมคีณะท�ำงำนจดัท�ำรำยงำน

ประจ�ำปี และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยงำนบญัชกีำรเงนิ และ
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้ตรวจสอบกำรเผยแพร่ข้อมูล

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
รำยงำนฉบับนี้ได้รับกำรตรวจรับรองรำยงำนฯ และตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนท่ีส�ำคัญโดยหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรตรวจรบัรองและให้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงอสิระต่อผลปฏิบตังิำน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจประเภทอสงัหำรมิทรพัย์ เพ่ือควำมน่ำเชือ่ถือและ
โปร่งใส และสอดคล้องตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ GRI-Standards 
ดังรำยละเอียดกำรรับรองควำมเชื่อมั่นในหน้ำ 248-249 สำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูล GRI Content Index ที่ www.centralpattana.co.th/
th/sustainability/sustainability-reporting-library

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

สำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับและ
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
ชั้น 10 อำคำรเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 6907-9
โทรสำร : +66 (0) 2264 5593 
อีเมล :  sd.ho@centralpattana.co.th

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

คลิก

หมายเหต ุ: * นับรวมผลกำรด�ำเนินงำนของ เดอะ ช็อปปส์ แอท เบ็ล แกรนด์ พระรำม 9
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3.2 รายงานความยัง่ยนืการจดัการผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

บรษิทัฯ รบัฟังเสยีง และสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ ยึดถือควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง และมุง่มัน่
ท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบ กระบวนกำร และเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด ภำยใต้เจตนำรมณ์ 
“กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน” โดยบริษัทฯ ได้จ�ำแนกจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�ำคัญกลุ่มหลัก และกลุ่มรอง ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว ้
บนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement และก�ำหนด
แผนงำนส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียหลักบูรณำกำรในแผนธุรกิจประจ�ำปี และรำยงำนกลุ่มหลักที่ส�ำคัญ 6 กลุ่ม ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การรายงาน

การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่
• กำรขยำยธุรกิจทำงภูมิศำสตร์และประเภทอสังหำริมทรัพย์
•  กำรร่วมลงทุนกับคู่ค้ำทำงธุรกิจและเข้ำซื้อกิจกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโต 

ระยะยำว

ผู้ถือหุ้น 1)  กำรกระจำย 
ควำมเสี่ยงกำรลงทุน
และกำรสร้ำงระบบ
นิเวศทำงธุรกิจใหม่

การเป็น Center of Life
• กำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
• กำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
• กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ลูกค้ำ 2)  กำรเป็น Center of 
Life

การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
• กำรสร้ำงและสรรหำผู้ประกอบกำรรำยใหม่
• กำรพัฒนำร้ำนค้ำ
• กำรสร้ำงและดูแลควำมสัมพันธ์กับร้ำนค้ำ

ร้ำนค้ำ 3)  กำรดูแลผู้ม ี
ส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
• กำรสรรหำและกำรรักษำบุคลำกร
• กำรพัฒนำผู้น�ำและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
• กำรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

พนักงำน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
•  กำรประเมินควำมเสี่ยงของคู่ค้ำ และกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กระบวนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
• กำรสรรหำคู่ค้ำรำยใหม่และกำรประเมินคู่ค้ำ
• กำรพัฒนำนวัตกรรมและสร้ำงคุณค่ำร่วมกันกับคู่ค้ำ

คู่ค้ำ
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แนวทางการบริหารจัดการ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การรายงาน

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
• ศูนย์กลำงของชุมชน
• ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• จิตสำธำรณะ

ชุมชน 4)  กำรเป็นองค์กร 
ที่ขับเคลื่อน 
โดยจุดมุ่งหมำย

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พลังงำน
• กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำและน�้ำทิ้ง
• กำรบริหำรจัดกำรขยะ
• กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ
•  กำรบริหำรจัดกำรอำคำรประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 

Green Building
• กำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
• กำรพัฒนำและรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนโดยผนวก
รวมกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจ�ำปี ก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำนควำมย่ังยืน
เป็นตัววัดผลควำมส�ำเร็จองค์กร และติดตำมผลลัพธ์ส�ำคัญตำม
วัตถุประสงค์ หรือ OKR- Objective Key Result ด้วยกลไกกำร
ติดตำมผลด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือ 
เป้ำหมำยขององค์กร ตำมรำยละเอยีดท่ีเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี  
2564 หัวข้อ “นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ” 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้กรอบกำรรำยงำน
แนวทำงกำรขับเคลื่อนธุรกิจอย่ำงย่ังยืนใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) กำร 
กระจำยควำมเสีย่งกำรลงทุนและกำรสร้ำงระบบนเิวศทำงธุรกจิใหม่ 
2) กำรเป็น Center of Life 3) กำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และ 4) กำร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยจุดมุ่งหมำย
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ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ พัฒนำและบริหำรอสังหำริมทรัพย์ให้เติบโต 
อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ำใหม่ในท�ำเลที่มีศักยภำพ
เริม่จำกกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และขยำยไปยังจงัหวัดท่ีมศีกัยภำพ 
ในกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีมั่นคงและเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค
นั้น ๆ เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงกำรกระจุกตัวของธุรกิจและสร้ำง
โอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจควบคู่กับกำรมีส่วนร่วมในกำร 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของภูมภิำคน้ัน ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ มศีนูย์กำรค้ำ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ�ำนวน 15 แห่ง ในต่ำงจังหวัดจ�ำนวน 
20 แห่ง และในประเทศมำเลเซยีอกี 1 แห่ง ก่อนเริม่พัฒนำโครงกำร 
บริษัทฯ จะเลือกท�ำเลท่ีดีท่ีสุดในย่ำนน้ัน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมสะดวก
สบำยในกำรเดนิทำงให้กับลกูค้ำรวมถึงนกัท่องเท่ียวและผูม้ำตดิต่อ
ค้ำขำยท่ีศูนย์กำรค้ำ โดยศูนย์กำรค้ำของบรษิทัฯ จะถูกสร้ำงสรรค์ขึน้ 
ด้วยแนวคดิ Center of Life หรอืศูนย์กลำงกำรใช้ชวีติของคนทกุวัย
ในชุมชนและท้องถ่ินนั้น ด้วยกำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรอย่ำง
ครบครัน รวมท้ังกำรสร้ำงสรรค์พ้ืนที่และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ  
เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้  
ในกำรออกแบบจะน�ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถ่ินน้ัน ๆ  
มำเป็นจุดเด่นของศูนย์กำรค้ำเพ่ือให้ศูนย์กำรค้ำมีควำมกลมกลืน 
เป็นส่วนหน่ึงของท้องถ่ินและส่งเสริมควำมภำคภูมิใจของคนใน 
ท้องถ่ินรวมถึงดึงดดูนกัท่องเทีย่วให้มำเย่ียมชม ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ  
สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนต่ำง ๆ  
ทัว่ประเทศ เป็นกำรสร้ำงประโยชน์และสร้ำงมลูค่ำให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม น�ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยวิสัยทัศน์
ที่ต้องกำรเป็นผู้น�ำในธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในระดับ
ภูมภิำคและมกีำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืนในระยะยำว บรษิทัฯ จงึได้ขยำย 

กำรลงทุนไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศท่ีม ี
แนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีมัน่คง เช่น มำเลเซยีและเวียดนำม  
เป็นต้น เพ่ือกระจำยฐำนธุรกิจและลดกำรพ่ึงพำธุรกิจในประเทศ
เพียงอย่ำงเดียว

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยำยรูปแบบกำรลงทุนไปสู่กำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ประเภทต่ำง ๆ อย่ำงครบวงจรภำยใต้กลยุทธ์
กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-Use 
Development) ประกอบด้วย ศูนย์กำรค้ำ ท่ีพักอำศัย อำคำร
ส�ำนักงำน และโรงแรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจศูนย์กำรค้ำ
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นกำรท�ำ
ธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกันในเชงิพ้ืนที ่โดยตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมำ บรษิทัฯ  
ได้พัฒนำโครงกำรทีพั่กอำศยัในบรเิวณพ้ืนทีศู่นย์กำรค้ำของบรษิทัฯ  
ที่เปิดด�ำเนินกำรอยู่หรือพ้ืนท่ีใกล้ ๆ โดยรอบศูนย์กำรค้ำด้วย 
รูปแบบโครงกำรที่ทันสมัย มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน 
และตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของลูกค้ำได้อย่ำงดี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้
เปิดตวัโครงกำรทีพั่กอำศยัจ�ำนวนทัง้สิน้ 22 โครงกำร ประกอบด้วย 
โครงกำรแนวสูง อำทิ คอนโดมิเนียม จ�ำนวน 15 โครงกำรและ
โครงกำรแนวรำบ อำทิ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และทำวน์โฮม จ�ำนวน 
7 โครงกำร โดยส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำบนพ้ืนท่ีใกล้ศนูย์กำรค้ำ ซึง่
มกีระแสตอบรบัจำกลกูค้ำอย่ำงดมีำก นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยังเตรยีม
เปิดตัวโครงกำรท่ีอยู่อำศัยอย่ำงต่อเน่ืองจ�ำนวน 4-5 โครงกำรต่อ
ปี ตลอดจนศึกษำโอกำสกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ 
ตำมแผนที่วำงไว้

การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญักับกำรรกัษำและสร้ำงกำรเตบิโตทำงธุรกิจอย่ำงแขง็แกร่ง มัน่คงและย่ังยืนแก่บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยตัง้เป้ำหมำย
ทำงธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569) ที่จะมีรำยได้เติบโตในอัตรำเฉลี่ย (CAGR) ให้ได้มำกกกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี โดยหนึ่งในกลยุทธ์กำร
พัฒนำธุรกิจอย่ำงย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรเติบโตด้วยกำรกระจำยฐำนธุรกิจกำรพัฒนำและ
บริหำรอสังหำริมทรัพย์ในหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่

การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์และประเภทอสังหาริมทรัพย์
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953. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ในกำรพัฒนำและบริหำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จ�ำกัด
เฉพำะกำรลงทุนในรูปแบบที่เจ้ำของโครงกำรเพียงคนเดียวเท่ำน้ัน
แต่ยังมีรูปแบบกำรร่วมลงทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีสำมำรถน�ำ
องค์ควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
ในด้ำนที่แตกต่ำงกันมำแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน เช่น
•  กำรร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธำนี จ�ำกัด (มหำชน) (“DTC”) เพ่ือ

ลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบผสม
ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอำศัย ศูนย์กำรค้ำ และอำคำร
ส�ำนักงำน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระรำม 4  
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีควำม
ช�ำนำญ คือ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำร้อยละ 85 และธุรกิจอำคำร
ส�ำนกังำนร้อยละ 100 ขณะท่ีสดัส่วนกำรลงทนุในธุรกิจโรงแรม
และทีพั่กอำศยัร้อยละ 40 ซึง่เป็นธุรกิจท่ี DTC มคีวำมเชีย่วชำญ

•  กำรร่วมมอืกับ IKEA เปิด “อเิกีย บำงใหญ่” ซึง่เป็น IKEA รปูแบบใหม่ 
ท่ีไม่เคยมีท่ีไหนมำก่อน ลูกค้ำเดินเข้ำออกและช�ำระเงินได ้
ทกุชัน้ และเป็นสำขำแรกทีม่ทีำงเข้ำเช่ือมต่อกับเซน็ทรลั เวสต์เกต 
ทุกชั้น เป็นกำรเสริมควำมเป็น Super Regional Mall ให้กับ
เซ็นทรัล เวสต์เกต

•  กำรร่วมทุนกับบริษัท ไรท์แมน จ�ำกัด ภำยใต้บริษัทฟีโนมินอน 
ครีเอชั่น จ�ำกัด ในสัดส่วน 50:50 เพ่ือร่วมกันรังสรรค์ควำม
มหศัจรรย์ให้ “ไตรภมูมิหัศจรรย์สำมโลก” สวนสนกุนวตักรรมธีม
ปำร์คผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็น World-Class Attractions 
แห่งใหม่ของจงัหวดัภูเก็ต และเป็นหนึง่ในสถำนทีท่ีนั่กท่องเทีย่ว
จำกทั่วทุกมุมโลกต้องมำเยือน ซึ่งถือเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำร
ท่องเทีย่วและเศรษฐกิจของจงัหวัดภูเก็ตให้สำมำรถแข่งขนักับ
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในประเทศอื่น ๆ ได้มำกยิ่งขึ้น

•  กำรร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็นแบรนด์ที่มี 
ชื่อเสียงในธุรกิจโคเวิร์กกิ้งสเปซ (Co-Working Space) จำก
ประเทศมำเลเซยีและมกีำรเติบโตรวดเรว็ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออก 
เฉยีงใต้ โดยได้จดัตัง้บรษิทัร่วมทนุในนำมบรษิทัคอมมอน กรำวน์  
ประเทศไทย จ�ำกัด และถือหุ้นในบรษิทัฯ สดัส่วนร้อยละ 51 และ 
Common Ground Group ร้อยละ 49 ขยำยธุรกิจโคเวิร์กก้ิงสเปซ 
ในประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยงศูนย์กำรค้ำและอำคำรส�ำนักงำน
เข้ำด้วยกันเป็นพ้ืนท่ีส�ำหรับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจขนำดย่อม (SMEs) และสตำร์ทอัพ (Start-up) 
และผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง

•  กำรร่วมทุนกับบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) 
เพ่ือลงทุนในธุรกิจแกรบ็ ประเทศไทย (Grab) โดยบรษิทัฯ ลงทนุ
ในสดัส่วนร้อยละ 33 เพ่ือขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ

ผ่ำนช่องทำงดจิทัิล โดย Grab เป็นผูน้�ำในกำรให้บรกิำรเดนิทำง  
ส่งอำหำร และโลจิสติกส์ ผ่ำนแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็น
พันธมติรทีส่�ำคญัอกีรำยส�ำหรบับรษิทัฯ และกลุม่เซน็ทรลัในกำร
เพ่ิมศกัยภำพสูค่วำมเป็น Omni-channel โดยจะร่วมมอืกันสร้ำง 
New Ecosystem เพ่ือตอบโจทย์กำรใช้ชวิีตของลกูค้ำในยุคทีม่ี
ควำมผสมผสำนระหว่ำงออฟไลน์และออนไลน์มำกขึน้

•  กำรดึงผู ้ พัฒนำเอำท ์ เล็ตระดับแนวหน้ำของโลกอย ่ำง 
Mitsubishi Estate Asia (MEA) มำร่วมลงทุนในโครงกำร
เซ็นทรัล วิลเลจ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วน
ถือครองร้อยละ 70) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่
ลกูค้ำ และเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของโครงกำรด้วยเอำท์เลต็
แบรนด์ระดับโลกซึ่งจะช่วยยกระดับโครงกำรเซ็นทรัล วิลเลจ
เป็นผูน้�ำด้ำนลกัชรูเีอำท์เลตในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ได้อย่ำง
แท้จริง

•  กำรซื้อหุ้นสำมัญ GLAND ในสัดส่วนท้ังหมดร้อยละ 67.53 
เนื่องจำก GLAND เป็นผู้พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ทั้งเพ่ือขำยและเพ่ือให้เช่ำและบริกำร ประกอบด้วย อำคำร
ส�ำนักงำน โรงแรม ที่พักอำศัย และพื้นที่ค้ำปลีก และ GLAND  
ยังมี โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ระหว ่ำงกำรพัฒนำและ 
ทีด่นิเปล่ำ (Land Bank) หลำยแปลงทีจ่ะน�ำมำพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์รปูแบบผสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพ่ือ
สร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว

•  กำรร่วมลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จ�ำกัด 
(“CHKL”) โดยบริษัทฯ จะเข้ำร่วมลงทุนผ่ำน CE Holding 
(บริษัทร ่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท ห้ำงเซ็นทรัล 
ดีพำทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด (“HCDS”) ซึ่งจะท�ำให้กำรถือหุ้นใน 
CHKL ระหว่ำง บรษิทัฯ HCDS และ HKL (Thai Development) 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 25:26:49 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบผสมบริเวณ 
ถนนวิทยุ ซอยสมคิด กรุงเทพมหำนคร โดยคำดว่ำจะใช้เวลำ 
ในกำรพัฒนำประมำณ 5 ปี และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน
ปี 2569 ซึ่งกำรร่วมลงทุนกับพำร์ทเนอร์ท่ีมีประสบกำรณ์และ
เชี่ยวชำญดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำ
สินทรัพย์และสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวต่อไปได้

•  กำรซื้อหุน้สำมญั SF ในสัดส่วนทัง้หมดร้อยละ 96.24 ทัง้นี ้กำร
ลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรขยำยศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจไปใน 
รูปแบบใหม่ ๆ (Small Retail Format) รวมถึงเป็นกำรลงทุนใน 
สินทรัพย์ท่ีมีศักยภำพรูปแบบ Regional Mall ในระยะยำว  
ซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธรุกจิ และสร้ำง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว

การร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจและเข้าซื้อกิจการเพื่อเสริมสร้างการเติบโตระยะยาว

96 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



การเป็น Center of Life

แนวทางการบริหารจัดการ

การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กร

02

บริษัทฯ พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน 2 มิติ ได้แก่ กำรปรับพื้นที่จำกกำรแบ่งโซนเป็นกำรพัฒนำจุดหมำยในกำรใช้บริกำรเพื่อตอบสนอง
และเติมเต็มควำมต้องกำรของลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ และกำรคำดกำรณ์ควำม
ต้องกำรในอนำคตของลกูค้ำมำวิเครำะห์และพัฒนำร่วมกัน ปัจจบุนั บรษิทัฯ มกีำรแบ่งประเภทจดุหมำยในกำรมำใช้บรกิำรหรอืเดสตเินชนั 
ออกเป็น 7 เดสติเนชัน ดังนี้ 

การสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
โดยยึดถือลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง 
ต่อผูบ้รโิภคครบทุกกลุม่ และยดืหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได ้ตำมกำรใช ้ชี วิต 
วิถีใหม่ทีค่�ำนึงถึงเรือ่งควำมสะดวก  
สะอำด และปลอดภัย และปรบัเปลีย่น
ได้อย่ำงรวดเร็ว

01

การให้บริการที่เป็นเลิศ 
ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเน่ืองและจริงจัง โดยสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำพึงพอใจ 
เกินกว่ำที่คำดหวัง ค�ำนึงถึงกำรมี
ส่วนร่วม และรับฟังเสียงจำกลูกค้ำ
อย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
ทันกำร เน้นในเรื่องกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกและปลอดภัยเป็นหลกั

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำ
ธุรกรรม สื่อสำร และอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำร

แฟมิลีเดสติเนชัน
จดุหมำยและบรกิำรส�ำหรบัครอบครวั เช่น สวนสนุก สวนน�ำ้  
สนำมเดก็เล่นในร่ม ห้องน�ำ้ส�ำหรบัเดก็ ท่ีนัง่รบัประทำนอำหำร 
ส�ำหรับครอบครัว

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
พัฒนำใหม่ 2 แห่ง พร้อมกำรเปิดเซ็นทรัล ศรีรำชำ และ
เซ็นทรัล อยุธยำ และปรับปรุง 1 แห่ง คือ เซ็นทรัล พระรำม 2

973. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)
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02 
ฟู้ดเดสติเนชัน 
จดุหมำยส�ำหรับกำรรบัประทำนอำหำร เช่น ศนูย์รวมอำหำรฟู้ดพำร์ค  
รวมไปถึงประสบกำรณ์ควำมอร่อยในหลำกหลำยมิติ เช่น อำหำร
ประจ�ำถ่ิน อำหำรประจ�ำชำติ อำหำรนำนำชำติ อำหำรบุฟเฟต์ 
อำหำรหวำน เครื่องดื่ม

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
พัฒนำใหม่ 2 แห่ง พร้อมกำรเปิดเซน็ทรลั ศรรีำชำในรปูแบบ Glass 
House และเซ็นทรัล อยุธยำ ในรูปแบบกำรตกแต่งท่ีล้อไปกับ
วัฒนธรรมของจงัหวดัมำกขึน้ รวมทัง้กำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด 
‘อยุธยำของอร่อย ของด ีของเด่น จำกทัง้ 16 อ�ำเภอ’ เพ่ือเน้นกำรเป็น
ฟู้ดเดสติเนชันอย่ำงแท้จริง อีกทั้งได้ท�ำกำรปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น 
ในอีก 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล พระรำม 9 เซ็นทรัล พระรำม 2 และ
เซ็นทรัล ขอนแก่น เพ่ิมควำมครบครันด้วยกำรเพ่ิมแบรนด์ ควำม
หลำกหลำยต่ำง ๆ ในฟู้ดเดสติเนชันเดิมอีก 8 แห่ง

นอกจำกน้ัน ได้น�ำร่องพัฒนำจดุหมำยส�ำหรบักำรรบัประทำนอำหำร
ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบเฉพำะเจำะจง ในศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวิลด์  
คือ โซนฮักไทย หรือ Hug Thai ที่ตอบโจทย์คนรักอำหำรไทย
แบบ Street Food และกลุ่มพนักงำนออฟฟิศที่มีเวลำจ�ำกัดใน 
กำรรับประทำน และ Zone I (พื้นที่อิเซตันเดิม) ที่ตอบโจทย์คนรัก 
อำหำรญ่ีปุ่น ภำยใต้บรรยำกำศควำมเป็นญ่ีปุ่นในรูปแบบที่เป็น
ไลฟ์สไตล์มำกขึ้น

03 
แฟชันเดสติเนชัน 
จดุหมำยส�ำหรับคนรกัแฟชนั เช่น แนวสตรทีแวร์ แนวลกัชรู ีแนวมนิมิอล  
รวมไปถึงแนวสปอร์ต และสไตล์ไม่ระบุเพศ จัดแบ่งเป็นโซนชัดเจน 
เช่น แฟชันพลัส หรือรูปแบบร้ำนค้ำชั่วครำวป๊อปอัพ สโตร์ บนพื้นที่
ส่วนกลำง

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
พัฒนำรูปแบบ Seamless Integrated Experience สร้ำงจุดหมำย
ส�ำหรับคนรักแฟชัน ด้วยรูปแบบใหม่ที่ Blur the Line ภำยใต้ชื่อ 
‘Playhouse’ ณ เซ็นทรัล ศรีรำชำ เป็นรูปแบบ Retail Zone เพ่ือ
ตอบโจทย์ข้อจ�ำกัดของผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ทีข่ำดก�ำลงัคน และ

ตอบควำมต้องกำรทุกกลุ่มทั้งครอบครัวพร้อมกันมำกขึ้น สำมำรถ
เลือกสรรสินค้ำพร้อมกันในครำวเดียว แล้วมำช�ำระเงินพร้อมกัน 
ณ จุดเคำน์เตอร์แคชเชียร์ เช่นเดียวกับบริกำรในห้ำงสรรพสินค้ำ 
ซึ่งแบรนด์สินค้ำท่ีคัดสรรจะประกอบด้วยแบรนด์ท่ีลูกค้ำคุ้นเคยใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ และเพ่ิมเติมแบรนด์ที่ทันสมัยก�ำลังเป็นท่ีนิยมใน
อินสตำแกรม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในแฟชันพลัสจ�ำนวน  
787 รำย ใน 26 สำขำ (รวมเซ็นทรัล ศรีรำชำ และเซ็นทรัล อยุธยำ)  
และป๊อปอัพ สโตร์ จ�ำนวน 99 รำย  (รวมสินค้ำทุกประเภท)

04
ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน  
จดุหมำยส�ำหรบัไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ  ส�ำหรบัคนทีม่ไีลฟ์สไตล์เหมอืน ๆ  กัน  
ได้มีประสบกำรณ์ร่วมกัน เช่น ไลฟ์สไตล์ที่ชอบกำรกินอำหำร
นำนำชำต ิอำหำรหวำน อำหำรเส้น อำหำรพ้ืนถ่ิน คอกำแฟ คอเพลง  
คอศิลปะ รักธรรมชำติ รักโลก รักสัตว์ รักกำรท่องเที่ยว ฯลฯ

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
ปรับปรุง Instamarket ส�ำหรับไลฟ์สไตล์คนชอบช้อปปิ ้งจำก 
อนิสตำแกรม และ Pet Park & Pet Shop ส�ำหรบัคนรกัสตัว์เลีย้งใน 
เซน็ทรลั เวสต์เกต และสรรหำกำรน�ำเสนอรปูแบบใหม่  ๆเพ่ือตอบโจทย์ 
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผู ้บริโภค เช่น คนชอบตกแต่งบ้ำน 
และสวน คนชอบกีฬำ e-Sport คนชอบถ่ำยรปูและเชก็อนิ ท้ังในรปูแบบ 

ปรับปรุง
ให้ทันสมัย

ร้ำนค้ำใน
แฟชันพลัส

ป๊อปอัพ
สโตร์ 

เพิ่มแบรนด์ ควำมหลำกหลำยต่ำง ๆ 
ในฟู้ดเดสติเนชันเดิม

แห่ง

รำย รำย

แห่ง

3

787 99

8
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กำรพัฒนำพ้ืนที่ถำวร พ้ืนที่ชั่วครำว และกิจกรรมทำงกำรตลำด  
กำรพัฒนำ ‘Design House’ จดุหมำยส�ำหรบัคนรกักำรตกแต่งบ้ำน 
ในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำง Retail Zone กับร้ำนเช่ำขนำดย่อย  
น�ำเสนอสนิค้ำตกแต่งบ้ำนอย่ำงมสีไตล์มำรวมไว้ในท่ีเดยีว ซึง่น�ำร่อง 
ในเซ็นทรัล ศรีรำชำ

05
สปอร์ตเดสติเนชัน   
จุดหมำยส�ำหรับคนรักสุขภำพ โดยใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ทั้งลำน 
ด้ำนหน้ำศูนย์กำรค้ำ พ้ืนทีด่ำดฟ้ำ และพ้ืนทีศู่นย์ประชมุเอนกประสงค์

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
มกีำรปรบัปรงุใหญ่ในโครงกำรเซน็ทรลั ป่ินเกล้ำ เซน็ทรลั พระรำม 2  
เซ็นทรัล ระยอง และเซ็นทรัล ศำลำยำ และปรับปรุงในบำงส่วน
อีก 4 แห่ง

06
ทัวร์ริสเดสติเนชัน    
จดุหมำยส�ำหรบันกัท่องเท่ียวท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิได้สมัผสั
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวตำมไลฟ์สไตล์ 

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
พัฒนำจุดหมำยใหม่พร้อมกำรปรับปรุงโซน H ในศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นโซนฮักไทย – Hug Thai เพ่ือเป็นจุดหมำย
ส�ำหรับกลุ่มคนท่ีชอบวิถีชีวิตคนไทยในรูปแบบร่วมสมัย เป็นพ้ืนที่
ส�ำหรับพนักงำนต่ำงชำติท่ีท�ำงำนในประเทศไทย และเตรียมรับ
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติในอนำคตท่ีหลงใหลในเสน่ห์ของอำหำรและ
ผลิตภัณฑ์ไทย ผลิตภัณฑ์และสินค้ำคุณภำพจำกเกษตรกรไทย  
46 ชุมชน กว่ำ 3,000 ครัวเรือนใน ‘จริงใจ Farmers’ Market’ 

ท�ำศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล อยุธยำ ให้เป็นจุดหมำยกำรท่องเท่ียว
ส�ำหรับคนไทยและคนต่ำงชำติภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำง The 
Cultural Capital หรือเมืองหลวงด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สะท้อนอัตลักษณ์อยุธยำแบบ Thai Twist พร้อม The Must-Visit 
Instagrammable Landmarks ทั่วทั้งศูนย์กำรค้ำ

07
ศูนย์กลางสําหรับชุมชน     
ปรบัเปลีย่นพ้ืนท่ีให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนในชมุชน เพ่ือ
อ�ำนวยควำมสะดวก อกีทัง้สนบัสนุนและส่งเสรมิให้เกิดสขุภำวะท่ีดี
ในชุมชน เสริมสร้ำงเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข็มแข้ง

กำรด�ำเนินกำรในปี 2564 
ชะลอแผนกำรพัฒนำศูนย์รำชกำรร่วมเพิ่มเติมออกไปก่อน จ�ำนวน
ยังคงเดิมที่ 14 แห่ง เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน
ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ศูนย์กำรค้ำได้ปรับ
พ้ืนท่ีส่วนกลำง พ้ืนทีล่ำนจอดรถ หรอืห้องประชมุเอนกประสงค์เป็น 
ศูนย์ฉีดวัคซีนเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนจ�ำนวน 26 จุด และจุด 
รับบริจำคโลหิตจ�ำนวน 20 จุดทั่วประเทศ 

ผลิตภัณฑ์จำก จ�ำนวนครัวเรือน

ชุมขน ครัวเรือน

46 3,000

ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดรับบริจำคโลหิต

จุด จุด

26 20

การให้บริการที่เป็นเลิศ
บรษิทัฯ มุง่มัน่ในกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเนือ่งและจรงิจงั โดยน�ำผลจำกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลกูค้ำ ซึง่ด�ำเนินกำร 
เป็นประจ�ำทุกไตรมำสมำพัฒนำและท�ำแผนงำนปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นด้ำนกำรให้บริกำรที่ค�ำนึงถึง ได้แก่ 

การเดินทางมายังศูนย์การค้า 
ประกอบด้วย ควำมพร้อมของที่จอดรถ  
ควำมสะดวกของเส้นทำงจรำจร ประสทิธิภำพ 
กำรจัดกำรจรำจรและควำมปลอดภัยใน 
ที่จอดรถ 

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประกอบด้วย ป้ำยบอกทำง สิง่อ�ำนวยควำม
สะดวก เจ้ำหน้ำที่ผู ้ให้บริกำร ระบบและ
อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย

บรรยากาศ การตกแตง่และความสะอาด
เรียบร้อย ความหลากหลายของร้านค้า 
รวมไปถึงกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดและ
โปรโมชัน
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โดยแบ่งกลุ ่มแผนงำนด้ำนกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศออกเป็น  
4 แผนงำน ดังนี้

1. การอํานวยความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ

การจัดการจราจร
บริษทัฯ ยังคงด�ำเนนิแผนปฏบิตักิำรจรำจรตำมแนวทำงท่ีก�ำหนดไว้
ในปี 2563 ในมำตรกำรจดัสรรก�ำลงัคนประจ�ำจดุให้ได้ประสทิธิผล 
แม้จะมกีำรลดจ�ำนวนเจ้ำหน้ำทีล่งในบำงช่วงเวลำเนือ่งด้วยมำตรกำร
ปิดลอ็คดำวน์จำกภำครฐั และแผนจดักำรตำมสภำพจรำจร 4 รปูแบบ 
ได้แก่ สภำพกำรจรำจรปกต ิสภำพกำรจรำจรเดนิรถได้ช้ำ สภำพกำร
จรำจรหนำแน่นและกรณีเกิดอบุตัเิหต ุหลงัจำกน้ันขยำยผลกำรน�ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรเข้ำ-ออก  
อำทิ กำรน�ำระบบแจกบัตรจอดรถอัตโนมัติและระบบจดจ�ำ 
ป้ำยทะเบียนด้วยกล้อง (License Plate Recognition: LPR) พบว่ำ
สำมำรถลดเวลำในกำรเข้ำ-ออกได้ภำยในเวลำ 8 วินำท ีและได้ต่อยอด 

ระบบดังกล่ำวโดยเชื่อมขยำยต่อกับระบบกำรจ่ำยเงินค่ำท่ีจอดรถ
แบบดจิทัิลไลฟ์ ไร้สมัผสั หรอื Cashless Payment Parking น�ำร่องใน 
2 โครงกำร คอื เซน็ทรลัเวิลด์ และเซน็ทรลั ลำดพร้ำว โดยผูใ้ช้บรกิำร 
ขำน�ำรถเข้ำ เพียงแค่วำงมอืหน้ำเซน็เซอร์ รบับตัรจอดรถ จำกน้ันขำออก
ให้ท�ำกำรสแกนควิอำร์โค้ด เพ่ือตรวจสอบและช�ำระค่ำบรกิำรทีจ่อดรถ 
จำกโทรศพัท์มอืถือ ซึง่ช�ำระได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ Mobile Banking 
จดุบรกิำรตู ้KIOSK ผ่ำน True Money Wallet และ Dolfin หรอืช�ำระ
ด้วยเงนิสดผ่ำนเคำน์เตอร์ช�ำระค่ำจอดรถบรเิวณจดุประชำสมัพันธ์ 
ภำยในศนูย์กำรค้ำก่อนน�ำรถออก กรณีลกูค้ำช�ำระเงนิแล้วไม้ก้ันจะ
เปิดอตัโนมตั ิหำกไม้ก้ันไม่เปิดสำมำรถใช้บตัรจอดรถสแกนทีช่่องอ่ำน
ควิอำร์โค้ด และหำกต้องกำรควำมช่วยเหลอืสำมำรถกดปุม่ SOS ท่ี
ป้อมทำงออกได้ทันที ทัง้นี ้ได้ชะลอแผนกำรตดิตัง้จดุน�ำเสนอภำพกำร
จรำจรภำยนอกอำคำรแบบปัจจบุนัเพ่ิมเตมิจำกทีไ่ด้ทดลองตดิตัง้เมือ่
ปี 2563 ออกไปก่อน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 
ส่งผลให้กำรจรำจรโดยรอบโครงกำรยังสำมำรถจดักำรได้ด้วยแผนกำร
จดักำรจรำจรท่ีมอียู่เดมิ

การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ จุดบริการขนส่ง และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  บรกิำรแจ้งช่องจอดรถอจัฉรยิะ จ�ำนวน 45,404 จดุ ใน 17 โครงกำร
•  บริกำรน�ำรถไปจอดให้ งดให้บริกำรในช่วงสถำนกำรณ์แพร่

ระบำดโรค COVID-19
•  บริกำรจุดร่วมขนส่ง รวม 27 โครงกำร
•  บริกำรรถรับ-ส่ง ตำมจุด รวม 16 โครงกำร

•  บริกำรจองท่ีจอดรถผ่ำนแอปพลิเคชัน (Reserved Parking)  
ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

•  บรกิำรพ้ืนทีจ่อดรถส�ำหรบัรถดลิเิวอร ีณ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวิลด์
•  บริกำรรถรับส่ง แท็กซี่ส�ำหรับผู้สูงอำยุ ณ เซ็นทรัล บำงนำ
•  ระบบช�ำระค่ำบรกิำรจอดรถแบบไร้เงนิสด ณ เซน็ทรลัเวลิด์ และ

เซ็นทรัล ลำดพร้ำว

811
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถส�ำหรับ
ผู้ต้องกำรเป็นพิเศษ 
ในทุกโครงกำร

55
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถชำร์จไฟฟ้ำ
ใน 24 สำขำ

ช่องจอด
1,292

พื้นที่จอดรถ
ส�ำหรับสุภำพสตรี 
ใน 12 โครงกำร*

ช่องจอด
231
พื้นที่จอดรถซูเปอร์คำร์
ใน 31 โครงกำร

185
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถส�ำหรับ
ครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก 
ใน 31 โครงกำร

1,148
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถบิ๊กไบค์
ใน 25 โครงกำร 

54
ช่องจอด

พื้นที่จอดรถส�ำหรับรถที่ม ี
ผู้โดยสำรมำกกว่ำ 4 ท่ำนขึ้นไป
ใน 3 โครงกำร

2,205
คัน

พื้นที่จอดรถจักรยำน
ใน 25 โครงกำร 

หมายเหต ุ: * เนื่องจำกจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรลดลงจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19) จึงลดจ�ำนวนสำขำที่ให้บริกำรลง 23 สำขำ
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2.  การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า

64

24

9

262

14

29

5

314

114

15

609

68

407

79

63

8

51

100

371

จุด ใน 29 โครงกำร

จุด ใน 21 โครงกำร

โครงกำร

คัน ใน 35 โครงกำร

โครงกำร

คัน ใน 27 โครงกำร

โครงกำร

ห้อง/จุด ใน 27 โครงกำร

จุด ใน 25 โครงกำร

จุด ใน 13 โครงกำร

คัน ใน 34 โครงกำร

ตู้ ใน 29 โครงกำร

คัน ใน 35 โครงกำร

ห้อง ใน 25 โครงกำร

จุด ใน 28 โครงกำร

โครงกำร

คัน ใน 3 โครงกำร

เครื่อง ในทุกโครงกำร

ห้อง ในทุกโครงกำร

ห้องให้นมบุตร

ห้องละหมำด

เคำน์เตอร์ส�ำหรับ
กรุ๊ปทัวร์ ใน

รถเข็นเด็กเล็ก

สัญญำณอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยฟรี ใน

รถไฟ Happy Train

Concierge Service ใน

ห้อง/จุดเปลี่ยนผ้ำอ้อม 

ที่นั่งพัก (Rest Area)

ศูนย์บริกำร
นักท่องเที่ยว

รถส�ำหรับเด็ก-ขับเคลื่อนโดย
ตัวเด็กเอง หรือ Kiddy Car

ตู้ชำร์จโทรศัพท์มือถือ

เก้ำอี้ล้อเลื่อน-รถเข็น ส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องกำรเป็นพิเศษ

ห้องน�้ำเด็กแบบแยกห้อง

ที่นั่งส�ำหรับท�ำงำน
พร้อมปลั๊กไฟ

บริกำรรับฝำกและขนส่ง
กระเป๋ำเดินทำง (ทั้งแบบมี/
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) ใน

รถเข็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

ให้บริกำรยืมแบตเตอรี่
ส�ำรอง (Power Bank)  

ห้องน�้ำส�ำหรับคนพิกำร

กลุ่มครอบครัว และผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

กลุ่มอื่น ๆ
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3. การดูแลรักษาความปลอดภัย
บรษิทัฯ ด�ำเนินมำตรกำรดูแลรกัษำควำมปลอดภัยให้กับลกูค้ำและ
ร้ำนค้ำสอดคล้องตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
ในกำรท�ำงำน ISO 45001 น�ำร่องใน 5 โครงกำร ได้แก่ ศนูย์กำรค้ำ
เซน็ทรลั พระรำม 3 เซน็ทรลั พระรำม 9 เซน็ทรลั ศำลำยำ เซน็ทรลั 
อีสต์วิลล์ และเซน็ทรลั มหำชยั โดยก�ำหนดแผนงำนกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยประจ�ำวันในพ้ืนท่ี กำรซ้อมแผนเผชญิเหต ุและกำรอบรม
เพ่ิมทักษะและประสทิธิภำพในกำรรบัมอืเมือ่เกิดเหต ุมแีนวทำงกำร
ด�ำเนินงำน ดงัน้ี 

การป้องกัน
แผนกป้องกันควำมสูญเสีย หรือ Loss Prevention (LP) ท�ำหน้ำที่
ดูแล สนับสนุน ตรวจตรำ และป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุฯ ภำยใน
อำคำร อีกท้ังคอยดูแลและก�ำกับกำรท�ำงำนของพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภยัทีว่่ำจ้ำงจำกบรษิทัคูค้่ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
ตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเน้น และกวดขันด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรติดต่อโรคระบำดเป็นส�ำคัญ มีกำรปรับและเน้น
กระบวนกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกมำกขึ้น ด้วยกำรติดตำมผ่ำนระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย-ผู้มีหน้ำท่ีเฝ้ำระวัง ในกำรสังเกตพฤติกรรมบน 
จอมอนิเตอร์ 32 จอ พร้อม ๆ กัน มีกำรจัดหมวดหมู่กำรเฝ้ำสังเกต
แต่ละจุด ในแต่ละห้วงเวลำตำมเครื่องมือ - นำฬิกำอำชญำกรรม 
โดยจะมีเวรผลัดเปลี่ยนทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ฯ ได้พัก
สำยตำ และผ่อนคลำย ก่อนปฏิบตัหิน้ำทีต่่อ เมือ่พบเหตผุดิปกตวิิสยั 
ทำงเจ้ำหน้ำท่ีฯ จะแจ้งไปยังทมีตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉนิเคลือ่นทีเ่รว็  
หรือ 1st Response Team เพ่ือเข้ำพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด และป้องกัน
กำรเกิดเหตุ หรือบรรเทำเหตุที่เกิดแล้วได้อย่ำงทันท่วงที ซึ่งผลที่ได้ 
พบว่ำประสิทธิภำพในกำรเผชิญเหตุดีขึ้น กระชับเวลำแจ้ง และ
บรรเทำได้เร็วขึ้น แม้ในภำวะอัตรำแรงงำนลดลง อันเนื่องมำจำก
กำรปิดล็อคดำวน์ศูนย์กำรค้ำในบำงช่วง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท�ำกำรติดต้ังระบบ CCTV แล้วท้ังสิ้นจ�ำนวน 
8,205 ตัว (เพ่ิมเติมจ�ำนวนในศูนย์กำรค้ำเปิดใหม่ในปี 2564 คือ 
เซ็นทรัล ศรีรำชำ และเซ็นทรัล อยุธยำ) นอกจำกนั้นยังติดตั้งปุ่ม
ช่วยเหลือควำมปลอดภัยหรือ Call Point Service บริเวณพื้นที่ลำน
จอดรถในทุกโครงกำรรวม 2,416 จุด และเพิ่มช่องทำงกำรแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินอีกหนึ่งช่องทำงด้วยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด 

การปฏิบัติการ
บริษัทฯ ใช้ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ* ในกำรติดตำม 
ควบคุมและประเมินสถำนกำรณ์ภำวะวิกฤติเป็นประจ�ำทุกเดือน 
โดยประเมนิร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทัฯ เจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐั 
ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนควำมปลอดภัยจำกภำยนอกและจำกบรษิทัภำยใน
กลุม่เซน็ทรลั โดยสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่ในปี 2564 อยู่ในระดบัสนี�ำ้เงนิ 
หรือสถำนกำรณ์ป้องกันยกเว้นโครงกำรในพ้ืนที่อ�ำเภอหำดใหญ่ 
จงัหวัดสงขลำ ท่ีก�ำหนดเป็นระดบัสส้ีมหรอืสถำนกำรณ์ระดบัเสีย่งสงู 
ต่อกำรเกิดเหตุระเบิดกำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำม

หำกเกิดเหตุคนร้ำยติดอำวุธหลุดรอดมำได้ในสถำนกำรณ์ป้องกัน 
เจ้ำหน้ำที่จะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรตอบสนองใน 3 แนวทำง คือ 
ขดัขวำง ชะลอกำรหนขีองคนร้ำยเพ่ือรอเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจโดยปิดก้ัน
ทำงออกบำงจุด ประสำนงำนกันลูกค้ำออกจำกพื้นที่ และให้ควำม
ร่วมมือส่งมอบภำพท่ีบันทึกไว้ โดยค�ำนึงถึงชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคัญก่อน 

เนือ่งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 และมำตรกำรเฝ้ำ
ระวังทีเ่คร่งครดั ส่งผลให้กำรซ้อมแผนเผชญิเหตแุละกำรอบรมเพ่ิม
ทกัษะเจ้ำหน้ำท่ีฯ ปรบัเปลีย่นเป็นแบบกำรฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรอื 
Tabletop Exercise โดยก�ำหนดเหตตุ่ำงสถำนกำรณ์ เรยีกทวนสอบ
วิธีปฏบิตัจิำกเจ้ำหน้ำทีใ่นแต่ละหน้ำท่ีต่อเน่ืองตำมสถำนกำรณ์จรงิ 

นอกเหนือจำกนี้ หำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
มำตรกำรรองรับ อำทิ
•  ตดิตัง้เครือ่งกระตุน้หวัใจอตัโนมตั ิ(AED) ในทกุโครงกำรอย่ำงน้อย  

1 เครื่อง บริเวณเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ โดยพนักงำนได้รับ
กำรฝึกซ้อมพร้อมใช้งำน

•  ท�ำประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำยส�ำหรับคุ ้มครอง 
ควำมเสี่ยงทุกประเภท ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัย
ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ

•  ท�ำประกันชีวิตเพ่ิมเติมจำกประกันอุบัติเหตุให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
และพนักงำนที่ต้องท�ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย และหน้ำท่ี
ที่เกี่ยวข้องครบทุกคน 

หมายเหต ุ: *  ระบบ Color-Code Condition 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปลอดภัย-สีเขียว ระดับ
ป้องกัน-สีน�้ำเงิน ระดับเสี่ยง-สีเหลือง ระดับสูง-สีส้ม และระดับรุนแรง-สีแดง เพื่อ
ใช้ในกำรสื่อสำรและปรับเปลี่ยนมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของศูนย์กำรค้ำ
และของร้ำนค้ำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที เมื่อเกิดภำวะวิกฤต ิ
คณะกรรมกำรศนูย์สัง่กำรในภำวะวิกฤตขิองบริษทัฯ และกลุม่เซน็ทรลัจะท�ำหน้ำท่ี
ติดตำมสถำนกำรณ์ควบคุมและประเมินภำวะวิกฤติร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยจำกภำยนอกและจำกบริษัทภำยในกลุ่ม
เซ็นทรัล
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การมีส่วนร่วม
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในกำรขับเคล่ือนและ
ยกระดบัมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและสขุอนำมยัให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

โดยรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะ
กรรมกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ระดบัองค์กรตำมวำระทีเ่ก่ียวข้อง 
ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ทยอยเพ่ิมเตมิกำรเก็บข้อมลูกำรเกิดอบุตัเิหตุ
กับผูร้บัเหมำและผูร้บัเหมำช่วง เพ่ือท�ำแผนป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 
อีกทั้งน�ำรำยงำนที่ได้มำเปิดเผยตำมแนวทำงกำรเปิดเผยของ GRI 

4. มาตรฐานการให้บริการ
บรษิทัฯ ด�ำเนนิมำตรกำรดแูลรกัษำควำมปลอดภัยให้กับลกูค้ำและ
บริษัทฯ พัฒนำระบบบริหำรคุณภำพองค์กรตำมข้อก�ำหนดของ 
ISO 9001 เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรให้บริกำรภำยในองค์กร ให้ม ี
ประสิทธิภำพและได้คุณภำพที่ดีอย่ำงต่อเนื่องตำมปรัชญำกำร 
ให้บริกำรด้วยหัวใจหรือ “Service with the Heart” เน้นเป้ำหมำย 
ในกำรเพิม่ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ ลดข้อร้องเรยีน และลดประเดน็ท่ี
เกิดซ�ำ้ ๆ โดยในปี 2564 มผีลกำรด�ำเนินงำน ดงัต่อไปน้ี
• สร้ำงมำตรฐำนกระบวนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย
 -  ก�ำหนดมำตรฐำนกำรคัดเลือกบุคลำกรในส่วนงำนรักษำ

ควำมปลอดภัย และรกัษำควำมสะอำด โดยจดัประชมุร่วมกับ 
ผูบ้รหิำรของผูร้บัเหมำช่วง เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงนโยบำยและ
มำตรฐำนบุคลำกรที่บริษัทฯ ก�ำหนด

 -  กำรฝึกอบรมพนกังำนผูร้บัเหมำช่วงในทุกเดอืน เป็นกำรอบรม
ในห้องเพ่ือเน้นทฤษฎีและกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
รวมถึงกำรศึกษำหน้ำงำนภำยใต้กิจกรรม ‘เดินทัวร์นกขมิ้น’ 
เพ่ือให้พนักงำนคุ้นเคยกับท่ีตั้งร้ำนค้ำในศูนย์กำรค้ำและ 
ออกเสียงชื่อร้ำนค้ำได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน

 -  กำรประเมินกำรบริกำรของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
และพนักงำนรักษำควำมสะอำด โดยทีมงำน Service with 
the Heart ทุกเดือนโดยลูกค้ำนิรนำม (Mystery Shopper)  
ในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 3 ให้พนักงำนของบริษัทฯ จำก 
ต่ำงสำขำมำประเมนิกำรให้บรกิำรของพนกังำนผูร้บัเหมำช่วง  
ตำมรำยกำรตรวจสอบที่ก�ำหนดเพ่ือวัดมำตรฐำนกำร 
ให้บริกำรประจ�ำจุดสัมผัสบริกำรต่ำง ๆ 

 -  กำรสร้ำงขวัญและก�ำลงัใจให้กับพนักงำนรบัเหมำช่วงในทกุ ๆ   
สปัดำห์ท่ี 4 ของทุกเดอืน โดยก�ำหนดให้เป็นสปัดำห์แห่งกำร 
มอบรำงวัลชื่นชมและก�ำหนดมอบรำงวัลปฏิบัติงำนดีเย่ียม
ประจ�ำปีในไตรมำสที่ 4 แยกรำยสำขำ จัดเป็นกิจกรรม
ประจ�ำปีมอบรำงวัลเป็นเข็มกลัด Service Excellence และ
บัตรก�ำนัลของขวัญเชิดชูและชื่นชมโดยผู้จัดกำรทั่วไปใน
แต่ละสำขำ
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•  ทบทวนเอกสำรคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หรือ SOP กำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนแผนกลูกค้ำสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบที่
ท�ำให้พนักงำนต่ืนตัวและสนุกไปกับกำรให้บริกำรในโครงกำร 
‘CS ปังไม่มีพัง’ โดยให้พนักงำนบริกำรลูกค้ำจัดท�ำคลิป
สื่อสำรผ่ำนแอปพลิเคชัน TikTok ที่แสดงให้เห็นถึงกำรบริกำร
ท่ีดีเปรียบเทียบกับกำรบริกำรท่ีไม่ดี เพ่ือให้พนักงำนใหม่และ
พนักงำนเก่ำได้ตระหนักและเน้นย�้ำถึงมำตรฐำนกำรบริกำรที่
ถูกต้อง

•  พัฒนำบริกำรระบบ Booking (จำกเดมิชือ่ I Booking) ให้รองรบั
กับชีวิตวิถีใหม่โดยลดกำรสัมผัส ลดขั้นตอนในกำรท�ำงำนของ
พนักงำน เปิดใช้งำนครอบคลุมทุกสำขำทั่วประเทศ และขยำย
บริกำรเพิ่มเติมในส่วน Concierge Service น�ำร่องใน 3 สำขำ 
ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัล ภูเก็ต และ
อยู่ระหว่ำงทดสอบระบบกำรจองรถรับ-ส่ง หรือ Shuttle Bus 
Service ในสำขำเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งก�ำหนดจะเปิดให้บริกำร
ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2565 

•  ปรับแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” ซึ่งเป็นมำตรกำรท่ี
พัฒนำขึ้นในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ให้มี
ควำมเข้มงวดเพ่ิมขึน้และก�ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรให้บรกิำร 
โดยแบ่งออกเป็น 5 มำตรกำร ได้แก่ มำตรกำรคัดกรองเข้มงวด 
มำตรกำรลดควำมแออดั มำตรกำรตดิตำมผูใ้ช้บรกิำร มำตรกำร
ท�ำควำมสะอำดในเชงิรกุ และมำตรกำรลดกำรสมัผสั นอกจำกน้ี 
ยังได้น�ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำปรับใช้เป็นมำตรฐำนของกำรให้
บริกำรเช่นกัน อำทิ 

 -  ฉำกก้ันหน้ำเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์เพ่ือรักษำระยะห่ำง
ระหว่ำงกำรให้และใช้บริกำร

 -  เครื่องจ่ำยแอลกอฮอล์ล้ำงมืออัตโนมัติภำยในลิฟต์

 -  อุปกรณ์เตือนให้เว้นระยะห่ำงซึ่งติดตั้งที่บันไดเล่ือนท่ีมีผู้ใช้
บริกำรหนำแน่น

 -  อุปกรณ์ฉำยรังสี UV-C เพ่ือฆ่ำเชื้อในระบบน�ำอำกำศจำก
ภำยนอกเข้ำในตัวอำคำร (ระบบ Air Handling Unit: AHU) 
และตู้อบแสง UV-C เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค เพ่ิมควำมมั่นใจใน
กำรน�ำสินค้ำกลับบ้ำน

 -  เซ็นเซอร์กดลิฟต์โดยไม่ต้องสัมผัสและอุปกรณ์ท�ำควำม
สะอำดรำวจับบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

•  น�ำมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดงำนประชุม แสดงสินค้ำ และ
นิทรรศกำรอย่ำงยั่งยืนหรือ ISO 20121 Event Sustainability 
Management System มำใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรพ้ืนท่ี
ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ ซึง่สอดคล้องตำมนโยบำยของภำครฐั 
ในกำรสนับสนุน พัฒนำ และประชำสัมพันธ์ส่งเสริมมำตรฐำน
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์เพ่ืออุตสำหกรรมไมซ์ - MICE 
(Meeting Incentives Conventions Exhibitions) โดยบริษัทฯ 
ได้ขอรับรองมำตรฐำนดังกล่ำวแล้วทั้งสิ้น 9 แห่งจำกทั้งหมด 
13 แห่ง และขอรับรองมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย 
หรือ TMVS และมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนอำเซียน หรือ AMVS 
ทั้งประเภทห้องประชุมและกำรจัดงำนนิทรรศกำร ซึ่งรับรอง
โดยส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน) หรือ TCEB แบ่งองค์ประกอบในกำรรับรองออกเป็น  
เกณฑ์ด้ำนกำยภำพ เกณฑ์ด้ำนเทคโนโลยี และเกณฑ์ 
ด้ำนกำรให้บรกิำรและกำรจดักำร ซึง่บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรขอรบัรอง 
ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์แล้วทัง้สิน้ 13 แห่ง (รวมกำรขอรบัรอง
ซ�้ำประเภทห้องประชุมและนิทรรศกำร) และขอรับรอง AMVS 
จ�ำนวน 2 แห่ง 
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การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์และอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลักเป็นส�ำคัญ  
โดยเฉพำะลูกค้ำ ร้ำนค้ำ พนักงำน และคู่ค้ำ ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิเครำะห์ข้อมูลบิ๊กดำต้ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจยิ่งขึ้น โดยผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 มีดังนี้

1. สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการ

•  ให้บริกำรรับช�ำระเงินแบบไร้เงินสดและไร้คูปองในศูนย์อำหำร
ที่บริหำรโดยบริษัทฯ ทุกสำขำ โดยลูกค้ำสำมำรถช�ำระเงินด้วย
ระบบ Mobile Banking  ผ่ำนกำรสแกนคิวอำร์โค้ดได้โดยตรง
กับร้ำนค้ำโดยไม่จ�ำเป็นต้องแลกคูปอง หรือจ่ำยด้วยระบบ 
e-Wallet รูปแบบอืน่ อำท ิTrue Money Wallet, Alipay, Wechat 
Pay, Rabbit Line Pay, Dolfin, Shopee Pay

•  เปิดบรกิำร Central Eats, Central Kitchen และ Chat & Shop 
บนแอปพลิเคชันไลน์ @central Life ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พฒันำขึ้น 
เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคในช่วงสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรค COVID-19 โดยให้ลกูค้ำสำมำรถสัง่อำหำรดลิเิวอร ี
จำกหลำกหลำยร้ำนอำหำรในศนูย์กำรค้ำภำยใต้กำรบรหิำรของ
เซน็ทรลัพัฒนำท่ีร่วมมอืผ่ำนแอปพลเิคชนัและบรกิำรส่งอำหำร
ของ Grab และกำรสัง่จำกหลำกหลำยร้ำนในศนูย์กำรค้ำหรอืสัง่
กับร้ำนค้ำโดยตรงแล้วรับอำหำร ณ จุดเดียวผ่ำนแอปพลิเคชัน 
Central Kitchen ในส่วนกำรส่ังซื้อสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร ลูกค้ำ
สำมำรถสอบถำมและสั่งสินค้ำในแต่ละศูนย์กำรค้ำผ่ำน
แอปพลิเคชัน Chat & Shop 

ลูกค้า 
ปรบัปรงุ และอปัเกรดกำรสือ่สำรโซเชยีลมเีดยีบนแอปพลเิคชนัไลน์ ภำยใต้ชือ่ @central Life โดยยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมฟังก์ชันตำมวำระโอกำสแตกต่ำงกันตลอดทั้งปี ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ดังนี้ 
•  ฟังก์ชัน “ค้นหำร้ำนค้ำ” เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรค้นหำร้ำนค้ำและแผนท่ีน�ำทำง 
•  ฟังก์ชัน “Gift for You” เพิ่มสิทธิพิเศษอีกขั้น ในกำรเลือกคูปองพิเศษที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ ควำมสนใจ 

และควำมต้องกำรเฉพำะบุคคล
•  ฟังก์ชัน “จองบริกำร” เพิ่มควำมสะดวกในกำรจองบริกำรพิเศษ อำทิ รถเข็น รถเข็นเด็กเล็ก รถ Kiddy 

Car ก่อนดินทำงไปใช้บริกำรได้ล่วงหน้ำ
•  ฟังก์ชัน “Smart Chat” เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรค้นหำข้อมูลที่ลูกค้ำสนใจ เป็นทำงลัดไปยังฟังก์ชัน

อื่น ๆ ที่มีให้บริกำรในไลน์

ร้านค้า 
SERVE by Central Pattana หรือ แอปพลิเคชัน เซิร์ฟ ส�ำหรับบริกำรร้ำนค้ำในกำรท�ำธุรกรรมทำงดิจิทัล
ประกอบด้วย กำรสื่อสำรระหว่ำงร้ำนค้ำและบริษัทฯ กำรค้นข้อมูล กำรแจ้งซ่อม กำรช�ำระเงินค่ำเช่ำ 
ผ่ำนระบบ e-Payment และฟังก์ชันในอนำคตที่ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อำทิ The 1 Biz และกำรจับคู ่
ธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Crowdfunding ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 หัวข้อ  
“กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำร้ำนค้ำ”

ลูกบ้าน 
บริกำรกำรท�ำธุรกรรมทำงดิจิทัลให้กับลูกค้ำโครงกำรที่พักอำศัยผ่ำนแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เรสซิเดนท์ 
แฟมลิ ีหรอื CPN Residence Family” ประกอบด้วยฟังก์ชนักำรใช้งำนตัง้แต่กำรจองนดัหมำยเพ่ือเข้ำเย่ียมชม 
โครงกำร ข้อมลูกำรจอง กำรผ่อนช�ำระค่ำงวด ข้อมลูข่ำวสำรของโครงกำร กำรแจ้งซ่อมผ่ำนแอปพลเิคชนั

2. บริการทําธุรกรรมทางดิจิทัล

1053. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



@central Life
เซน็ทรลัพัฒนำได้เปิดตวัแพลตฟอร์ม
ดจิทัิล LINE Official Account ภำยใต้ 
ชื่อ central Life  เมื่อปี 2561 เพ่ือ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอยู่บนโลก
ดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ โดยฟังก์ชันแรกน้ันเน้นกำรสื่อสำรและสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัลเพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็น Your Lifestyle Companion ที่อยู่ในมือของ
ผู้บริโภคครบจบในที่เดียว ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ระบบค้นหำ
ร้ำนค้ำพร้อมน�ำทำงระบบแผนที่ดิจิทัล กำรสื่อสำรจำกศูนย์กำรค้ำ
เพื่อน�ำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชัน งำนอีเวนต์ต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ฟังก์ชันกำรแจ้งสิทธิประโยชน์และแคมเปญ
กำรตลำดจำกศูนย์กำรค้ำและร้ำนค้ำพร้อมทั้งให้บริกำรคูปอง
ออนไลน์ (e-Voucher ) เพ่ือแลกรับสิทธิประโยชน์เฉพำะบุคคล
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ “Gift for You” และระบบจองที่จอดรถ 
ล่วงหน้ำ บริษัทฯ ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบเมนูและฟังก์ชันบน
แพลตฟอร์มดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19 ได้มีกำรปรับฟังก์ชันกำรส่ังอำหำร 
ดลิเิวอรแีละกำรสัง่สนิค้ำเพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรท้ังของ
ลูกค้ำและร้ำนค้ำ อำทิ 

ฟังก์ชัน “Central Eats” ซึ่งสำมำรถสั่งอำหำรจำกหลำกหลำย 
ร้ำนอำหำรในศนูย์กำรค้ำภำยใต้กำรบรหิำรของเซน็ทรลัพัฒนำและ
ส่งผ่ำน Grab

ฟังก์ชัน “Central Kitchen” เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำในกำรสั่งอำหำรกว่ำ 1,000 ร้ำน 
2,000 กว่ำเมนู เป็นจุดศูนย์กลำงกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำร 
สัง่อำหำรท่ีง่ำยและสะดวกกว่ำ ท้ังแบบโทรตรงหรอื Add LINE OA  
สำขำใกล้บ้ำน คลกิเลอืกเมนท่ีูชอบและรอรบัอำหำรทีบ้่ำน ทำงร้ำน
มีบริกำรเรียก Rider ส่งให้ หรือจะแวะมำสั่งที่เคำน์เตอร์ Central 
Kitchen ในศูนย์กำรค้ำแล้วออกมำรับได้เลยด้วยบริกำรแบบ 
Touchless Experiences

ฟังก์ชนัส�ำหรบักำรสือ่สำรให้ลกูค้ำสำมำรถรบับรกิำรและซือ้สนิค้ำ
จำกร้ำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำได้แม้ในช่วงล็อคดำวน์ ได้แก่ “One 
Call One Click” “Delivery & Drive Thru” และ “Chat & Shop” 
โดยสำมำรถแชทคุยกับพนักงำนเพ่ือซื้อสินค้ำในสำขำใกล้บ้ำนได้
อย่ำงสะดวกและง่ำยดำย

ฟังก์ชนั “Smart Chat” ซึง่เป็นฟังก์ชนัท่ีน�ำเทคโนโลยี Chat Bot มำช่วย
ในกำรตอบค�ำถำมทีล่กูค้ำสนใจซึง่สำมำรถช่วยลกูค้ำหำค�ำตอบได้
ในคลกิเดยีว โดยข้อมลูท่ีรวบรวมไว้ในฟังก์ชนันีม้ำจำกกำรวิเครำะห์ 
ข้อมลูบิก๊ดำต้ำท่ีลกูค้ำสนใจและใช้บรกิำรมำกผ่ำนแพลตฟอร์มดจิทิลั 
LINE Official Account ในช่วงท่ีผ่ำนมำ โดยฟังก์ชนั “Smart Chat” 
จะมตีวัเลอืกย่อยเพ่ือให้ลกูค้ำเลอืกบรกิำรท่ีสนใจสอบถำมและเลอืก
สำขำทีส่นใจจะใช้บรกิำร แบ่งบรกิำรออกเป็น 
•  “ค้นหำร้ำนค้ำ” ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกลกูค้ำ ตัง้แต่กำรหำทีต่ัง้

ของร้ำนค้ำท่ีสนใจ น�ำทำงโดยแผนทีด่จิทิลั ไปจนถึงแนะน�ำเมนู
อำหำรทีส่นใจ และโปรโมชนัพิเศษของร้ำนค้ำในแต่ละสปัดำห์  

•  “โปรโมชัน” แจ้งโปรโมชันที่โดดเด่นในทุกสำขำและแยกย่อย
แต่ละสำขำในแต่ละช่วงเวลำ รวมไปถึงโปรโมชันท่ีร่วมกับ 
บัตรเครดิต คู่ค้ำ-พำร์ทเนอร์ต่ำง ๆ 

•  “อีเวนต์และกิจกรรม” แจ้งกิจกรรมทำงกำรตลำดของแต่ละ
สำขำในแต่ละช่วงเวลำ

•  “คูปองของฉัน” ฟังก์ชันกำรแจ้งสิทธิประโยชน์และแคมเปญ
กำรตลำดจำกศูนย์กำรค้ำและร้ำนค้ำพร้อมทั้งให้บริกำรคูปอง
ออนไลน์ (e-Voucher ) เพ่ือแลกรบัสทิธิประโยชน์เฉพำะบคุคล 

•  “จองบรกิำร” หรอืบรกิำร i-Booking เพ่ือจองบรกิำร อปุกรณ์ต่ำง ๆ   
ในศนูย์กำรค้ำ เช่น รถส�ำหรบัเด็ก (Kiddy Car) รถเข็นเดก็ เก้ำอี ้
ล้อเล่ือน แบตเตอรี่ส�ำรอง และบริกำรผู ้ช่วยช้อปปิ ้ง หรือ 
Concierge Service รวมไปถึงบรกิำรจองรถรบั-ส่ง ระหว่ำงสำขำ 

•  “สิทธิพิเศษสมำชิก The 1” บริกำรพิเศษเชื่อมต่อกับกำรท�ำ
ธุรกรรมกับบัตร The 1 ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเช็กคะแนนและแลก
คะแนนได้ด้วยตนเอง 

•  “สอบถำมข้อมูล” แบ่งออกเป็น กำรสืบค้นข้อมูลศูนย์กำรค้ำ 
เบอร์ติดต่อร้ำนค้ำ กำรสนใจเช่ำพื้นที่ขำยสินค้ำและบริกำรใน
ศูนย์กำรค้ำ และกำรแนะน�ำติชมบริกำร

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจการดําเนินการที่สอดคล้องตาม 4 ความเชื่อ 

106 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ยกเลกิ “ดชันชีีวั้ดควำมพึงพอใจของลกูค้ำ (Shopper)” จำก
ตวัชีวั้ดองค์กรในปี 2564 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
โรค COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยยังส่งผลกระทบต่อควำม
พึงพอใจของผู้บริโภคนอกเหนือจำกปัจจัยอันเกิดจำกกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

•  ปรบัตวัชีวั้ดเป็นกำรด�ำเนนิกำรส�ำเรจ็ตำมแผนงำนย่อยแทน 

•  ก�ำหนด “ดัชนีชี้วัดควำมพึงพอใจ
ของลกูค้ำ (Shopper)” เป็นตวัชีวั้ด 
ระดับองค์กร โดยตั้งเป้ำหมำย 
ที่ระดับ 80 คะแนน ทั้งน้ีอำจมี
กำรปรับเปลี่ยนขึ้นกับสถำนกำรณ์ 
แพร่ระบำดโรค COVID-19 ใน 
ปี 2565

การพัฒนาศูนย์การค้า
โดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์

•  ด�ำเนนิกำรตำมแผนงำนพัฒนำศนูย์กำรค้ำ มคีวำมคบืหน้ำ
กำรพัฒนำโครงกำรใหม่และเปิดให้บริกำรตำมแผนงำน
ร้อยละ 100 ควำมคบืหน้ำกำรปรบัปรงุศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั 
ภูเก็ต เซ็นทรัล อุดร เซ็นทรัล พระรำม 2 และเซ็นทรัล 
ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยตำมแผนงำน 

•  ด�ำ เนินงำนตำมแผนก ่อสร ้ำง 
ศูนย์ใหม่ จ�ำนวน 2 โครงกำร 
ปรับปรุงศูนย์กำรค้ำ 2 โครงกำร  
และปรับปรุงบำงส ่วนจ�ำนวน  
7 โครงกำร

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนในกำร
พัฒนำจุดหมำยใหม ่จำกกำร
พัฒนำโครงกำรใหม ่และกำร
ปรับปรุงโครงกำรเดิม ท้ังหมด  
40 เดสติเนชัน

การให้บริการที่เป็นเลิศ •  ด�ำเนนิงำนตำมแผนงำนในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
เดนิทำงและจอดรถ ตำมแผนงำนกำรจดักำรจรำจรโดยเพ่ิม
จุดบริกำรรถร่วมสำธำรณะจนถึงปัจจุบันมีจ�ำนวน 27 จุด  
และทดลองบริกำรช�ำระค่ำที่จอดรถแบบ Cashless ใน
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลำดพร้ำว

•  น�ำมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำร
ท�ำงำนตำมมำตรฐำน ISO 45001 มำปรบัใช้ใน 5 โครงกำร
ส�ำเร็จ 

•  ด�ำเนนิงำนตำมแผนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงชมุชน-Community 
เฉพำะกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือน ๆ  กัน โดยตั้งเป้ำหมำย
สร้ำงชมุชนคนรกัครอบครวั รกักีฬำ กลุม่ Yold (Young old) 
และกลุ่ม Gen Z ผลส�ำเร็จโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 81 จำก 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนด

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนในกำร 
เพ่ิมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และ
ร ้ำนค้ำตำมแผนกลยุทธ ์รำยปี  
ภำยใต้โครงกำร Service with the 
Heart ต่อเนื่องจำกปี 2564

•  พิจำรณำขอรบัรองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำร
ท�ำงำน ISO 45001 ใน 5 โครงกำร

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรมอบประสบกำรณ์ 
ทำงดจิทิลั โดยก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรสร้ำงชมุชนออนไลน์- 
Community เฉพำะกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือน ๆ กัน 
เน้นกลุ่มคนรักครอบครัว และคนรักกีฬำ ซึ่งผลยังไม่เป็น
ที่น่ำพอใจ

•  ด�ำเนินงำนปรับแผนกลยุทธ์ด้ำน
กำรมอบประสบกำรณ์ทำงดิจิทัล 
และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกลุ่ม
เป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน: การเป็น Center of Life

1073. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
ควำมกังวลของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำอันเน่ืองจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19 คือ ผลกระทบจำกเศรษฐกิจภำยใน
ประเทศที่ตกต�่ำ ควำมกังวลในด้ำนแรงงำน ทั้งในด้ำนควำมพร้อม
ในกำรเปิดให้บรกิำร จ�ำนวนพนักงำนท่ีรบัวคัซนี และกำรขำดแคลน
แรงงำน รวมไปถึงควำมกังวลในเรื่องค่ำใช้จ่ำย เงินสดหมุนเวียน 
กำรช�ำระหน้ี และกำรบริหำรสินค้ำคงคลังให้เหมำะสม ดังนั้นในปี 
2564 บริษัทฯ จึงเน้นออกมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ
ในหลำกหลำยมำตรกำร และในรูปแบบภำยใต้กำรสร้ำงและดูแล
ควำมสัมพันธ์กับร้ำนค้ำ

1.1 การสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับร้านค้า
ในปี 2564 รัฐบำลได้ประกำศมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคโดยมี
ค�ำสั่งทยอยปิดศูนย์กำรค้ำทั่วประเทศช่ัวครำว รวมเป็นเวลำกว่ำ  
2 เดือน ซึ่งสร้ำงผลกระทบทำงธุรกิจต่อผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
SMEs ท้ังขนำดเล็ก ขนำดกลำง และร้ำนค้ำปลีก รวมถึงผู้ผลิต  
ผู ้จัดจ�ำหน่ำย และผู ้ให ้บริกำรในศูนย ์กำรค ้ำที่บริหำรโดย 
เซ็นทรัลพัฒนำทั้งหมดกว่ำ 15,000 รำย

โดยบริษทัฯ ยึดหลกักำรด�ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลอือย่ำงมอือำชพี
และเร่งด่วน ประคับประคองธุรกิจทุกฝ่ำย และในขณะเดียวกันก็ 
ไม่หยดุยัง้ท่ีจะขยำยโอกำสสร้ำงยอดขำยผ่ำนกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม 
และบริกำรใหม่ ๆ ที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจศูนย์กำรค้ำพร้อมช่วยเหลือ
ร้ำนค้ำและพนักงำนลกูจ้ำงร้ำนค้ำต่อไปได้ภำยใต้กลยุทธ์ Tenant-
Centric Business Partnership ได้แก่

1.  ช่วยเหลือในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน ให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำถึงสนิเชือ่ Multi-Banks โดยร่วมกับสถำบนักำรเงนิ
ชั้นน�ำจ�ำนวน 7 แห่ง ออกโปรแกรม ‘สินเชื่อฟื้นฟู’ หรือเงินกู ้
Soft Loan และวงเงิน O/D เพื่อเสริมสภำพคล่องในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยบรษิทัฯ ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้คูค้่ำได้ด้วยระบบ
กำรให้คะแนน หรือ Grading ฐำนข้อมูลควำมน่ำเชื่อถือของ 
คู่ค้ำเซ็นทรัลพัฒนำ หรือ Credit Score ท่ีจะช่วยให้กำรออก 
สนิเชือ่ให้คูค้่ำได้เฉพำะเจำะจงตำมควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของ
ผู้ประกอบกำรแต่ละรำย นอกจำกนี้ ยังขยำยควำมช่วยเหลือ 
ไปยังกลุ่มคู ่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำนที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ กว่ำ  
5,000 รำยท่ัวประเทศ ผ่ำน Supply Chain Financing Program 
ในกำรเพิ่มกระแสหมุนเวียนเงินสด เพิ่มแหล่งเงินทุน และช่วย
ลดต้นทุนดอกเบี้ยธุรกิจ

2.  ดแูลค่ำเช่ำและเงนิหมนุเวียนธุรกิจ โดยให้ส่วนลดอย่ำงเหมำะสม 
ทนัทตีำมสถำนกำรณ์ ซึง่บรษิทัฯ จดัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรก 
ในตลำดที่ประกำศลดค่ำเช่ำตั้งแต่เริ่มต้นกำรระบำดโควิด
และยังคงช่วยเหลือต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ด้วยส่วนลดค่ำเช่ำ 
ที่สะท้อนตำมสถำนกำรณ์จริง จนถึงกำรยกเว้นค่ำเช่ำในกรณ ี
ทีต้่องปิดศนูย์กำรค้ำตำมประกำศของภำครฐั อกีทัง้ออกโปรแกรม 
กำรเช่ำแบบยืดหยุ ่นเฉพำะกิจ หรือ Flexible-Leasing  
Program ช่วยให้ผู ้ประกอบกำรยังคงควำมสำมำรถในกำร
ขยำยธุรกิจต่อไปได้ในโครงกำรใหม่ เช่น เซ็นทรัล ศรีรำชำ และ
เซ็นทรัล อยุธยำ

3.  ท�ำกำรตลำดเพ่ือร้ำนค้ำ หรือ Tenant-Centric Marketing เน้น
เพ่ิมยอดขำยให้ร้ำนค้ำทุกประเภทด้วยกำรระดมจัดแคมเปญ
กำรตลำดต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยกำรใช้ข้อมูลบิ๊กดำต้ำจำก
ฐำนข้อมูล The 1 จัดกำรตลำด CRM ท่ีตรงจุดมำกท่ีสุด หรือ 
Super Powerful CRM Marketing กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรขำย 
ด้วยแคมเปญใหญ่ร่วมกับบรษิทัในเครอืกลุม่เซน็ทรลัและร้ำนค้ำ 
ทกุสำขำทัว่ประเทศ กระตุน้เศรษฐกิจไทยช่วยไทย กำรสร้ำงพลงั
คูค้่ำร้ำนอำหำรเป็นฟู้ดเดสตเินชนัผ่ำนกำรรวิีวและแนะน�ำจำก
บล็อกเกอร์กว่ำ 100 คน กำรร่วมกับพันธมิตรเฉพำะแต่ละรำย 
ในกำรสร้ำงแคมเปญกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง อำทิ  
ควำมร่วมมือเฉพำะแคมเปญกับ Shopee, Major, SF, Grab, 
AIS และ Bank Partners ต่ำง ๆ  เป็นต้น อกีทัง้เป็นผูน้�ำต้นแบบ 
ศนูย์กำรค้ำปลอดภัย นอกจำกกำรเปิดพ้ืนทีเ่ป็นพ้ืนท่ีฉดีวัคซนีแล้ว 
ยังท�ำกำรตลำดต่อยอดโดยร่วมกับพันธมิตรกว่ำ 100 รำย  
รเิริม่แคมเปญ “I’m Vaccinated: ฉดีแล้วช้อปท่ีเซน็ทรลั” พร้อม
รับสิทธิพิเศษจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรฉีดวัคซีน  
เป็นต้น

4.  พัฒนำแพลตฟอร์มและบริกำรใหม่ ท่ีจะช่วยสร้ำงยอดขำย
และตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือสนับสนุนกำรใช้บริกำร 
Omnichannel อย่ำงไร้กังวล หรือ Worry-Free Omnichannel 
โดยร้ำนค้ำสำมำรถเลอืกกำรท�ำโปรโมชนัร่วมกันกับบรษิทัฯ ใน
หลำกหลำยช่องทำง เช่น The 1 Unlimited: สะสมและแลกพอยต์  
Chat & Shop: ช้อปออนไลน์สะดวก Credit Card Month:  
ช้อปปังทุกบัตร ในส่วนบริกำรใหม่ท่ีพัฒนำขึ้น คือ จุดหมำย
ในกำรสั่งอำหำรดิลิเวอรี หรือ Take-Away Food Destination 
ซึ่งรวมร้ำนอำหำรกว่ำ 300 แบรนด์ บริกำรสั่งกลับบ้ำนสะดวก
รวดเร็ว บริกำรส่งอำหำรและสินค้ำ เช่น GrabFood บริกำร 
Drive-Thru Pick-UP และ Live Streaming ทุกศูนย์กำรค้ำ 
รวมไปถึงกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน CentralPattana ‘Serve’ 

03 การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
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มำให้บรกิำรช่วยเหลอือ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผูป้ระกอบกำร 
ร้ำนค้ำ ในกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่ำนอุปกรณ์แท็บเล็ต
และโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองตำมแนวคิด Self Service, 
Anywhere, Any Time แบบครบวงจร ประกอบด้วย บริกำร
แจ้งซ่อมระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ บริกำรจัดกำรสัญญำเช่ำ 
บริกำรช�ำระเงินค่ำบริกำรทำงออนไลน์ บริกำรทำงกำรตลำด 
CRM เป็นต้น

1.2 การพัฒนาร้านค้า
บริษัทฯ ยึดหลัก Tenant-Centric มำตลอดระยะเวลำ 40 ปี ในกำร
ท�ำธุรกิจ ผลกัดนัให้พันธมติรทำงธุรกิจหลำยรำยเตบิโตไปด้วยกันจน
สำมำรถจดทะเบยีนในตลำดหุ้นได้ หลำยแบรนด์สำมำรถบกุตลำด
ใหม่ ขยำยแบรนด์ธุรกิจร้ำนค้ำของตนเองได้รวดเรว็ย่ิงขึน้ และหลำย
แบรนด์ในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ขยำยจำกร้ำนออนไลน์มำเปิด
หน้ำร้ำนออฟไลน์กับทำงบริษัทฯ เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ครบวงจร
ให้กับลูกค้ำ โดยมีเป้ำหมำยที่จะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและควำม
ได้เปรยีบทำงกำรค้ำให้กับผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำ บรษิทัฯ ด�ำเนินกำร 
พัฒนำและสนับสนุนใน 2 มิติ คือ 
1.  กำรพัฒนำทกัษะและควำมเข้ำใจในกำรท�ำธุรกิจค้ำปลกีสมยัใหม่  

(โมเดิร์นเทรด) ผ่ำนโปรแกรมซีพีเอ็นลีด (CPNlead- CPN 
Leading Entrepreneur Advanced Development Program) 
และโปรแกรมซีพีเอ็นรีเทลอะคำเดมี (CPN Retail Academy) 
โดยทัง้สองโครงกำรเป็นโครงกำรอบรมเชงิปฏิบตักิำร ให้ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ และเพ่ิมทักษะในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแบบ 
โมเดร์ินเทรด เน้นกำรปพ้ืูนฐำนให้กับผูป้ระกอบกำรในเรือ่งท่ียัง
ไม่ช�ำนำญ เช่น กำรท�ำตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรจัดแต่งหน้ำร้ำนให้
ดึงดูดลูกค้ำ โดยโปรแกรมซีพีเอ็นลีดจะเน้นกลุ่มเป้ำหมำยเป็น 
ผู ้ประกอบกำรรุ ่นใหม่ที่สำมำรถจัดสรรเวลำในกำรเรียนได้  
1-3 เดอืน อบรมเชงิลกึแบบกลุม่เลก็ จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมอบรม 
ไม่เกิน 60 รำย พร้อมท่ีจะทดลองลงทุนเปิดร้ำนท�ำกำรตลำด
แบบใหม่ตำมโจทย์ท่ีโปรแกรมก�ำหนด ในส่วนโปรแกรมซพีีเอน็
รีเทลอะคำเดมีจะเน้นผูป้ระกอบกำรท้องถิน่รำยย่อยทีส่ำมำรถ
จัดสรรเวลำมำเข้ำอบรมได้ในระยะเวลำ 1-2 วัน อบรมควำมรู้ 
พ้ืนฐำนให้กับคนกลุ่มใหญ่จ�ำนวน 100-300 รำย หมุนเวียน
ครบทุกภูมิภำค มีกำรติดตำมผล และคัดเลือกผู้ประกอบกำร
ที่มีศักยภำพผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเข้ำร่วมโครงกำรบ่มเพำะ
และสนับสนุนกำรขยำยสำขำในรูปแบบ Local Hero ต่อไป 
ทัง้น้ีเน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ส่งผลให้
โปรแกรมทั้ง 2 ถูกเลื่อนออกไป

2.  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำร 
ร้ำนค้ำ โดยในปี 2564 เน้นเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กับลูกค้ำด้วยระบบกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ หรือ CRM  
ซึ่งยึดหลักกำรที่ลูกค้ำมำเป็นอันดับหน่ึง หรือ Customer 
Champion ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับ The 1 – บริษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัลที่มีควำมช�ำนำญในกำรเป็น Established Database 
ยำวนำนกว่ำ 15 ปี มำช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้กับ 
ผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำในกำรท�ำ CRM ด้วยแอปพลิเคชัน  
The 1 Biz โดยผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำไม่ต้องลงทนุในระบบกำรเก็บ 
ข้อมลูบิก๊ดำต้ำซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยก้อนใหญ่และสำมำรถใช้เงินทนุ 
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรเข้ำใจลูกค้ำให้มำกขึ้น สำมำรถพัฒนำ
ออกแบบกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรจับกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำง
แม่นย�ำ ตรงใจลกูค้ำมำกข้ึน วัดผลได้ และสร้ำงยอดขำยได้จรงิ  
ซึ่งจะดึงดูดลูกค้ำใหม่ รักษำลูกค้ำเก่ำ และสร้ำงฐำนลูกค้ำที่มี 
คุณภำพได้
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1.3 การสร้างและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ 
บรษิทัฯ สร้ำงและสรรหำผูป้ระกอบกำรรำยใหม่โดยกำรเปิดพ้ืนทีใ่ห้ผูป้ระกอบกำรรำยย่อยและผูป้ระกอบกำรท้องถ่ินได้มโีอกำสในกำรเลอืก
ประกอบธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ บนพื้นที่น�ำเสนอหลำกหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร ควำมช�ำนำญ และบริบทของผู้ประกอบกำร  
โดยบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรปรบัปรงุและเพ่ิมเตมิรปูแบบพ้ืนท่ีดงักล่ำวให้ครบถ้วนและหลำกหลำยมำกขึน้ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์  
พฤติกรรมของลูกค้ำที่แตกต่ำงและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

เป็นพ้ืนที่แบบเปิดบนพ้ืนท่ีส่วนกลำง ไม่มีผนังก้ัน เปิดโอกำสให ้
ผู ้ประกอบกำรได้น�ำผลิตภัณฑ์ทดลองตลำดในช่วงเวลำส้ัน ๆ 
ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ประกอบกำรภำยใต้รูปแบบนี้แล้ว 99 ร้ำนค้ำ

เป็นพ้ืนท่ีจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ท้องถ่ินจำกเกษตรกรสู่ 
ผู้บริโภคโดยตรง จ�ำหน่ำยทุกวันบนพ้ืนที่ถำวรท่ีแต่ละโครงกำร
จัดสรรไว้ หรือจ�ำหน่ำยเฉพำะช่วงเวลำท่ีมีกำรจัดกิจกรรมทำง 
กำรตลำดบนพื้นที่อีเวนต์ชั่วครำว

เป็นพ้ืนท่ี Open Air หน้ำศนูย์กำรค้ำ ก�ำหนดให้ผูป้ระกอบกำรค้ำขำย 
ในช่วงเวลำที่ก�ำหนด เช่น ช่วงเย็น หรือเฉพำะวันหยุด

เป็นเดสติเนชันที่จับกลุ ่มลูกค้ำนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและ 
ชำวต่ำงชำต ิเหมำะกับผูป้ระกอบกำรท้องถ่ินท่ีประสงค์จะเพ่ิมมลูค่ำ 
ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน บริษัทฯ ได้จัดสรรพ้ืนที่ไว้เฉพำะส่วน
ชัดเจนแบบศูนย์รวมสินค้ำคุณภำพระดับพรีเมียมที่ครบครัน เน้น
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ ของดี ของอร่อยขึ้นชื่อในท้องถิ่น
และจังหวัด

รูปแบบพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อบริบทของผู้ประกอบการที่หลากหลาย

ป๊อปอัพสโตร์

ตลาดจริงใจ

ตลาดนัด อำทิ มำร์เก็ต มำร์เก็ต หรือ ตะล๊ำด ตะหลำด

พืน้ทีจ่าํหนา่ยของฝาก ของทีร่ะลกึ อำท ิกำดหลวง นอร์ธเทอร์น 
วิลเลจ หรือ ตลำดสำมสมุทร
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เป็นพ้ืนท่ีส�ำหรับจ�ำหน่ำยอำหำรแบบ Take Away หรือซื้อแบบ
ไม่รับประทำน ขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำรที่
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ครัวหรือสำมำรถประกอบอำหำรจำกครัวกลำงได้ 
ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมตัวเลือกให้กับลูกค้ำกลุ่มที่ต้องกำรซื้อกลับ
เพียงอย่ำงเดียว

เป็นบริกำรพ้ืนที่เช่ำครัวขนำดเล็กส�ำหรับร้ำนค้ำท่ีต้องกำรเพ่ิม 
ช่องทำงในกำรขำยอำหำรแบบดลิเิวอร ีไม่ว่ำจะเป็นร้ำนค้ำปัจจบุนั
ทีต้่องกำรแยกบรกิำรดลิเิวอรอีอกมำเป็นสดัส่วน หรอืเป็นร้ำนใหม่ ๆ   
ทีม่ชีือ่เสยีงอยู่แล้วท่ีต้องกำรเพ่ิมจดุในกำรค้ำขำยภำยใต้งบกำรลงทนุ 
ไม่สูงนักแต่สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำที่ต้องกำรส่ังอำหำรแบบออนไลน์
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงกลุ่มเป้ำหมำย

เป็นพ้ืนท่ีค้ำปลกีรปูแบบใหม่ตำมแนวทำงห้ำงสรรพสนิค้ำทีส่ำมำรถ
เลือกสรรสินค้ำจำกหลำกหลำยแบรนด์แล้วช�ำระเงินในครำว
เดียว โดยน�ำร่องในเซ็นทรัล ศรีรำชำ ภำยใต้ชื่อ ‘Playhouse’ เพ่ือ 
ตอบโจทย์ผูป้ระกอบกำรทีข่ำดก�ำลงัคนในกำรบรหิำรร้ำนด้วยตนเอง  
เน้นสินค้ำแฟชันและไลฟ์สไตล์ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ภำยใต้ 
บรรยำกำศสนุกสนำนรำวกับช้อปปิ้งในสวนสนุก มีเครื่องเล่น 
ม้ำหมุน ตู้ขนม และตู้ถ่ำยรูปเล็ก ๆ ให้เพลิดเพลิน มีมุมคำเฟ่ให้
บรกิำรนัง่พักผ่อน อกีทัง้ขยำยผลเพ่ิมเตมิส�ำหรบัสนิค้ำตกแต่งบ้ำน
ภำยใต้ชื่อ ‘Design House’ ในรูปแบบผสมผสำนเพ่ือตอบสนอง 
ทัง้ผูป้ระกอบกำรท่ีขำดก�ำลงัคน และผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำรน�ำเสนอ 
แบรนด์ตนเองให้สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำบนพื้นที่เดียวกันได้ 

เป็นพ้ืนท่ีส�ำหรับผู้ประกอบกำรท้องถ่ินรำยย่อย ทั้งกลุ่มร้ำนค้ำ
ปัจจุบันท่ีมีสินค้ำน่ำสนใจเป็นที่ต้องกำรของตลำด มีดีไซน์ในกำร
จดัหน้ำร้ำน มศีกัยภำพในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น เงนิทนุ กำรผลติ พนกังำน 
และพร้อมทีจ่ะขยำยสำขำไปยงัสำขำอืน่ ๆ  และกลุม่ผูป้ระกอบกำร
ทีม่ชีือ่เสยีงในท้องถ่ินมสีนิค้ำและศกัยภำพเช่นเดยีวกับกลุม่ร้ำนค้ำ
ปัจจบุนัแต่ยังไม่ได้เปิดให้บรกิำรภำยในศนูย์กำรค้ำ โดยจะเชญิมำ 
ทดลองเปิดร้ำน โดยแบ่งลักษณะพ้ืนที่ขำยดังกล่ำวออกเป็น  
1) Shop in Shop คอื กำรแบ่งพ้ืนท่ีขนำดเลก็ 10-20 ตร.ม. รวบรวม
หลำกหลำยร้ำนค้ำไว้ในบรเิวณพ้ืนท่ีด้วยกัน ผูป้ระกอบกำรมบีคุลำกร 
พร้อมขำย 2) Hug Craft คือ พ้ืนท่ีส�ำหรับฝำกขำย เหมำะส�ำหรับ
ร้ำนค้ำที่ขำดบุคลำกรโดยบริษัทฯ จะจัดสรรเจ้ำหน้ำท่ีขำยไว้คอย
ให้บริกำรแทน

ปัจจุบันมีร้ำนค้ำที่คัดเลือกไว้จ�ำนวน 45 รำย ทั้งนี้จำกกำรท�ำ
แบบสอบถำมถึงควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรขยำยผล  
พบว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ประสงค์จะขยำยสำขำในปี 2565 
เนื่องด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19

พื้นที่จําหน่ายอาหารแบบ Take Away

Cloud Kitchen

Retail Zone Playhouse และ Design House

Local Hero
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บริษัทฯ ได้พัฒนำแอปพลิเคชัน Central Pattana SERVE 
แอปพลิเคชันที่พร้อม “SERVE” ทุกควำมสะดวกสบำยให้กับ 
ผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำ หรอืผูเ้ช่ำแบบครบวงจรเป็นแอปพลเิคชนัแรก
ในวงกำรศนูย์กำรค้ำไทย ซึง่เกิดจำกกำรสอบถำมควำมต้องกำรของ
ผู้เช่ำและน�ำมำพัฒนำผ่ำนแนวคิดกำรยึดควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เป็นศูนย์กลำง หรือ Tenant Centric เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใน
ยุคสังคมดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยฟังก์ชันหลักท่ีอ�ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้เช่ำ มีดังนี้ 

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจการดําเนินการที่สอดคล้องตาม 4 ความเชื่อ 

•  จัดกำรเงิน: ผู้เช่ำสำมำรถเรียกดูใบแจ้งหนี้และช�ำระเงินใน
ทุกรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ อีกท้ังยัง
สำมำรถเรยีกดใูบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่ำงรวดเรว็และ
สำมำรถน�ำข้อมูลต่ำง ๆ ไปท�ำธุรกรรมต่อได้อย่ำงง่ำยดำย

•  จัดกำรร้ำน: ผู้เช่ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรเช่ำ แจ้งซ่อม
ระบบสำธำรณูปโภค ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบกำร
ใช้น�้ำและแก๊ส ติดตำมสถำนะกำรเข้ำบริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
และให้คะแนนควำมพึงพอใจได้ทันทีที่ซ่อมงำนเสร็จสิ้น

•  ข่ำวสำรและกิจกรรม: ผู้เช่ำสำมำรถรับรู ้ข่ำวสำรกิจกรรม
และโปรโมชันทำงกำรตลำดของแต่ละสำขำ เพ่ือวำงแผน
บริหำรจัดกำรร้ำนค้ำให้รองรับลูกค้ำที่จะเข้ำมำใช้บริกำร และ 
จัดโปรโมชันส่งเสริมกันได้ในแต่ละช่วงระยะเวลำได้อย่ำง
เหมำะสม อีกทั้งยังสำมำรถค้นหำข้อมูลหรือบริกำรต่ำง ๆ ของ
ศูนย์กำรค้ำได้สะดวกอีกด้วย

ในปี 2565 ได้วำงแผนน�ำฟังก์ชันใหม่ในกำรต่อยอดธุรกิจให้กับ 
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในรูปแบบ Business Matching ท่ีจะท�ำให ้
ผู้เช่ำเติบโตไปด้วยกัน อำทิ กำรขยำยธุรกิจไปยังศูนย์กำรค้ำใหม่ ๆ   
กำรเข้ำถึงข้อมูลแฟรนไชส์ท่ีจะท�ำให้เจ้ำของกิจกำรได้มีโอกำส
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ กำรพัฒนำพันธมิตรทำงกำรค้ำกับผู ้เช่ำ 
รำยอืน่ ๆ  ภำยในศนูย์กำรค้ำ กำรเพ่ิมโอกำสให้กับธุรกจิขนำดเลก็และ 
ขนำดย่อม หรือ SMEs ในกำรเป็นจุดรวบรวมแหล่งเงินทุน ท�ำให้ 
ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยและสนบัสนุนกำรเข้ำถึงได้ 
สะดวกขึน้ รวมไปถึงกำรเป็นพันธมติรธุรกิจกับบรษิทัฯ ทีผู่ป้ระกอบกำร 
ร้ำนค้ำจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม

ปัจจบุนัมผีูเ้ช่ำทีเ่ข้ำร่วมแอปพลเิคชนั SERVE แล้วคดิเป็นร้อยละ 91  
ของจ�ำนวนผู้เช่ำท้ังหมด ผู้เข้ำใช้งำนเป็นประจ�ำอยู่ที่ร้อยละ 64  
ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ยกเลิก “ดัชนีชี้วัดควำมพึงพอใจของร้ำนค้ำ (Tenant)” 
จำกตัวชี้วัดองค์กรในปี 2563 เนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณ ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19 อำจมปัีจจยัต่ำง ๆ  ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อควำมพึงพอใจนอกเหนือจำกปัจจัยอันเกิดจำกกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  

•  ปรับเปลี่ยนน�้ำหนักตัวชี้วัดบำงตัวในแบบประเมินควำม 
พึงพอใจของลูกค้ำและร้ำนค้ำ และบูรณำกำรให้ไปใน
ทิศทำงที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น

•  ก�ำหนด “ดัชนีชี้วัดควำมพึงพอใจ
ของร้ำนค้ำ (Tenant)” เป็นตัวชี้วัด
ระดับองค์กร โดยตั้งเป้ำหมำยท่ี
ระดับ 80 คะแนน ท้ังนี้อำจมีกำร
ปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19 ใน 
ปี 2565

การบริหารจัดการ 
สร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาร้านค้า 

•  สรรหำผู ้ประกอบกำรรำยใหม่ส�ำเร็จท่ีร้อยละ 70 จำก 
เป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ซึ่งยอมรับได้ในช่วงสถำนกำรณ ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19

•  แม้จะเลื่อนกำรจัดโครงกำร CPNlead รุ่น 4 ออกไปแต่
บรษิทัฯ ยังคงด�ำเนินกำรตำมแผนงำนพัฒนำ และขยำยผล
ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพส�ำหรับ CPNlead รุ่น 1-3 โดย
มกีำรปิดข้อตกลงระหว่ำงกันในกำรเปิดร้ำนใหม่และขยำย
สำขำเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของปี 2562

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนส่งเสริมกำรขำยเชิงกลยุทธ์ และ
เพ่ิมรูปแบบร้ำนค้ำแบบป๊อปอัพสโตร์ได้ 99 ร้ำน เพ่ิมขึ้น
จำกปี 2563 ที่ร้อยละ 47 คิดเป็นควำมส�ำเร็จที่ร้อยละ 76 
จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนด  

•  สนับสนุนผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำรำยย่อยและท้องถ่ินให ้
ยังคงสำมำรถเปิดร้ำนค้ำปลีกแบบโมเดิร์นเทรดได้จ�ำนวน 
4,876 ร้ำน (นับซ�้ำรำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
ไม่นับกรณีรำยใหม่หรือรำยที่ออกไป) ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7  
จำกปี 2563 ส่วนหนึ่งมำจำกแผนงำนท่ีสอดคล้องตำม
กลยุทธ์ควำมย่ังยืนในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ
ขนำดเล็กท่ีมีศักยภำพ มีสินค้ำน่ำสนใจแต่ยังขำดควำมรู้  
ประสบกำรณ์ และมีข้อจ�ำกัดในเรื่องต้นทุนกำรลงทุน  
ซึ่งสำมำรถสนับสนุนได้ถึง 80 รำย คิดเป็นควำมส�ำเร็จที ่
ร้อยละ 104 จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

•  สรรหำผู ้ประกอบกำรรำยใหม่ 
เพิ่มขึ้นตำมแผนกลยุทธ์องค์กร 

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนส่งเสริม 
กำรขำยเชงิกลยุทธ์และเพ่ิมรปูแบบ 
ร้ำนค้ำแบบป๊อปอัพสโตร์เพ่ิมข้ึน
ตำมแผนกลยุทธ์องค์กร 

•  เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ
ท้องถ่ินและร้ำนค้ำขนำดเล็กให้ได้ 
ร ้อยละ 10 จำกผู ้ประกอบกำร
ทั้งหมด ภำยในปี 2568

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน: การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
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2.  การบริหารจัดการและสร้างความผูกพัน 
กับบุคลากร

บรษัิทฯ ยึดมัน่ในหลกักำรดแูลและปฏิบตัต่ิอบคุลำกรอย่ำงเป็นธรรม  
เท่ำเทียม และเหมำะสมตำมหลักบรรษัทภิบำลและสิทธิมนุษยชน 
ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 บทท่ี 7  
“โครงสร ้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและข้อมูลส�ำคัญเก่ียวกับ 
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุย่อย ผูบ้รหิำร พนกังำน และอืน่ ๆ ”  
และก�ำหนดเป้ำหมำยสู ่กำรเป็นองค์กรในหัวใจพนักงำนหรือ 
Employer of Choice โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้

2.1 การสรรหาและรักษาบุคลากร
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือเข้ำท�ำงำนตำมหลัก 
สิทธิมนุษยชนและหลักบรรษัทภิบำลของบริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติ 
เปิดโอกำสให้กบับคุลำกรทกุเพศสภำพ ทกุเชือ้ชำต ิและไม่แบ่งแยก 
พ้ืนฐำนของแต่ละปัจเจกบคุคล โดยในปี 2564 ได้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุ 
และเพ่ิมประสทิธิภำพในกระบวนกำรสรรหำและวำงอตัรำก�ำลงัคน
ด้วยกำรบรหิำรข้อมลูสำรสนเทศงำนด้ำนบคุคลผ่ำนระบบ “CneXt” 
ซึ่งเป็นระบบโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนบุคคลเชื่อมโยงทุกบริษัท
ในกลุ่มเซ็นทรัลไว้ด้วยกัน โดยเพ่ิมกำรบริหำรข้อมูลด้ำนบุคคลใน
เชิงวิเครำะห์และเชิงท�ำนำยอย่ำงเต็มรูปแบบ ในส่วนกำรวำงแผน 
อตัรำก�ำลงัคนน้ันได้พัฒนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ชดุข้อมลูทีเ่รยีกว่ำ  
“Build & Buy” ซึง่เป็นรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชงิลกึแบบบรูณำกำร 
น�ำฐำนข้อมลูท่ีหลำกหลำยแต่เชือ่มโยงกัน ได้แก่ ข้อมลูกำรลำออก  
กำรเคลื่อนย้ำย กำรเลื่อนขั้น ข้อมูลพนักงำนเกษียณ และข้อมูล
จ�ำนวนพนักงำนปัจจุบันมำประมวลผลและวิเครำะห์ร ่วมกัน 
ก�ำหนดเป็นแผนอัตรำก�ำลังคนในแต่ละสำยงำน ฝ่ำย สำขำ และ
แผนก เพ่ือวำงแผนกำรสรรหำและพัฒนำบคุลำกรเติมเตม็ต�ำแหน่ง
ที่ว่ำงอย่ำงเหมำะสม ทันเวลำ และตรงตำมควำมต้องกำรของ 
ต้นสังกัด โดยสำมำรถจ�ำแนกช่องทำงในกำรสรรหำบุคลำกร ดังนี้
1.  กำรสรรหำบคุลำกรจำกภำยในองค์กรภำยใต้โปรแกรม ‘โอกำส

โอนย้ำยภำยใน’ ซึ่งเป็นช่องทำงท่ีเปิดโอกำสให้พนักงำน
ภำยในท่ีประสงค์จะเพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ในสำยงำนใหม่
ได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมโอกำสให้กับตนเอง รวมไปถึงในกรณี
ท่ีบริษัทฯ มีกำรเปิดโครงกำรใหม่ ๆ จะเปิดโอกำสให้พนักงำน
ท่ีประสงค์จะย้ำยกลับภูมิล�ำเนำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้  
ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้  
ในปี 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 
ส่งผลให้บริษัทฯ ชะลอแผนกำรสรรหำและรับพนักงำนใหม่ใน
บำงต�ำแหน่ง ทำงแผนกสรรหำบุคลำกรจึงได้ปรับกลยุทธ์กำร 
เตมิต�ำแหน่งงำนท่ีว่ำงด้วยกำรโอนย้ำยภำยในเพ่ิมขึน้อย่ำงมนัีย  
พบว่ำในปี 2564 บริษัทฯ สำมำรถเติมต�ำแหน่งงำนท่ีว่ำง 
ด้วยโปรแกรมดังกล่ำวได้ถึง 511 อัตรำ หรือคิดเป็นร้อยละ 54 
ของต�ำแหน่งงำนทีเ่ปิดทัง้หมด ในขณะทีม่พีนักงำนขอย้ำยโอน

กลบัภูมลิ�ำเนำจ�ำนวน 77 อตัรำ แบ่งเป็นสดัส่วนกำรขอโอนย้ำย
ไปยังจังหวัดชลบุรี อยุธยำ และจันทบุรีร้อยละ 28 36 และ 13 
ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้ในบำงต�ำแหน่งงำนที่จะว่ำงลงเนื่องจำก
บุคลำกรเกษียณอำยุ บริษัทฯ จะพิจำรณำต่ออำยุกำรท�ำงำน 
ของบุคลำกรดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม เป็นรำยปีหรือ 
รำย 2 ปี ขึน้อยู่กับควำมจ�ำเป็นของงำนและควำมเตม็ใจร่วมกัน 
ทั้งฝ่ำยลูกจ้ำงและนำยจ้ำงเพ่ือชะลอกำรจ้ำงงำนใหม่ และใน
บำงโอกำสเพ่ือเป็นกำรถ่ำยทอดและสอนงำนให้กับพนกังำนใหม่  
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรต่ออำยุบุคลำกรเกษียณอำยุในโครงกำร
ดังกล่ำวจ�ำนวน 5 คน

2.  กำรสรรหำบคุลำกรจำกบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัภำยใต้โปรแกรม 
‘โอนย้ำยภำยในกลุ ่มเซ็นทรัล’ และ ‘ผู ้บริหำรรุ ่นใหม่กลุ ่ม
เซน็ทรลั’ โดยโปรแกรมแรก คอื กำรโอนย้ำยข้ำมบรษิทัระหว่ำง
เซน็ทรลัพัฒนำและบรษิทัภำยในกลุม่เซน็ทรลั บคุลำกรภำยใน 
กลุม่เซน็ทรลัสำมำรถแจ้งควำมประสงค์และด�ำเนินกำรโอนย้ำย 
ข้ำมบรษิทั โดยสำมำรถโอนอำยุงำนจำกบรษิทัเดมิภำยในกลุม่ 
ไปยังบริษัทใหม่ได้ ในปี 2564 พบว่ำมีจ�ำนวนพนักงำน 
ขอโอนย้ำยท้ังหมด 19 คน เป็นกำรขอโอนย้ำยไปบริษัทอื่นใน
กลุ่มเซ็นทรัลจ�ำนวน 4 คน และรับพนักงำนโอนย้ำยจำกกลุ่ม
บริษัทในเครือฯ จ�ำนวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 และ 79 
ของจ�ำนวนพนักงำนที่ขอโอนย้ำยทั้งหมด ตำมล�ำดับ ในส่วน
โปรแกรมทีส่อง หรอื Central Group Management Associate 
(MA) เป็นโครงกำรทีจ่ดัโดยกลุม่เซน็ทรลั เปิดโอกำสให้คนรุน่ใหม่ 
ที่มีศักยภำพและผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมท�ำงำนจริงกับ 
บริษัทในเครือฯ ในต�ำแหน่ง MA มีโอกำสหมุนเวียนและฝึก
ท�ำงำนจรงิกับบรษิทัในเครอืกลุม่เซน็ทรลั ซึง่ด�ำเนินกำรต่อเนือ่ง
มำเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยในปี 2564 มี MA จ�ำนวน 4 คน ที่ได้เข้ำ
ท�ำงำนกับเซน็ทรลัพัฒนำหรอืคดิเป็นร้อยละ 15 ของจ�ำนวน MA  
ทั้งหมดในโครงกำร  

3.  กำรสรรหำบคุลำกรจำกภำยนอกองค์กรโดยเน้นกำรสรรหำผ่ำน
ส่ือและช่องทำงออนไลน์ ทั้งกำรสรรหำผ่ำนบริษัทจัดหำงำน  
กำรสรรหำผ่ำนช่องทำงของบรษิทัฯ www.centralpattana.co.th/ 
th/job-opportunity https://jobboard.central.tech/  
กำรสรรหำผ่ำน Linkdin รวมไปถึงกำรเพ่ิมช่องทำงในกำร
ส่ือสำรโดยตรงกับผู้สมัครท่ีสนใจในองค์กรผ่ำนส่ือออนไลน์ / 
www.facebook.com/CentralPattanaCareers/ เป็นต้น  
ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำลดลงร้อยละ 8 จำกปี 2563 และ 
ประสิทธิภำพในกำรสรรหำเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว วิเครำะห์จำก
สถิติจ�ำนวนงำนที่ได้รับกำรเข้ำไปชมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 149 และ
จ�ำนวนงำนที่ผู้สมัครสนใจเข้ำไปศึกษำรำยละเอียดและสนใจ
สมัครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
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หนึง่ในต�ำแหน่งงำนส�ำคญัทีเ่ปิดกว้ำงในทกุช่องทำงกำรสรรหำไม่ว่ำ
จะเป็นบุคลำกรภำยในบรษิทัฯ ในกลุม่เซน็ทรลั หรอืผูส้มคัรภำยนอก
ทีส่นใจ คอื ต�ำแหน่งงำน ‘ผูจ้ดักำรท่ัวไปฝึกหัด (General Manager 
Trainee หรือ GM Trainee) ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพำะและพัฒนำ 
ผู้บริหำรเพ่ือผลักดันกำรเติบโตตำมกลยุทธ์องค์กร รองรับแผนกำร
ขยำยธุรกิจของบรษิทัฯ โดยผูบ้รหิำรทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจะได้รบักำร
พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทักษะครอบคลมุควำมรูเ้รือ่งกำร
บริหำรศูนย์กำรค้ำ ควบคู่กับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ เน้นรูปแบบกำร
ลงมือปฏิบัติหน้ำงำนจริง มีผู้จัดกำรทั่วไปประจ�ำสำขำเป็นพ่ีเล้ียง
สอน ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเน่ืองกว่ำ 6 ปี ในปี 2564 มีกำรปรับปรุง
โปรแกรมให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นในเวลำเพียงหกเดือน เพ่ิมเติม
กำรมอบหมำยโครงกำรพิเศษให้ GM Trainee ได้แสดงศักยภำพ
และวัดประเมินผล ในปี 2564 มี GM Trainee ทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 คน 
เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วจ�ำนวน 8 คน โดยเป็นกำรรับใหม่จำกบุคลำกร
ภำยในจ�ำนวน 6 คน และจำกบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลจ�ำนวน 2 คน

หน่ึงในแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรสรรหำพนกังำน
ใหม่ คือ กำรประเมินอัตรำเงินเดือน และกำรจ้ำงงำนของบริษัทฯ 
เปรียบเทียบในระดับธุรกิจเดียวกันและธุรกิจใกล้เคียงเป็นประจ�ำ
ทุกปี มีกำรก�ำหนดสัดส่วนกำรจัดจ้ำงแบ่งตำมเพศสภำพให้คงไว้ 
ในระดับใกล้เคียงกันและน�ำข้อมูลบุคคลมำใช้ในกำรวิเครำะห์
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมสวัสดิกำรตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร
ท่ียืดหยุ่นมำกขึ้น อำทิ กำรจัดสรรโปรแกรมเข้ำงำนแบบไฮบริด 
คือ ลดวันเข้ำท�ำงำนในส�ำนักงำนลงจำกสัปดำห์ละห้ำวันเป็น 
สี่วันในบำงแผนก กำรเข้ำงำนแบบยืดหยุ่น หรือ Flexible Hours 

ส�ำหรับพนักงำนออฟฟิศ กำรเสนอโปรแกรมคุ้มครองสุขภำพและ
ประกันคุ้มครองทำงเลือก หรือ Your Choice Your Protection 
ให้พนักงำนสำมำรถเลือกแผนกำรคุ้มครองท่ีหลำกหลำยขึ้นและ
สำมำรถคุ้มครองครอบคลุมถึงสมำชิกครอบครัวได้ รวมไปถึงเสนอ
โปรแกรม ‘สวัสดิกำรที่คุณเลือกได้ หรือ Flexible Benefits’ ทดลอง
น�ำร่องในกลุ่มผู้บริหำรระดับกลำงขึ้นไป เป็นกำรเลือกแผนกำร
คุ้มครองประกันสุขภำพที่ยืดหยุ่นโดยสำมำรถน�ำส่วนต่ำงไปใช้ใน 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพอ่ืน ๆ ทดแทนได้ เช่น ค่ำสมำชิกฟิตเนส  
ค่ำวัคซีน ค่ำตรวจร่ำงกำยเพ่ิมเติมจำกสวัสดิกำร และค่ำที่ปรึกษำ
สุขภำพจิต เป็นต้น

2.2 การพัฒนาผู้นําและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นหนึ่งในแผนสนับสนุนกำรเติบโตตำม
กลยุทธ์องค์กรเพื่อรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
หนึ่งในแผนบรรเทำควำมเสี่ยงอันเกิดจำกควำมกังวลของบุคลำกร
ถึงควำมสำมำรถขององค์กรในกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังส่งผลต่อควำมรู ้สึกผูกพันและควำมทุ่มเท
สร้ำงสรรค์ผลงำนของบุคลำกรได้อีกด้วย ในสถำนกำรณ์ท่ีมีกำร
แข่งขันสูงในตลำดแรงงำนคุณภำพย่ิงต้องบูรณำกำรแผนงำนกำร
สรรหำ กำรรักษำ และกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องในทิศทำง
เดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีกำรจัดกำรด้ำนบุคคล 
คือ ระบบ CneXt มำใช้ในกำรวิเครำะห์ บริหำรจัดกำร และพัฒนำ
บคุลำกรเป็นระบบบรูณำกำรพร้อมกัน แบ่งออกเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำผู้น�ำและแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

แนวทางการพัฒนาผู้น�า ผลด�าเนินงานในปี 2564

การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน หรือ People 
Manager Program ส�ำหรับพนักงำนระดับ Team 
Leader 1 ขึ้นไป (หัวหน้ำแผนกขึ้นไป) เป็นโปรแกรม
ท่ีจะช่วยเสริม “ศักยภำพในกำรบริหำรคน” ส�ำหรับ
หัวหน้ำงำนให้สำมำรถสร้ำงควำมส�ำเร็จผ่ำนทีมงำน
ได้มำกขึน้กว่ำเดมิ โดยประกอบไปด้วยควำมสำมำรถ
ของหัวหน้ำงำนในกำรแสดงบทบำท 5 ด้ำน 
1.  กำรคัดสรรและเตรียมคน 
 (Attract, Select & On-boarding)
2.  กำรบริหำรผลงำน (Manage Performance)
3.  กำรสร้ำงและพัฒนำคน (Develop & Grow)
4.  กำรครองใจและสร้ำงควำมผูกพัน 
 (Engage & Retain)
5.  กำรสำนใยผูกพันแม้ออกจำกองค์กร 
 (Off-boarding)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำน E-learning ในระบบ CneXt จ�ำนวน  
7 หลักสูตร ได้แก่ 
1.  กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร (Employ Branding)
2.  กำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกร ทักษะและเทคนิคกำรสัมภำษณ์งำน 
3.  กำรดูแลพนักงำนใหม่ด้วย Onboarding Program 
4.  กำรบริหำรจัดกำรคนเก่งและกำรบริหำรกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
5.  กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
6.  ควำมผูกพันในงำนและองค์กร 
7.  กำรบริหำรจัดกำรกำรลำออกของพนักงำน 

ผลกำรเข้ำเรียนคิดเป็นร้อยละ 79 (2,275 คนจำกกลุ่มเป้ำหมำย 2,877 คน)  
นอกจำกน้ันยังมีกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ Live ถ่ำยทอดสดผ่ำนช่องทำง 
Workplace จ�ำนวน 3 ครัง้ เพ่ือรบัฟังกำรแบ่งปันเทคนคิและประสบกำรณ์จำก
ผู้บริหำรระดับสูงเกี่ยวกับบทบำทในกำรบริหำรคนทั้ง 5 ด้ำน
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แนวทางการพัฒนาผู้น�า ผลด�าเนินงานในปี 2564

การพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  หรือ Talent 
Management เป็นกำรคัดเลือกกลุ ่มบุคลำกรท่ีม ี
ผลงำนดีเลิศและมีศักยภำพที่จะเติบโตในต�ำแหน่งท่ี
สูงขึ้น โดยก�ำหนดให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพรำยบุคคล หรือ 
ICDP เพ่ือส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองของพนกังำนให้พร้อมส�ำหรบักำรเติบโตภำยใน
องค์กร ทั้งยังเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจใน
อนำคต

บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและพัฒนำตำมแผนที่ก�ำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 95 
ของพนกังำนกลุม่เป้ำหมำยทัง้หมด (372 คนจำกกลุม่เป้ำหมำย 391 คน) ซึง่มกีำร
ตดิตำมควำมคืบหน้ำผลกำรพัฒนำในทกุ ๆ  ไตรมำส ผ่ำนกำรพัฒนำในรปูแบบ 
ต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมพัฒนำภำวะผู้น�ำและกำรบริหำรธุรกิจ โปรแกรมกำร
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ในชื่อ “กำรพัฒนำทักษะแห่งอนำคต ผ่ำนกำรเรียนหลักสูตร
ปริญญำโทออนไลน์ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ SkillLane (TUXSA)” 
ซึง่เมือ่พนกังำนเรยีนจบแล้วจะมกีำรจดักิจกรรมแลกเปลีย่นควำมรูเ้พ่ือต่อยอด 
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ร่วมกัน นอกเหนอืจำกกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถ 
เพ่ือเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรเตบิโตแล้ว บรษิทัฯ ยังเลง็เห็นถึงควำมส�ำคญัของ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำนเพ่ือพัฒนำต่อยอดและสรำ้งควำมผูกพัน
พนักงำน โดยจัดกิจกรรม Tea Time Talk เพ่ือให้พนักงำนจำกหลำกหลำย
แผนกได้มีโอกำสพูดคุยกับผู้บริหำรระดับสูงแบบเป็นกันเอง และมีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำองค์กรร่วมกัน  

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ผลด�าเนินงานในปี 2564

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจ�ากลุ่มงาน (Functional Competency) โดย
ก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงำน พัฒนำแผนอบรม 
ระบุหลักสูตรกำรอบรมแยกตำมหน่วยงำนและตำม
บทบำทของงำน จำกน้ันจงึท�ำกำรประเมนิตดิตำมแผน
ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด 

ด�ำเนินกำรจัดท�ำสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงำนของหน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่  
สำยงำนบญัช ีกำรเงนิ และจดัซือ้ จ�ำนวน 41 ต�ำแหน่ง ส�ำหรบัพนกังำน 87 คน 
โดยมีกำรประเมินสมรรถนะเพ่ือระบุแผนพัฒนำรำยบุคคลและจัดหลักสูตร
ให้เป็นที่เรียบร้อย 

ทั้งนี้ ได้จัดท�ำสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงำนของหน่วยงำนหลักส่วนหน้ำ ได้แก่  
สำยงำนบริหำรทรัพย ์สิน สำยงำนกำรตลำด และสำยงำนกำรขำย 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปี 2565 จะด�ำเนินกำรก�ำหนดสมรรถนะของต�ำแหน่ง
ในสำยงำนดังกล่ำวต่อไป

การเสริมทักษะและจิตส�านึกตามค่านิยมองค์กร
โดยค�ำนึงถึงหลักบรรษัทภิบำล ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจและทักษะตำมหลักบรรษัทภิบำลโดยเฉพำะ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน กำรป้องกันข้อมูล 
ส่วนบุคคล (PDPA) กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะและบุคคลผ่ำน
กำรอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมด้ำนควำมปลอดภัย ได้แก่ อบรมเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (จป.) คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั  
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) กำรดแูลเครือ่งจกัรใหญ่ เช่น ป้ันจัน่ 
รวมจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 532 คน (นับซ�้ำคน) 

หลักสูตรอบรมด้ำนส่ิงแวดล้อม ได้แก่ อบรมผู้ตรวจสอบภำยใน ISO 14001 
กำรจัดกำรพลังงำน และอบรมหลักสูตรบ�ำบัดน�้ำเสีย รวมจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 
1,868 คน (นับซ�้ำคน)
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เนือ่งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ส่งผลให้แนวทำง
กำรพัฒนำบคุลำกรในปี 2564 เป็นกำรอบรมออนไลน์ E-Learning 
จ�ำนวนทัง้สิน้ 95 หลกัสตูร เพ่ิมขึน้จำกปี 2563 จ�ำนวน 28 หลกัสตูร 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42 และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรฝึกอบรมโดยรวมเท่ำกับร้อยละ 78 (ลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2563) ทั้งนี้ กำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทใช้แนวทำง 70:20:10 
ซึง่เน้นกำรเรยีนรูผ่้ำนกำรปฏิบตัหิน้ำงำนเป็นหลกัโดยจ�ำนวนชัว่โมง
ฝึกอบรมเฉลีย่ของบคุลำกรในปี 2564 เท่ำกับ 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ที่ร้อยละ 127 โดยเน้นกำรเรียนรู้และสนับสนุน
กำรปฏิบตังิำนข้ำมหน่วยงำนมำกขึน้ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
โรค COVID-19

ทุนการศึกษา
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรเพ่ิมเติมควำมรู ้ควำม
สำมำรถของบุคลำกรที่ใส่ใจ ทุ่มเท และสำมำรถจัดสรรเวลำท่ีจะ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำในระดับปริญญำโท โดยเปิดรับบุคลำกร
ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบตำมก�ำหนด คือ มีอำยุงำนในบริษัทฯ 
อย่ำงน้อย 2 ปีและมีผลประเมินกำรปฏิบัติงำนในระดับดีถึงดีมำก
ติดต่อกัน เน้นกำรให้ทุนฯ หลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล
ภำยใต้โปรแกรม ‘ทุนปริญญำโท ทักษะแห่งอนำคต’ เปิดให้ทุน 

กำรศกึษำปรญิญำโทแด่บคุลำกรทีม่คีณุสมบตัคิรบตำมทีไ่ด้กล่ำวมำ
แล้ว และสนใจศกึษำต่อในคณะวิทยำศำสตร์ข้อมลู คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คณะกำรตลำดดจิทัิล คณะนวัตกรรมดจิทัิล เป็นต้น โดย
ทนุกำรศกึษำท่ีมอบให้นัน้เป็นทุนศกึษำต่อภำยในประเทศ หลกัสตูร
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และทุนกำรศึกษำพิเศษแบบ Executive 
Program ครอบคลมุถึงหลกัสตูรท่ีก�ำหนดดงูำนต่ำงประเทศได้ด้วย 
ทนุกำรศกึษำดงักล่ำวเป็นทุนทีม่ผีลผกูมดัอย่ำงต�ำ่ 2 ปี ตลอดระยะ
เวลำกำรรบัทนุนัน้ผูร้บัทุนจะไม่สำมำรถโอนย้ำยงำนไปบรษิทัฯ อืน่ 
ในเครอืได้ และหำกผูร้บัทุนพ้นจำกสภำพกำรเป็นพนักงำนของบรษิทัฯ  
หรือลำออกก่อนครบก�ำหนด ผู ้รับทุนจะต้องชดใช้เงินท่ีได้รับ 
ไปก่อนหน้ำเป็นจ�ำนวน 2 เท่ำของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง  
ภำยหลังพนักงำนสมัครทำงออนไลน์แล้วใบสมัครจะเข ้ำสู ่ 
กระบวนกำรคดัเลอืกพิจำรณำควำมครบถ้วนของคณุสมบตัผิูส้มคัร
จำกน้ันผู้สมัครจะท�ำแบบทดสอบออนไลน์ ผู้ที่ผ่ำนแบบทดสอบ 
จึงจะเข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรฯ และประกำศผล 
ผู้รับทุนต่อไป ท้ังนี้ บริษัทฯ ชะลอกำรให้ทุนในปีกำรศึกษำ 2564 
ออกไปรวมในปี 2565 อันเน่ืองมำจำกหลำยปัจจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 

องค์กรนวัตกรรม
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับม ี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งปรับปรุง
คุณภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำง
บรรยำกำศแห่งกำรแบ่งปัน แลกเปลีย่น และกำรกระจำยควำมรูใ้ห้
เกิดข้ึนในองค์กร ซึง่เป็นแนวทำงทีส่�ำคญัในกำรพัฒนำบคุลำกรและ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถขององค์กร เพ่ือท่ีจะสร้ำงคุณค่ำและควำม 
พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนแนวคิดแบบวงจรกำร
บริหำรงำนคุณภำพภำยใต้ชื่อโครงกำร ‘Power of Dream’ ซึ่งจัด
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 แล้ว มกีำรปรบัเปลีย่นชือ่และรปูแบบในปี 2564 
ให้เปิดรบัไอเดยีทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ โดยแบ่งกลุม่ตำมกระบวนกำร
น�ำไปปฏิบัติได้จริงโดยแบ่งเป็นสำมระดับ คือ โครงกำรดรีมมินิ  
ดรีมทีม และดรีมบิ๊ก

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

25

2560

24

2562

11

2563

25

2564

27

2561

โครงการ จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วม (คน) จ�านวนไอเดีย/โครงการที่น�าเสนอ 
(ไอเดีย/โครงการ)

ความส�าเร็จเทียบกับเป้าหมาย
(ร้อยละ)

Dream Mini 113 211 141

Dream Team 868 45 129

Dream Big 498 444 * 89

ผลการด�าเนินงานโครงการ Power of Dream

หมายเหต ุ: * นับรวมไอเดียที่ต่อยอดมำจำกโครงกำร Dream Mini และ Dream Team
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พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้งการดําเนินการที่สอดคล้องตาม 4 ความเชื่อ 

โครงการดรีมมินิ 

โครงการดรีมทีม

คอื พ้ืนทีอ่อนไลน์ท่ีเปิดกว้ำงส�ำหรบัทกุไอเดยีกำรท�ำงำนใหม่ ๆ   
เปิดโอกำสให้พนักงำนกล้ำที่จะคิด กล้ำที่จะน�ำเสนอไอเดีย 
ไม่ว่ำไอเดียจะเล็กหรือใหญ่ ทั้งแบบด�ำเนินกำรแก้ไขแล้วหรือ 
ท�ำได้จรงิ และแบบยังต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ต่อไป วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกระตุ้นให้พนักงำนคิดปรับปรุงกระบวนกำรให้เกิดไอเดีย 
จ�ำนวนมำก สำมำรถน�ำไปต่อยอดโดยไม่มกีำรจ�ำกัดกรอบควำมคดิ 
ใด ๆ เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับ ทุกสำขำ ได้ส่งและแชร์
ไอเดียตำมวัตถุประสงค์ในช่วงเวลำที่ก�ำหนด โดยแบ่งประเภท
รำงวัลออกเป็น รำงวัลขวัญใจกรรมกำร รำงวัลขวัญใจมหำชน
ซึ่งได้จำกเพื่อนพนักงำนที่ได้อ่ำนและติดตำมไอเดียนั้น ๆ และ
รำงวัลให้กับสำขำที่ส่งไอเดียเข้ำมำมำกท่ีสุด โดยแบ่งกำร 
น�ำเสนอไอเดียเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรใน 4 เรื่อง คือ
•  ไอเดียท่ีจะท�ำให้ลูกค้ำมั่นใจ ช้อปปิ้งในศูนย์กำรค้ำอย่ำง

ปลอดภัย ห่ำงไกลโควิด 
•  ไอเดยีในกำรเพ่ิมจ�ำนวนลกูค้ำให้มำทีศู่นย์กำรค้ำของบรษิทัฯ  

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
•  ไอเดียในกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ด้วยตัวเอง
•   ไอเดียทีจะช่วยให้ทั้งบริษัทฯ และผู้เช่ำผ่ำนสถำนกำรณ์ไป

แบบ Happy Together 

คอื โครงกำรประกวดส�ำหรบัไอเดียท่ีท�ำได้จรงิทีด่�ำเนนิกำรสอดคล้องตำมกลยุทธ์ของแต่ละสำขำ 
มีกำรวิเครำะห์และปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรคิดสร้ำงสรรค์แนวทำงใหม่ที่ขยำยผลได้  
เห็นผลลัพธ ์ ท่ีเป ็นรูปธรรมเทียบกับเป้ำหมำยเพ่ือแก้ป ัญหำเชิงวิเครำะห์หำสำเหตุ 
บนหลกักำร PDCA (Plan-Do-Check-Act) และ QC Story วตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงผลลพัธ์ทีเ่ป็น
รปูธรรมส่งผลให้กระบวนกำรท�ำงำนมปีระสทิธิภำพ เพ่ิมผลติผลและประสทิธิภำพในกำรท�ำงำน
ให้กับองค์กร และสอดคล้องตำมกลยุทธ์ของแต่ละสำขำ ท้ังน้ีโครงกำรท่ีน�ำส่งต้องด�ำเนนิกำรจรงิ 
และเห็นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิภำยในระยะเวลำ 2-3 เดือน สำมำรถขยำยผลไปยังสำขำ 
อืน่ ๆ  หรอืท่ัวทัง้องค์กรได้ ซึง่โครงกำรทีไ่ด้รบัรำงวัลชนะเลศิในปี 2564 คอื โครงกำร Shopping 
Helper เรำช่วยคณุช้อป จำกทมี HYI หิว้ให้ เป็นโครงกำรทีน่�ำเสนอบรกิำร “ผูช่้วยช้อป” บรกิำร
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรช่วยตอบรำยละเอียดสินค้ำที่ลูกค้ำสนใจในแต่ละร้ำนค้ำ ส�ำหรับ
ลกูค้ำท่ีต้องกำรซือ้สนิค้ำแต่ไม่สะดวกเดนิทำงมำยังศนูย์กำรค้ำโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิม
ช่องทำงในกำรหำรำยได้เพิ่มให้กับร้ำนค้ำในช่วงที่ลูกค้ำยังไม่มั่นใจที่จะเดินทำงออกจำกบ้ำน
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โครงการดรีมบิ๊ก 

คือ โครงกำรเฟ้นหำไอเดียสร้ำงสรรค์ที่ย่ิงใหญ่บนหลักกำร
กำรคิดเชิงออกแบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ให้สอดคล้องตำมกลยุทธ์องค์กร ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิง
ธุรกิจซึ่งอำจต้องใช้เงินลงทุนและใช้เวลำในกำรด�ำเนินกำร
เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิมำกกว่ำ 3 เดือน โดยใช ้
รูปแบบกำรประกวดและน�ำเสนอแบบ Hackathon โดย
โครงกำรที่ชนะเลิศนั้นนอกจำกจะได้รับเงินรำงวัลแล้วยัง 
น�ำไปทดลองด�ำเนนิกำรให้เกิดขึน้จรงิโดยบรษิทัฯ ออกต้นทนุ
ในกำรทดลองด�ำเนินกำรให้เกิดข้ึนจริงอีกด้วย ท้ังน้ีได้แบ่ง
กระบวนกำรออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) Ignite คือ ช่วงส่ือสำร
ประชำสัมพันธ์ส่งค�ำท้ำจำกผู้บริหำรระดับสูง จุดประกำย
ควำมคิดจำกกำรรับฟังถอดบทเรียน Inspiration Talk  
2) Ideas คือ ช่วงแบ่งปันไอเดียระหว่ำงผู้รับค�ำท้ำ แบ่ง 
หมวดหมู่ของไอเดียออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำ กำรสร้ำงประสบกำรณ์กับร้ำนค้ำ 
และกำรบริหำรศูนย์กำรค้ำ โดยมีคะแนนพิเศษส�ำหรับทีมที่ 
สำมำรถบูรณำกำรน�ำเทคโนโลยีและประสบกำรณ์ O2O 
เข้ำไปผนวกรวมในไอเดียที่น�ำเสนอได้ 3) Innovate คือ  
ช่วงกำรแข่งขัน Hackathon ก�ำหนด 1 วัน น�ำเสนอแบบ 
Pitching กับผู้บริหำรเพ่ือตัดสินผู้ชนะ และ 4) Implement 
คือช่วงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้กระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบเพ่ือน�ำโครงกำรท่ีชนะเลศิไปด�ำเนนิกำรให้เกิดขึน้จรงิ

หนึ่งในโครงกำรท่ีชนะ คือ โครงกำร Robotic 
Process Automation for Central Pattana  
น�ำเสนอกำรจัดตั้งทีมท่ีปรึกษำ (RPA Consulting 
Team) พิเศษให้กับพนักงำนท่ีมีควำมต้องกำร
ปรบัปรงุเพ่ิมประสทิธิภำพกำรท�ำงำนท่ีลกัษณะงำน 
เป็นแบบท�ำซ�้ำกันบ่อย ๆ ใช้เวลำและบุคลำกรใน
กำรตรวจเชก็ข้อมลูเดยีวกันหลำย ๆ  ครัง้ ซึง่สำมำรถ
ทดแทนได้โดยใช้ BOT ซึ่งนอกจำกจะช่วยให ้
งำนมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นแล้วยังช่วยลดควำม
ผิดพลำดจำกกำรท�ำงำนของคนลงได้อย่ำงดีเยี่ยม

2.3 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการและการประเมินผลงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้น�ำเครื่องมือบริหำรเป้ำหมำยและติดตำม
ผลลัพธ์ส�ำคัญตำมวัตถุประสงค์ แบบ OKR- Objectives and Key 
Results มำใช้ในกำรประเมินผลงำนของพนักงำนในทุกระดับ โดย
ขยำยขอบเขตกำรใช้ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศด้ำนกำรบุคคล –  
CneXt ให้ครอบคลุมกำรประเมินผลงำนประจ�ำปีของพนักงำน  
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ผู้ใต้บังคับบัญชำจะท�ำกำรตั้งเป้ำหมำย OKR สอดคล้องตำม 

เป้ำหมำย OKR ขององค์กร โดยตัง้เป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนรำยปี 
ตำมแผนและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (Individual 
Performance Management Plan) ทีแ่บ่งหมวดหมูผ่ลงำนตำม
กลยุทธ์องค์กรในมุมมอง 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเติบโตขององค์กร 

ด้ำนกำรสร้ำงคณุค่ำแบรนด์ ด้ำนกำรเพ่ิมประสทิธิภำพ ด้ำนกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน และด้ำนบุคลำกร ท�ำกำรก�ำหนด
เป้ำหมำย แผนงำน ตัวชี้วัด และน�้ำหนักของเป้ำหมำยนั้น ๆ 

2.  จำกน้ันผู้บังคับบัญชำจะอนุมัติ OKR ดังกล่ำว ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับองค์กร โดยผู้บังคับบัญชำจะ
ตดิตำมควำมคบืหน้ำและทบทวนเป้ำหมำยดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ   
พร้อมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

3.  ในช่วงฤดูกำลประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำจะ
ท�ำกำรประเมินตนเองในระบบก่อน หลังจำกนั้นผู้บังคับบัญชำ
จะทบทวนและประเมินผลงำนผู้ใต้บังคับบัญชำโดยให้ข้อมูล
ป้อนกลับกับผู้ใต้บังคับบัญชำผ่ำนกำรคุยแบบตัวต่อตัว และ
น�ำคะแนนทีไ่ด้เข้ำสูก่ระบวนกำรประเมนิบนมำตรฐำนเดยีวกัน
มำกที่สุด (Calibration) ในท่ีประชุมระดับจัดกำร แล้วแจ้ง 
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คะแนนกลับไปยังผู ้ใต้บังคับบัญชำในรูปแบบกำรสนทนำ 
เชงิสร้ำงสรรค์ พิจำรณำรบัทรำบร่วมกัน พร้อมยืนยันในระบบฯ

4.  ผลประเมนิ OKR ทีไ่ด้จะน�ำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรบัเงนิเดอืน
และโบนัสประจ�ำปี และน�ำไปร่วมวิเครำะห์พร้อมกับผลกำร
ประเมินอีกสำมด้ำน คือ สมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะ
ด้ำนกำรเป็นผู้น�ำ และแผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งและกำรจัดเตรียมแผนพัฒนำ
รำยบุคคลในปีถัดไปต่อไป 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้ปรับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรเป็น
ผู้น�ำโดยเพ่ิมกำรประเมินแบบป้อนกลับแบบ 360 องศำเพ่ือให้
พนักงำนทั้งองค์กรสำมำรถประเมินผู้บังคับบัญชำของตนเองได้
ผ่ำนแบบส�ำรวจเก่ียวกับหัวหน้ำงำน (People Manager) โดยมี
พนักงำนเข้ำร่วมประเมินที่ร้อยละ 90 ของพนักงำนทั้งหมด ซึ่งผล
กำรประเมนิดงักล่ำวยังเป็นหน่ึงในตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ของโครงกำร 
พัฒนำศกัยภำพหวัหน้ำงำน หรอื People Manager Program อกีด้วย  
ทีก่�ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมอบรมต้องฝึกฝนกำรรบัและให้ข้อมลูป้อนกลบั 
ผ่ำนกำรคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชำเพ่ือฝึกฝนทักษะ 
ผู้น�ำเพื่อให้ทีมประสบควำมส�ำเร็จ

การปรับปรุงกระบวนการท�างาน
เพ่ือตอบโจทย์กำรเปลีย่นแปลงองค์กรสูก่ำรเป็นองค์กรทีขั่บเคลือ่น
โดยจุดมุ่งหมำย บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรและโครงสร้ำง
องค์กรเพ่ือสนับสนุนกำรเป็นองค์กรที่คล่องตัว โดยปรับโครงสร้ำง
องค์กรจำกกำรท�ำงำนแบบไซโลให้มีลักษณะเป็นทีมเชิงแนวรำบ 
มำกขึ้น โดยออกแบบกำรท�ำงำนภำยในองค์กรให้อยู่ในระดับ
เดียวกันมำกท่ีสดุ ปรบับทบำทหัวหน้ำไม่มอี�ำนำจเบด็เสรจ็จนเกินไป  
และทุกคนในองค์กรมีอิสระในกำรน�ำเสนอไอเดียและแสดง 
ควำมคดิเหน็ อกีทัง้เข้ำถึงเครือ่งมอืในกำรท�ำงำนได้อย่ำงเท่ำเทียมกนั  
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร  
ตำมรำยละเอียดท่ีเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 หัวข้อ 7.1  
แผนภำพโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงในทุกสำยงำน และมีกำรเพ่ิมเติมในส่วนกำรจัดท�ำ
โครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนสมัยใหม่ในลักษณะกำรลดระดับชั้นกำร
บงัคบับญัชำ เพ่ือขยำยและเพ่ิมช่วงของกำรควบคมุให้กว้ำงขึน้เพ่ือ
เพ่ิมอิสระและควำมคล่องตวัในกำรท�ำงำนโดยค�ำนึงถึงควำมสงูและ
ควำมกว้ำงของโครงสร้ำงองค์กร หรือ Layer and Span of Control  
ทัง้นีผ้ลกำรปรบัเปลีย่นยังไม่ถึงเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ บรษิทัฯ จงึยังคง 
แผนดังกล่ำวต่อเนื่องในปี 2565

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�านักงาน
เนือ่งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ส่งผลให้ในปี 2564 
บริษัทฯ ยังคงน�ำมำตรกำรท�ำงำนนอกสถำนท่ี หรือ WFH - Work 
from Home มำปรับใช้ในช่วงสถำนกำรณ์เป็นที่น่ำกังวล ภำยหลัง
สถำนกำรณ์เริม่ผ่อนคลำยได้เริม่ทดลองน�ำร่องโปรแกรมเข้ำท�ำงำน
แบบไฮบริดในบำงแผนก พร้อมกับน�ำโครงกำร “สมำร์ทออฟฟิศ - 
Smart Office” มำพิจำรณำดไีซน์และวำงผงัพ้ืนทีใ่หม่เพ่ือตอบโจทย์ 
ให้ตรงกับลักษณะงำน ไลฟ์สไตล์ และเพ่ิมควำมปลอดภัย 
และสขุอนำมยัมำกขึน้ รวมไปถึงชะลอกำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อม
ส�ำนกังำนกำรให้บรกิำรส่วนสนบัสนุน หรอื Back of House ประจ�ำ
สำขำออกไปก่อน 

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน
กำรน�ำเทคโนโลยีมำปรบัใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนภำยในองค์กรเป็น
หนทำงในกำรเปลีย่นแปลงองค์กรสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีขับเคลือ่นโดย 
จดุมุง่หมำยและกำรเป็นองค์กรท่ีคล่องตวั บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย 
กำรเพ่ิมเติมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลำกรเป็นแผนงำนในระดับ 
กลยุทธ์องค์กรและน�ำระบบเทคโนโลยบีรหิำรและจดักำรงำนบคุคล 
หรอื CneXt ซึง่เป็นระบบกำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลแบบ Real Time  
และ Self Service อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนสำมำรถ 
เข้ำระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ
โทรศัพท์มือถือได้ทุกท่ีตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นกำรจัดกำรงำน
บุคคลของพนักงำน หรือ ESS- Employee Self Service และกำร
ตรวจสอบอนุมตังิำนบคุคลโดยผูบ้งัคบับญัชำ หรอื MSS-Manager 
Self Service โดยน�ำแนวคิดดิจิทัลผนวกเข้ำกับกำรจัดกำรงำน
บคุคลทัง้ในส่วน People Excellence: สำมำรถมองเหน็ควำมส�ำคญั
ของทีมและบุคลำกรเพ่ือพัฒนำและรักษำบุคลำกรไว้กับองค์กร 
Service Excellence: ให้ประสบกำรณ์กำรจัดกำรงำนบุคคลเป็น
เรื่องง่ำย ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยำก และ Organization Excellence: 
ปรับกำรน�ำข้อมูลด้ำนงำนบุคคลไปใช้ในกำรวำงแผนให้สอดคลอ้ง 
กับกลยุทธ์ทำงธุรกิจมำกขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนำและทยอยเปิด 
ใช้งำนระบบ CneXt ตัง้แต่ปี 2562 จนปัจจบุนัเปิดฟังก์ชนัครอบคลมุ
งำนด้ำนกำรบคุคล ได้แก่ กำรเบกิสวัสดิกำรและสทิธปิระโยชน์ กำร
จัดกำรข้อมูลเวลำกำรท�ำงำน กำรตั้งเป้ำหมำยดัชนีวัดผลงำน กำร
บันทึกผลงำนประจ�ำปี กำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรอบรม
เรียนหลักสูตรออนไลน์ ฟังก์ชันของหัวหน้ำงำน อำทิ กำรโค้ชและ
ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ กำรสร้ำงค�ำขอ และตรวจสอบสถำนกำรณ์
ว่ำจ้ำงต�ำแหน่งว่ำง รวมไปถึงฟังก์ชนัท่ัวไป เช่น กำรดสูลปิเงนิเดอืน 
กำรขอลดหย่อนภำษี กำรปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนตัว กำร
สมัครงำนในโปรแกรม ‘โอกำสโอนย้ำยภำยใน’ และกำรรับข้อมูล
สื่อสำรสำระและบันเทิงจำกกลุ่มเซ็นทรัลโดยตรง 
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นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI- 
Artificial Intelligent และ Machine Learning มำใช้ในกำรจดักำร
ชดุข้อมลูและกำรท�ำบำงธุรกรรมในงำนด้ำนกำรบคุคล อำท ิกำรใช้
บอต (Bot) ในกำรจดักำรบำงฟังก์ชนังำนบน CneXt เช่น กำรจดักำร
วันลำหยุด โอที เวลำท�ำงำน และกำรสรรหำว่ำจ้ำงผ่ำน CNEXT 
BOT กำรประเมนิควำมเสีย่งของพนกังำนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
โรค COVID-19 ผ่ำน HEALTH BOT กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรชืน่ชม
ผ่ำน CHOM BOT กำรสื่อสำรเรื่องหลักสูตรกำรอบรมและกำร
พัฒนำตนเองผ่ำน ACADEMY BOT กำรสื่อสำรและเชิญชวนท�ำ
แบบสอบถำมต่ำง ๆ  ผ่ำน Cee หรอืน้องซ ีและกำรน�ำแรงงำนหุ่นยนต์
ดจิทิลั RPA – Robotic Process Automation มำใช้ในงำนกระทบ
ยอดทำงบัญชี รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบจัดกำรต่ำง ๆ ท้ังกำรท�ำ
ธุรกรรมส่วนบคุคล เช่น กำรจองห้องประชมุ กำรจดัท�ำบนัทึกออนไลน์ 
(e-Memo) กำรจดัท�ำแบบส�ำรวจออนไลน์ กำรเบกิจ่ำยเงนิบรษิทัฯ 
กำรจองรถของบริษัทฯ กำรติดตำมกำรส่งเอกสำร และกำรพัฒนำ
แอปพลิเคชันเฉพำะส�ำหรับหน่วยงำน เช่น กำรจัดท�ำงบประมำณ 
กำรขำยพ้ืนที ่Floor Plan กำรขออนุมตัทิำงกำรตลำด กำรบนัทึกบญัชี
ก๊ำซเรือนกระจก กำรบนัทกึปรมิำณกำรจดักำรขยะรำยวัน เป็นต้น 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ผลักดัน
ให้บริษัทฯ น�ำระบบกำรประชุมทำงไกล หรือ VDO Conference 
มำใช้เต็มรูปแบบ ปรับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศให้เชื่อมต่อกับ
ระบบคลำวด์และกำรท�ำงำนแบบ Remote Working ผ่ำนระบบ
งำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Workflow) ภำยในของบริษัทฯ รวมไปถึง
ปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรสือ่สำรและกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำนผ่ำน
โซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ทั้งกำรสื่อสำรแบบทันที (Live) และกำร
โพสต์ข้อมลูข่ำวสำร สำระ และกิจกรรมสนัทนำกำรออนไลน์ เพ่ือให้ 
พนักงำนได้ผ่อนคลำย ลดควำมเครียด มีพ้ืนท่ีในกำรร่วมสนุกแชร์
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  อีกท้ังเพ่ิมควำมคล่องตัว
ให้กับพนักงำนที่ต้องลงบันทึกเวลำงำนโดยกำรน�ำระบบลงเวลำ 
ทำงโทรศัพท์ หรือ Mobile Clock มำใช้จนครบทุกสำขำ

การค�านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร
บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยั ตำม
รำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

และจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) ทัง้ในระดบัองค์กรและในระดบั 

สำขำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันนโยบำยและแผนงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพ่ือป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุ  
กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย กำรเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญ 
อันเนื่องจำกกำรท�ำงำน หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเสนอ
ต่อนำยจ้ำง ปัจจบุนัมพีนกังำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ท้ังสิน้จ�ำนวน  
355 คน แยกเป็นตัวแทนนำยจ้ำงจ�ำนวน 154 คน และเป็นตัวแทน
ลูกจ้ำงจ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ของพนักงำนทั้งหมด  
(ไม่รวมพนักงำนสญัญำจ้ำง) ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 เปิดเผยไว้ 
บนเว็บไซต์

หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร” ท้ังน้ี
ลักษณะของกำรบำดเจ็บหลักท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำงำนในปี 2564 
ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมประมำทและกำรหลบเลี่ยงอุบัติเหตุใหญ่ 
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตนเองแทน ในส่วนรำยงำนอุบัติเหตุของ 
ผูร้บัเหมำพบว่ำมจี�ำนวน 4 รำย ในส่วนรำยงำนเกิดจำกควำมประมำท 
ทั้งของตนเองและของลูกค้ำ โดยอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนท้ังหมดได้ถูก
สอบสวนสำเหตุและน�ำบทเรียนจำกข้อบกพร่องมำปรับปรุงในกำร
ปฏิบตังิำนเพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตซุ�ำ้และก�ำหนดให้มกีำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัในพ้ืนทีป่ฏิบตังิำน และจดัให้มกีำรตดิตำมกำรแก้ไข
ให้แล้วเสร็จพร้อมสื่อสำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง

การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของ 
บริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตำมกฎหมำยและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ซึ่ง
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำง
รอบด้ำนหรือ Human Right Due Diligence (HRDD) และท�ำกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน หรือ Human Right Impact 
Assessment (HRIA) ในกลุม่พนักงำน ตำมรำยละเอยีดท่ีเปิดเผยไว้ 
ในรำยงำนประจ�ำปี บทที่ 6 “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร”  
หัวข้อ นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรเคำรพกฎหมำยและหลัก
สิทธิมนุษยชนและน�ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์นั้นมำจัดท�ำเป็น
แผนงำนในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสทิธิมนษุยชน ส�ำหรบัปี 2563-2565 
(Human Rights Roadmap) โดยยึดหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ หรือ UNGP ด�ำเนินแผนงำน
บรรเทำควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนของพนักงำนใน
สถำนที่ท�ำงำน โดยมีควำมคืบหน้ำดังนี้ 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/policies-implementing-
guidelines

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

คลิก
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แผนงานในการด�าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับปี  

2563-2565
ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565 

1.  กำรทบทวนนโยบำยและ 
แนวปฏิบัติด้ำนกำรเคำรพ
กฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน

ด�ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยให้ชัดเจน ทันสมัย และ
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น โดยเปิดเผยไว ้
บนเว็บไซต์ 
www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/cg/
cg-policy/20210604-cpn-hr-policy-th.pdf

น�ำเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มเติมบำงแนวทำงปฏิบัติให้
สอดคล้องตำมแนวทำงในระดับ
สำกลมำกขึ้น

2.  กำรประชำสัมพันธ์ระบบ 
รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 

เพิ่มเติมช่องทำงกำรร้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์
www.centralpattana.co.th/th/whistle-blowing 

น�ำเสนอควำมคืบหน้ำ 
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน
ต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
และควำมยั่งยืน และเปิดเผย
ข้อมูลตำมเหมำะสม

3.  กำรดูแลสิทธิมนุษยชน 
ของพนักงำนและพนักงำน 
รับเหมำช่วงในเรื่องควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัย

ด�ำเนินกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำนตำมหลัก
สิทธิมนุษยชน และผนวกรำยกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 
ดังกล่ำวในแผนรำยกำรตรวจติดตำมกำรด�ำเนินกำรใน 
กำรจัดกำรระบบมำตรฐำนสำกลประจ�ำปี

น�ำเสนอแผนกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันและ
คุ้มครองสิทธิของพนักงำน 
ที่พึงได้รับด้ำนควำมปลอดภัย 
ในสถำนที่ท�ำงำน

4.  กำรคุ้มครอง เคำรพ และ
เยียวยำในสิทธิของพนักงำนที่
มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ 

พัฒนำแผนรับมือกำรคุกคำมที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ให้กับพนักงำนบริกำรลูกค้ำ

5.  กำรปรับปรุงแนวปฏิบัติในเรื่อง
กำรดูแลบุคลำกรบนพื้นฐำน
ของควำมเสมอภำคและ 
เท่ำเทียมกัน

กำรเพิ่มงบประมำณปรับปรุงมำตรกำรเยียวยำให้กับ
พนักงำนที่มีควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนให้เท่ำเทียม อีกทั้ง
เป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจที่ดีให้กับพนักงำน

น�ำเกณฑ์กำรประเมินหลัก 
สิทธิมนุษยชนในระดับสำกล 
มำวัดผลแนวทำงปฏิบัติด้ำน 
สิทธิมนุษยชนขององค์กร

6.  กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง 
สทิธิมนุษยชนโดยเฉพำะบคุลำกร
ในต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ และ
บุคลำกรที่มีหน้ำที่ดูแลพนักงำน 
และพนักงำนรับเหมำช่วง

ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ให้กับพนักงำนในกำรโยงเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เข้ำกับกำรท�ำงำนในชีวิตประจ�ำวัน ภำยใต้หัวข้อ ‘มีสติ  
ไม่ท�ำผิดจรรยำบรรณ แบบไม่ทันรู้ตัว’ นอกจำกนั้นยังได ้
จัดเสวนำออนไลน์ หัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจ 
เรื่องของคุณหรือเรื่องของใคร?’ กำรจัดทอล์กโชว์ออนไลน์ 
‘กระตุกต่อมคิด เตือนสติ ด้วยจรรยำบรรณองค์กร’ และ
กำรประเมินตนเองตำมหลักจรรยำบรรณองค์กร

ปรับปรุงหลักสูตร e-Learning 
‘Ethics in Workplace’ บน 
CneXt และปรับวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องตำมหลัก
สิทธิมนุษยชนของ UNDP
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BELIEFs in
Stories

BELIEFs in
Actions

BELIEFs in
Recognition

บริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรจำกควำมเชื่อ
ท่ียึดมั่นท่ีจะสะท้อนตัวตนควำมคงอยู่ของบริษัทฯ โดยปลูกฝังให้
บุคลำกรเชื่อในสิ่งเดียวกันและร่วมกันสื่อออกมำในทุกส่ิงที่เรำท�ำ
จำกวิธีคดิ วิธีกำรท�ำงำน ควำมคดิรเิริม่ และกำรลงมอืท�ำรวมถึงกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือสร้ำงสรรค์สิ่งดีเพ่ืออนำคตที่ย่ังยืนส�ำหรับทุกคน
ผ่ำน 4 ควำมเช่ือ สูพ่ฤตกิรรมของบคุลำกรในกำรท�ำงำนท่ีแสดงออก
อย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยขับเคลือ่น สือ่สำร ท�ำควำมเข้ำใจ แสดงให้เหน็
ด้วยกำรสัมภำษณ์ และแบ่งปันประสบกำรณ์ของเพ่ือนพนักงำน 
ด้วยกันเอง ทัง้จำกผูบ้รหิำรระดบัสงู ระดบักลำง และระดบัปฏบิตักิำร  
ผ่ำนเรื่องรำวท่ีร้อยเรียงภำยใต้หัวข้อ Beliefs in Stories: ร่วม
เรียนรู้และเข้ำใจควำมหมำยของควำมเชื่อทั้งสี่ ผ่ำนบทสัมภำษณ์
เชิงลึกจำกผู้บริหำรท่ีมำกประสบกำรณ์ Beliefs in Actions: ร่วม
แบ่งปันประสบกำรณ์จำกกำรลงมือท�ำจริง ตำมภำรกิจท่ีเชิญชวน
ให้พนักงำนได้มำลงมือปฏิบัติ ภำยใต้กิจกรรม 1) DREAM BIG: 
ภำรกิจที่ชวนพนักงำนมำร่วมคิดต่อยอดเพ่ือสิ่งท่ีดีกว่ำและร่วม
ท�ำให้ไอเดียน้ันเกิดขึ้นจริงตำมควำมเชื่อ Dynamism – พัฒนำ
สิ่งใหม่อย่ำงไม่หยุดย้ัง 2) CUSTOMER DAY: ภำรกิจที่จะชวน
พนักงำนมำใช้เวลำหนึง่วนัในกำรให้บรกิำรลกูค้ำ ได้เรยีนรู ้และลง
ปฏบิตัจิำกกูรตูวัจรงิ ตำมควำมเชือ่ Customer Champion – ลกูค้ำ
คือแรงบันดำลใจ 3) COMMUNITY DAY: ภำรกิจท่ีชวนพนักงำน
มำใช้เวลำหนึง่วันลงมอืร่วมกิจกรรมอำสำเพ่ือชมุชนและสงัคม หรอื

ร่วมกันท�ำกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์แบบข้ำมแผนกหรือกับหน่วยงำน 
ภำยนอก ตำมควำมเชื่อ Community at Heart - ก้ำวไปด้วยกัน 
ผูกพันย่ังยืน และ Belief in Recognition: ร่วมชื่นชมพฤติกรรม
ตำมควำมเชื่อทั้งสี่ผ่ำน CHOM Bot (ชม บอท) ซึ่งเปิดใช้งำนผ่ำน 
Workchat - สื่อโซเชียลมีเดียภำยในองค์กร

บรษิทัฯ ก�ำหนดประเมนิควำมผกูพันของพนกังำนต่อองค์กรภำยใต้ 
โครงกำร “CG Voice” ตำมกรอบกำรประเมินควำมผูกพันของ
พนกังำนสูก่ำรเป็นองค์กรในหวัใจพนักงำน (Employer of Choice) 
ของบริษัท คินเซนทริค (บริษัท เอออน ฮิววิท เดิม) ใน 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยขั้นพื้นฐำนที่มีผลต่อควำมผูกพันองค์กร 4 หมวด และปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมผูกพันองค์กร 3 หมวด โดยในปี 
2564 ได้ท�ำกำรประเมินแบบออนไลน์ทั้งหมดสองรอบ คือ ไตรมำส 
ท่ี 3 และ 4 โดยมพีนักงำนร่วมท�ำแบบประเมนิคดิเป็นร้อยละ 97 ของ
จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด และได้คะแนนควำมผูกพันของพนักงำน
ท่ีร้อยละ 78 ซึ่งลดลงจำกปี 2563 ที่ร้อยละ 6 ผลกำรประเมิน
ควำมผูกพันและปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนควำมผูกพันจะถูกน�ำไป
วิเครำะห์และพัฒนำแผนงำนยกระดับควำมผูกพันของบุคลำกร
โดยทีมงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และผู้บริหำรสูงสุดของแต่ละฝ่ำย 

และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์ระดบัองค์กร
และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนตำมล�ำดับ ในปี 
2564 บรษิทัฯ ยังคงให้ควำมส�ำคญักับปัจจยัทีส่่งผลต่อควำมผกูพัน
องค์กรโดยเน้นทีก่ลุม่บคุลำกรท่ีมศีกัยภำพสงู มกีำรก�ำหนดคะแนน
ควำมผูกพันต่อองค์กรและอัตรำกำรลำออกเป็นดัชนีชี้วัดที่ติดตำม
ในระดับกลยุทธ์องค์กร 

จำกผลกำรประเมินควำมผูกพันองค์กรในไตรมำสที่ 3 ซึ่งมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรำงวัลสุดยอดนำยจ้ำงดีเด่น
แห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2564 ซึ่งจัดโดยบริษัท คินเซนทริค 
(ประเทศไทย) หรือ Kincentric Best Employer Awards Thailand 
2021 โดยรับรำงวัลร่วมกับอีก 14 องค์กรชั้นน�ำของประเทศไทย

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินความผูกพันองค์กร

1233. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)
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สายงานรายงานตรง CEO 
(รวม Residential) 

358 คน

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ก�ำหนดคะแนนควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร  
(CG Voice Score) เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร ตั้งเป้ำหมำย
ที่ร้อยละ 80 

•  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้คะแนนควำมผูกพันของพนักงำน 
ต่อองค์กรทีร้่อยละ 78 ซึง่เกิดจำกกำรเฉลีย่คะแนนจำกกำร
ประเมิน 2 ครั้งในรอบปี 2564

•  ก�ำหนดคะแนนควำมผูกพันของ
พนักงำนต่อองค์กร (CG Voice 
Score) เป็นตวัชีวั้ดระดบัองค์กร ตัง้
เป้ำหมำยท่ีร้อยละ 80 และคะแนน 
ควำมผกูพันของกลุม่ทีม่ศีกัยภำพสงู
ที่ร้อยละ 75

การสรรหาและดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพ

•  ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนผลักดันบริษัทฯ สู่กำรเป็นองค์กร
ในหัวใจของพนักงำน โดยน�ำระบบ Build & Buy มำปรบัใช้  
พบว่ำสำมำรถสรรหำจำกพนักงำนภำยในได้ที่ร้อยละ 30

•  ไม่มกีำรว่ำจ้ำงพนกังำนจำกสหภำพแรงงำนอืน่ใดและไม่มี
กำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนภำยในองค์กร

•  ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนผลักดัน
บริษัทฯ สู่กำรเป็นองค์กรในหัวใจ
ของพนักงำน โดยก�ำหนดเป้ำหมำย
ให้เพ่ิมอตัรำกำรสรรหำจำกภำยใน
ให้ได้ร้อยละ 50

การพัฒนาภาวะผู้นําและ
ศักยภาพบุคลากร

•  ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสมรรถนะผู ้บริหำรภำยใต้
หลักสูตรอบรม GM Program ในระยะเวลำ 6 เดือน โดย
เริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2564 ซึ่งจะท�ำกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในปี 2565

•  ขยำยผลแผนกำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคญัในระดบั n-3 
ส�ำเร็จตำมแผนงำน

•  ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม แ ผ น พั ฒ น ำ
สมรรถนะผูบ้รหิำรภำยใต้หลกัสตูร
อบรม GM Program ต่อเน่ือง 
พร้อมวัดผลตอบแทนทุนมนุษย์ 
(HCROI) เป ็นผลสัมฤทธ์ิของ
โครงกำร

การเป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง

•  ศึกษำกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือสนับสนุน
แนวทำงกำรคิดและท�ำงำนแบบ Agile โดยน�ำร่องใน  
1 สำขำ พบว่ำอัตรำควำมผูกพันดีขึ้นอย่ำงมีนัย

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำน 
ต่อองค์กร โดยอตัรำกำรลำออกจำกองค์กรโดยสมคัรใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

•  พนักงำนรู้สึกได้ถึงกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมตำม
ควำมเชื่อทั้ง 4 ขององค์กรในทำงที่ดีขึ้นที่ร้อยละ 68-80

• ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

•  ด�ำเนินกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำง
องค์กรเพ่ือสนับสนุนแนวทำงกำร
คิดและท�ำงำนแบบ Agile ในฝ่ำย
ปฏิบัติกำรสำขำ 

•  ลดอตัรำเฉลีย่ของควำมสงูและเพ่ิม
ควำมกว้ำงของโครงสร้ำงองค์กร 
หรือ Layer and Span of Control 
ตำมเป้ำหมำยต่อเนือ่งจำกปี 2564

•  ส ร ้ ำ ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ์ ก ร ต ำ ม 
ควำมเชื่อทั้ง 4 ขององค์กร

•  ด�ำ เนินโครงกำรตำมแผนงำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนส�ำหรับปี 2565 
และท�ำกำรประเมนิผลกระทบด้ำน
สิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

124 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)
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1253. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีมุ่งเน้นกำร
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้ำอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ 
ควำมปลอดภัย โดยมีแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำตลอดห่วงโซ ่
คุณค่ำทำงธุรกิจจ�ำแนกเป็น งำนพัฒนำธุรกิจและก่อสร้ำง กำร
บริหำรศูนย์กำรค้ำ กำรตลำดและงำนกำรบริหำรองค์กร และ 
แบ่งย่อยออกเป็น 12 กลุม่ตำมหมวดหมูก่ำรให้บรกิำรของคูค้่ำ ตำม
รำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

และก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
และจรรยำบรรณและแนวทำงกำรปฏิบัติของคู่ค้ำอ้ำงอิงแนวทำง
กำรปฏิบัติกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังใน
ระดับประเทศ ภูมิภำค และสำกล อำทิ พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน United Nations Global Compact (UNGC) Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) และ International Labor 
Organization (ILO) ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต ์
ตำมล�ำดับ 

บริษัทฯ มีกำรบูรณำกำรมิติด้ำนควำมย่ังยืนในกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกันกับคู ่ค้ำผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรถึงควำมคำดหวังของ 
บริษัทฯ ให้แก่คู ่ค้ำในช่วงกำรสรรหำและจัดจ้ำง กำรประเมิน 
ควำมเสีย่งของคูค้่ำควบคู่กับกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน  
รวมทั้งกำรสนับสนุนให้คู่ค้ำด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนสร้ำงคุณค่ำ 
ร่วมกันให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3.1 การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
บริษัทฯ ก�ำหนดแผนงำนในกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนโดยพิจำรณำ
จำกควำมเสี่ยงของคู่ค้ำใน 2 ด้ำน คือ ควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำร 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำร และควำมเสี่ยงด้ำนควำมย่ังยืน
ที่เก่ียวกับบรรษัทภิบำล ส่ิงแวดล้อม และควำมปลอดภัย โดย
วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงจำกขนำดของธุรกรรมที่มีระหว่ำงกัน 
ผลกระทบของผลติภณัฑ์และบรกิำรของคูค้่ำทีม่ต่ีอบรษิทัฯ รวมท้ัง
ข้อจ�ำกดัในกำรหำผลติภัณฑ์และบรกิำรทดแทน เช่น บรกิำรท่ีต้องใช้ 
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง เป็นต้น ด�ำเนินกำรแบ่งกำรวิเครำะห ์
ดงักล่ำวออกเป็นแผนงำนตำมห่วงโซ่คณุค่ำ เริม่จำกส่วนงำนบรหิำร
ศูนย์กำรค้ำ รวมกำรตลำดและงำนกำรบริหำรองค์กร (ยังไม่รวม
งำนพัฒนำธุรกิจและก่อสร้ำง) จำกผลกำรวิเครำะห์จำกขนำดของ 
ธุรกรรมที่มีระหว่ำงกันพบว่ำ คู ่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกรรมระหว่ำงกัน 
ในรอบปี 2564 (ไม่รวมยอดจำกผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ
และน�ำ้) จ�ำนวน 3,213 รำย เป็นคูค้่ำทีม่ธุีรกรรมระหว่ำงกันเกินกว่ำ  
10 ล้ำนบำท จ�ำนวน 102 รำย ครอบคลุมร้อยละ 70 ของกำรว่ำจ้ำง
และจัดซื้อทั้งหมด  

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
supplier

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/code-of-business-conduct

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/policies-implementing-
guidelines

คลิก

คู่ค้ำที่มีธุรกรรม
ระหว่ำงกันเกินกว่ำ 
5 ล้ำนบำท

ครอบคลุม
กำรว่ำจ้ำง
ร้อยละ

คู่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกรรม
ระหว่ำงกัน

รำย

รำย

102 70
3,213 
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https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporate-governance/code-of-business-conduct


การวิเคราะห์ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้าประจ�าปี 2564

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หมายเหต ุ:  1. เครื่องใช้ส�ำนักงำน 2. สินค้ำทั่วไป 3. อุปกรณ์และระบบไอที 4. วัสดุอุปกรณ์เพื่อกำรงำนอำคำรและงำนระบบ 5. งำนซ่อมบ�ำรุงระบบ 6. ผู้รับเหมำภำยนอกและผู้รับเหมำช่วง  
7. สินค้ำและบริกำรส�ำหรับกิจกรรมทำงกำรตลำด 8. สินค้ำและบริกำรส�ำหรับศูนย์อำหำร ฟู้ดพำร์ค และ 9. งำนต่อเติมปรับปรุงอำคำร

กลุ่มคู่ค้า
ยอดธุรกรรมการใช้จ่ายกับคู่ค้า

(เฉพาะในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด 
และส่วนการบริหารองค์กร ไม่รวมผู้ให้บริการสาธารณูปโภค)

จ�านวนคู่ค้า 
(ราย)

ยอดใช้จ่าย 
(ล้านบาท)

สัดส่วน
ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

(ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1 มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป 102 2,527 70

กลุ่มที่ 2 มำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 306 689 19

กลุ่มที่ 3 น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท 2,805 390 11

รวม 3,213 3,606 100

บริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลกำรวิเครำะห์ยอดธุรกรรมกำรใช้จ่ำยกับคู่ค้ำข้ำงต้นวิเครำะห์ย่อยแยกตำมหมวดหมู่ย่อยของสินค้ำและบริกำรท่ีมี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง1 และน�ำข้อมูลที่ได้ไปด�ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนงำนปี 2563-2564  
รวมไปถึงกำรท�ำแผนลดควำมเสี่ยงจำกคู่ค้ำท่ีมีต่อองค์กร ในขณะเดียวกันก็ท�ำแผนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถหรือศักยภำพให้กับคู่ค้ำ  
ตำมควำมจ�ำเป็น และควำมพร้อมของคู่ค้ำ

ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับท่ีปรึกษำภำยนอกด�ำเนินกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรบริหำร 
ห่วงโซ่อุปทำนให้ดย่ิีงขึน้ โดยเริม่จำกส่วนงำนบรหิำรศนูย์กำรค้ำ รวมกำรตลำดและงำนกำรบรหิำรองค์กรและก�ำหนดกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ทกุปีส�ำหรบัคูค้่ำทัง้หมด กำรประเมนิดงักล่ำวใช้วิธีกำรประเมนิควำมเสีย่งในระดบักลุม่สนิค้ำและงำนบรกิำรของคูค้่ำแต่ละรำยจ�ำแนกตำม
กลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ซึ่งครอบคลุม 15 หัวข้อหลักในมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งรวมหัวข้อด้ำนควำมยั่งยืนแล้ว 5 หัวข้อ ได้แก่ จรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ กำรปฏิบัติตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย กำรจัดกำรมลพิษ ควำมปลอดภัยในกระบวนกำรท�ำงำนและกำรขนส่ง 
กำรค�ำนึงถึงประเดน็ด้ำนผูบ้รโิภคและชมุชน รวมประเดน็ด้ำนหลกัสทิธิมนษุยชนและด้ำนแรงงำน ภำยหลงักำรประเมนิควำมเสีย่งของคูค้่ำ 
สำมำรถจ�ำแนกควำมเสี่ยงและพัฒนำแผนเพื่อบรรเทำควำมเสี่ยงอันเกิดจำกคู่ค้ำดังกล่ำว รวมไปถึงแผนลดควำมเสี่ยงให้กับคู่ค้ำ ดังนี้

ความเสี่ยงและโอกาส แผนงาน ผลการด�าเนินงานในปี 2564

โอกำสในกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรจัดซื้อ 
ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำ 
คู่ค้ำรำยใดรำยหนึ่งหรือ
เฉพำะกลุ่มมำกเกินไป

1.  กำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ โดยท�ำกำร
วิเครำะห์กำรสั่งซื้อใน 2 มุมมอง คือ 
มลูค่ำและจ�ำนวนสนิค้ำในกำรจดัซือ้
จัดจ้ำงต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ และจ�ำนวน
ใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี

•  สำมำรถด�ำเนินกลยุทธ์ในกำรต่อรอง โดยน�ำต้นทุนรวม 
ในกำรเป็นเจ้ำของ (Total Cost of Ownership หรือ 
TCO) ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องตลอดช่วงอำยุ 
กำรใช้งำนของอปุกรณ์รวมค่ำซ่อมบ�ำรงุระบบมำปรบัใช้ 
ในกำรจดัหำวสัดอุปุกรณ์เพ่ืองำนอำคำร งำนระบบ และ 
งำนซ่อมบ�ำรงุ โดยเฉพำะอปุกรณ์ลฟิต์และบนัไดเลือ่น 
ส่งผลให้ต้นทุนกำรจัดหำในหมวดดังกล่ำวลดลง

•  ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำคำกลำงในระดับภูมิภำคแทน
กำรท�ำรำคำกลำงเพียงรำคำเดียว เพ่ือตอบสนอง 
ต่อกลยุทธ์องค์กรในกำรจัดจ้ำงผู้ประกอบกำรท้องถ่ิน
และลดควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำแบบรวมศูนย์ 

1273. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ความเสี่ยงและโอกาส แผนงาน ผลการด�าเนินงานในปี 2564

โอกำสในกำรเพ่ิมประสทิธิภำพ
กำรสรรหำสินค้ำและบริกำร

ลดควำมเสี่ยงจำกสินค้ำ
ขำดส่ง

เพิ่มควำมแม่นย�ำในกำร
ค�ำนวณปริมำณกำรผลิต
ให้กับคู่ค้ำ-ผู้ผลิต

2.  กำรซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยวิเครำะห์
จำกมูลค่ำของสินค้ำ/บริกำรร่วมกับ
ลักษณะกำรใช้สินค้ำ/บริกำรนั้น ๆ 

•  ด�ำเนินกำรวเิครำะห์วัสดสุิน้เปลอืงในลกัษณะกำรใช้ซ�ำ้  
ใช้ร่วมกัน และวัสดุที่มูลค่ำต่อหน่วยไม่สูง อำทิ สินค้ำ
และบรกิำรส�ำหรบัศนูย์อำหำร ฟู้ดพำร์ค และงำนอำคำร  
เช่น น�้ำดื่ม กระดำษช�ำระ สำมำรถท�ำกำรสั่งซื้อแบบ 
Blanket Order หรือกำรออกใบส่ังซื้อล่วงหน้ำใน
ปริมำณมำก ๆ เพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำจะมีกำรซื้อขำย
สินค้ำดังกล่ำว ส่งผลให้ต้นทุนในกำรสั่งซื้อลดลงจำก
กำรลดกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและบริหำรสินค้ำให้
พร้อมใช้ตำมเวลำที่ต้องกำร

•  ด�ำเนินกำรจัดซื้อตำมกลยุทธ์องค์กรในกำรจัดจ้ำง 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น โดยจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดมือแบบสบู่ และเจล  
แอลกอฮอล์น�้ำ จำกผู ้ผลิตระดับชุมชน คือ ปฐม 
ออร์แกนิก ลฟิว่ิง ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีด่ต่ีอคณุภำพชวิีต 
และสิ่งแวดล้อม ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม น�ำร่องใน  
13 โครงกำร

ลดควำมเสี่ยงในกำรจัดกำร
สินค้ำคงคลัง 

โอกำสในกำรปรับปรุง
คุณภำพของข้อมูลกำรท�ำ
ธุรกรรมระหว่ำงกันให้ดีขึ้น 
น�ำไปใช้วิเครำะห์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพขึ้น

3.  กำรจัดกำรโครงสร้ำงข้อมูลหลักของ
สินค้ำคงคลัง

•  ด�ำเนินกำรน�ำสินค้ำที่มีมูลค่ำไม่มำกแต่มีกำรซื้อบ่อย
ตัง้ข้ึนเป็นแคตตำลอ็กสนิค้ำและพัฒนำเชือ่มต่อข้อมลู
กับระบบอคีอมเมร์ิซของคูค้่ำซึง่พิจำรณำตำมแผนกำร
พัฒนำคูค้่ำสูพั่นธมติร อำทิ ออฟฟิศเมท ไทวัสด ุส่งผลให้ 
สำมำรถด�ำเนินกำรท�ำธุรกรรมส่ังซื้อบนช่องทำงกำร
ส่ังสินค้ำออนไลน์ของทั้งสองบริษัทได้โดยตรง และ
สำมำรถใช้ระบบกำรบริหำรสินค้ำคงคลังของทั้งสอง
พันธมิตรแทนกำรบริหำรเอง 

•  ลดระยะเวลำในกระบวนกำรตั้งแต่เสนอรำคำจนถึง 
ส่งมอบลงจำกเดมิซึง่เคยใช้เวลำมำกท่ีสดุ 1 เดอืน เป็น
ส่งมอบได้ภำยใน 7 วัน

•  ด�ำเนนิกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งของคูค้่ำจำกกำรพ่ึงพิง
ลกูค้ำรำยใหญ่และช่วยลดควำมเสีย่งนัน้ ๆ  ให้กับคูค้่ำ 
อำทิ ด�ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรส่ังซื้อจนถึงกำร
ช�ำระเงินของบริษัทโฟนโฆษณำ – หนึ่งในคู่ค้ำส�ำหรับ
กิจกรรมทำงกำรตลำดให้มรีะบบกำรตรวจสอบทีร่ดักุม 
และเชื่อถือได้เพิ่มยิ่งขึ้น 

•  วำงแผนในกำรตรวจประเมินคู่ค้ำกลุ่มเสี่ยงท่ีมีผล 
ต่อเนือ่งกบัองค์กร เพ่ือให้เกดิควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพ
แผนกำรส่งมอบและกำรให้บริกำรโดยน�ำร่องตรวจ
ประเมินทำงโทรศัพท์ในบำงรำย

4.  กำรพัฒนำคู่ค้ำสู่พันธมิตร โดย
พิจำรณำรำยที่มีกำรด�ำเนินธุรกรรม
ระหว่ำงกันมำกที่สุดและบ่อยที่สุด 
และมีศักยภำพในกำรกระจำยสินค้ำ
ได้ครอบคลุมที่สุด

128 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)
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ความเสี่ยงและโอกาส แผนงาน ผลการด�าเนินงานในปี 2564

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดพลำด
ในกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงกัน  
และป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชัน 

โอกำสในกำรบริหำรจัดกำร 
และวิเครำะห์ข้อมูลบิ๊กดำต้ำ
บนระบบเดียวกัน

5.  กำรปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ออนไลน์ หรือ e-Procurement 

•  ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แบบ Procure-to-Pay หรือ ระบบอัตโนมัติตั้งแต่กำร
ซื้อจนถึงกำรช�ำระเงินเพื่อให้กระบวนกำรทั้งหมดอยู่
ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มทดลองใช้
ในปี 2565

3.2 การสรรหาคู่ค้ารายใหม่และการประเมินคู่ค้า
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรสรรหำคู่ค้ำรำยใหม่เพ่ือลดข้อจ�ำกัด
ในกำรพ่ึงพำคู ่ค ้ำเฉพำะกลุ ่มและเปิดโอกำสในกำรท�ำธุรกิจ 
ให้กับผู้ประกอบกำรทุกกลุ่ม รวมไปถึงผู้ประกอบกำรท้องถ่ินและ
รำยย่อยซึ่งบรรจุเป็นแผนงำนในกำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ ทั้งน้ีมีกำร
ก�ำหนดแนวทำงในกำรสรรหำเพ่ิมเติมจำกเดิมอีก 3 แนวทำง คือ  
กำรสรรหำและเพ่ิมสดัส่วนผูป้ระกอบกำรท้องถิน่ในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง  
กำรสรรหำคูค้่ำจำกระบบลงทะเบยีนออนไลน์ของพันธมติรทีบ่รษิทั 
ก�ำหนด และกำรพัฒนำและสนบัสนุนคู่ค้ำรำยย่อยสูก่ำรเป็นพันธมติร 
ทำงกำรค้ำ ในปี 2564 บริษัทฯ มีคู่ค้ำท่ียังคงท�ำธุรกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงปีจ�ำนวน 3,213 รำย เป็นคู่ค้ำรำยย่อยและผู้ประกอบกำร
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 58 ของจ�ำนวนคู่ค้ำทั้งหมด 

กำรประเมินคู่ค้ำแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) กำรประเมินก่อนกำร 
ลงทะเบียนคู่ค้ำหรือ Pre-Qualified Vendor Assessment ซึ่งเป็น 
กำรประเมินตนเองของคู่ค้ำรำยใหม่ 2) กำรประเมินตรวจรับสินค้ำ
และบริกำรในทุกครั้งที่รับสินค้ำและบริกำร โดยต้นสังกัดที่ท�ำกำร
จัดจ้ำง/จัดซื้อ และ 3) กำรตรวจสอบคู่ค้ำหรือ Vendor Audit  
โดยรวมกำรประเมนิเก่ียวกับมำตรฐำนองค์กรของคูค้่ำไว้ด้วยกันใน
ทกุ ๆ  6 เดอืน โดยหน่วยงำนจดัซือ้จดัจ้ำง ซึง่กำรประเมนิด้ำนควำม
ย่ังยืนของคูค้่ำนัน้จะบรูณำกำรในทกุกำรประเมนิ ส่วนกำรประเมนิ 
ควำมเสี่ยงของคู่ค้ำจะบูรณำกำรในกำรประเมินที่ (3) 

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้นสังกัด - ผู้ใช้งำนสินค้ำและบริกำรภำยใน
บริษัทฯ เป็นผู้ท�ำกำรประเมินตรวจรับสินค้ำและบริกำร โดยสแกน
ควิอำร์โค้ดในทกุใบสัง่ซือ้และในทุกรำยกำรท่ีด�ำเนนิกำรสัง่ซือ้ผ่ำน

ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของบริษัทฯ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับกับคู่ค้ำ 
หำกต้องท�ำกำรปรบัปรงุสนิค้ำหรอืบรกิำร หำกกำรประเมนิตรวจพบ 
ประเด็นที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด ทำงคู่ค้ำ
จะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขหรือส่งแผนที่จะด�ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือ
แผนป้องกันในอนำคต หำกเกิดกำรละเลยไม่ด�ำเนินกำรจะส่งผล
ต่อกำรประเมินขึ้นทะเบียนคงสภำพกำรเป็นคู่ค้ำของบริษัทฯ ในปี 
ถัดไป ท้ังน้ีหำกคู่ค้ำได้รับกำรประเมินแล้วพบว่ำผิดตำมเงื่อนไข 
1) ผิดกฎหมำยร้ำยแรง ทุจริต ละท้ิงงำน ล้มละลำย เลิกกิจกำร  
จะถูกด�ำเนินกำรขึน้บญัชดี�ำทันทหีำกผดิตำมเงือ่นไข 2) ผดิเน่ืองด้วย 
ท�ำผิดข้อตกลง เช่น คุณภำพไม่ได้ตำมสัญญำ โดยมิได้เจตนำ 
หลบเลีย่งหรอืจงใจประมำท 3) คะแนนจำกกำรประเมนิใบประเมนิ
คณุภำพกำรบรกิำร / Evaluation for Quality Service อยู่ในระดบั C  
ต่อเนื่องเกิน 3 ครั้ง 4) ผิดตำมกำรประเมินด้ำนควำมย่ังยืนของ 
คู่ค้ำในด้ำนจรรยำบรรณ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้ำนใดด้ำนหน่ึง  
คู ่ค้ำรำยนั้น ๆ จะถูกน�ำเข้ำสู่ระเบียบกำรพิจำรณำขึ้นบัญชีด�ำ  
ผูข้ำย-ผูร้บัจ้ำง โดยคูค้่ำจะถูกขอให้ส่งมอบและด�ำเนนิกำรตำมแผน
แก้ไข (Corrective Action Plan) ประเมนิคะแนนอกีครัง้โดยหน่วยงำน 
ต้นสังกัด และคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำขึ้น / ปลดล็อกบัญชีด�ำ 
ตำมระเบียบก�ำหนดต่อไป

ในปี 2564 สำมำรถท�ำกำรประเมินคู่ค้ำได้ที่ร้อยละ 78 ของจ�ำนวน
คู่ค้ำท้ังหมดที่ท�ำธุรกรรมระหว่ำงกัน แบ่งเกรดออกเป็นระดับ A-D 
โดยมีคู่ค้ำมำกกว่ำร้อยละ 95 ได้รับผลกำรประเมินที่เกรด A ทั้งนี้มี 
คูค้่ำเพียง 1 รำยท่ีได้รบักำรประเมนิในระดบั D และถูกขอให้ท�ำแผน
แก้ไขเพ่ือปรบัปรงุกำรบรกิำรกลบัมำยังบรษิทัฯ เพ่ือรบักำรพิจำรณำ
ปรับเกรดและคงควำมเป็นคู่ค้ำระหว่ำงกันต่อไป
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3.3 การพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า
บรษิทัฯ ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรปฏิบตัคิูค้่ำ โดยผนวกรวมกับกำรขยำยขอบเขตแนวทำงกำรปฏบิตัติำมหลกั
บรรษทัภบิำล อำท ินโยบำยกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย นโยบำยด้ำนสภำพภูมอิำกำศและสิง่แวดล้อม นโยบำยกำรเคำรพ
กฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นกำรขยำยผลในกลุ่มคู่ค้ำเชิงกลยุทธ์และกลุ่มคู่ค้ำที่มีควำมเส่ียงสูงโดยเฉพำะคู่ค้ำในส่วนงำน
พฒันำธรุกจิและก่อสร้ำง และกลุม่ผูร้บัเหมำภำยนอกและผูร้บัเหมำช่วงในส่วนงำนบรหิำรศนูย์กำรค้ำ โดยกำรส่งเสรมิและพฒันำคณุค่ำ
ร่วมกันกับคูค้่ำจะด�ำเนนิกำรใน 2 มติ ิคอื ด้ำนสิง่แวดล้อมและด้ำนควำมปลอดภยั แก้ไขเพ่ือปรบัปรงุกำรบรกิำรกลบัมำยังบรษิทัฯ เพ่ือรบั
กำรพิจำรณำปรับเกรดและคงควำมเป็นคู่ค้ำระหว่ำงกันต่อไป

แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ผลการด�าเนินงานปี 2564 โครงการที่ด�าเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม: ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

กำรน�ำ Building Information 
Modeling (BIM) มำใช้ในกำรสร้ำง
แบบจ�ำลองเสมอืนของอำคำรในรปูแบบ 
ดจิทัิล ในงำนออกแบบโครงสร้ำง
ใต้ดนิ และกำรออกแบบระบบกำร
บรหิำรจดักำรอำคำรสถำนท่ี

ร่วมมอืกับบรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอนจเินียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์  
จ�ำกัด และบริษัท ฟอร์ม บิม อคิเทค จ�ำกัด ในกำรน�ำแบบ 
จ�ำลอง BIM มำใช้ในกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนที่ หรือ Facility Management และกำรออกแบบ
ร้ำนค้ำปลกีจ�ำลองเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรขยำยขนำดร้ำน
หรือกำรปรับเปลี่ยนก่อนลงมือหน้ำงำนจริง 

เซ็นทรัล ศรีรำชำ
เซ็นทรัล อยุธยำ
เซ็นทรัล จันทบุรี
โครงกำรดุสิต เซ็นทรัลพำร์ค 

กำรแปลงเสำเข็มเป็นวัสดุรีไซเคิล
คอนกรีต หรือ RCA- Recycled 
Concrete Aggregate

ร่วมมอืกับกลุม่ธุรกิจซเีมนต์และผลติภัณฑ์ก่อสร้ำง บรษิทั เอสซจีี  
จ�ำกัด (มหำชน) โดย CPAC Green Solution ในกำรน�ำ
เทคโนโลยีบดย่อยเศษเสำเข็มคอนกรีตตัดท้ิงจำกงำนฐำนรำก
น�ำกลับมำใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุรองทำงถนนในโครงกำร
เซ็นทรัล จันทบุรี ซึ่งต่อยอดและขยำยผลจำกกำรด�ำเนินงำน 
ดังกล่ำวในโครงกำรเซน็ทรลั ศรรีำชำ เมือ่ปี 2563 โดยกระบวนกำร 
ดงักล่ำวสำมำรถลดกระบวนขนส่งในกำรขนเสำเข็มออกและขน
วัสดุรองทำงถนนเข้ำพ้ืนที่โครงกำร คิดเป็นผลกระทบทำงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมในกำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกลงได้เท่ำกับ  
198.26 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ หรือเทียบเท่ำกับกำร
ดูดซึมของต้นไม้ 2,178 ต้น

เซ็นทรัล จันทบุรี 
และเซ็นทรัล ศรีรำชำ 

กำรใช้ประโยชน์จำกขยะอำหำร และ
เศษวัสดุเหลือใช้ในโครงกำรก่อสร้ำง

จำกควำมส�ำเร็จของโครงกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง-
Journey to Zero โดยควำมร่วมมอืกับท่ีปรกึษำ บรษิทั เอน็เอม็ซี  
คอนแลนด์ จ�ำกัด ในโครงกำรเซน็ทรลั ศรรีำชำ จงึได้ขยำยผลต่อ 
ในโครงกำรใหม่ ๆ ท้ังหมด โดยให้ควำมรู้แก่คนงำนก่อสร้ำง 
ในกำรคดัแยกขยะอำหำร สอนกำรท�ำน�ำ้หมกัชวีภำพในบรเิวณ
บ้ำนพักคนงำน เพ่ือใช้แก้ปัญหำลดกล่ินไม่พึงประสงค์ใน
บรเิวณบ้ำนพักคนงำน และบรเิวณก่อสร้ำง ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้ 
กว่ำร้อยละ 70 และด�ำเนินกำรแจกจ่ำยให้กับเพ่ือนบ้ำน 
โดยรอบได้ทดลอง พบว่ำพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 80 อีกทั้งยัง
น�ำบำงส่วนไปหมักเป็นปุ๋ย เพ่ือใช้ปลูกผักสวนครัวให้คนงำน
ได้รับประทำนในไซต์งำนอีกด้วย นอกจำกน้ันยังได้น�ำเศษปูน
คอนกรีตที่เหลือจำกกำรใช้งำน น�ำมำอัดก้อนผลิตเป็นแผ่นพื้น
ทำงเท้ำบริจำคให้กับวัดและหน่วยงำนที่ต้องกำร

เซ็นทรัล อยุธยำ
เซ็นทรัล จันทบุรี
โครงกำรขยำย 
เซ็นทรัล โครำช และ
โครงกำรดุสิต เซ็นทรัลพำร์ค
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แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ผลการด�าเนินงานปี 2564 โครงการที่ด�าเนินการ

กำรลดขยะจำกกำรก่อสร้ำง 
โดยร่วมมือกับผู้ออกแบบและ
ผู้รับเหมำร่วมกันวิเครำะห์ 
ออกแบบและด�ำเนินกำร

ลดกำรใช้ : 
•  ลดกำรรื้อถอนโดยประเมินอำยุกำรใช้งำนของวัสดุเดิม โดย

ยืดอำยุกำรใช้งำนออกไปด้วยกำรตกแต่งให้สวยงำมและ 
ทนัสมยัขึน้แทนกำรรือ้ถอนท�ำใหม่ เช่น กำรห่อหุ้มขอบรำวก้ัน 
รอบโถง หุ้มเสำตกแต่ง หุ้มท้องบันไดเลื่อน 

•  ลดกำรสกัดพ้ืนเดิมออกโดยเลือกใช้กระเบื้องยำงปูทับพ้ืน
กระเบื้องของเดิม

ใช้ซ�้ำ : 
•  จัดท�ำวัสดุชั่วครำวก้ันพ้ืนท่ีก่อสร้ำงแบบหมุนเวียนใช้งำนได้

หลำยครัง้ เช่น ฝ้ำชัว่ครำวใช้เป็นโครงแผ่นไวนิลขงึแทนผ้ำขำว 
ผนงัชัว่ครำวก้ันร้ำนค้ำเป็นแบบสำมำรถย้ำยได้หลำยครัง้

•  น�ำโคมไฟชดุเดมิมำจดัเรยีงใหม่ให้ได้ควำมสว่ำงเพ่ิมข้ึนและ
ดัดแปลงตกแต่งให้สวยงำม

•  รือ้ถอนชดุสขุภณัฑ์เดมิอย่ำงประณีตเพ่ือน�ำมำตดิตัง้ใหม่ ณ 
อำคำรพักคอยรถตู้เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไป

•  ขนย้ำยดนิจำกกำรขดุดนิช่วงก่อสร้ำงไปถมในท่ีดนิทีเ่หมำะสม 
ในพื้นที่ของโครงกำรภำยในเครือฯ

เซ็นทรัล พระรำม 2
และบำงมำตรกำรใน
โครงกำรปรับปรุง 
เซ็นทรัลเวิลด์ 

กำรหมุนเวียนใช้อุปกรณ์ร่วม หมุนเวียนใช้ตู ้คอนเทนเนอร์จ�ำนวน 20 ตู ้ เป็นส�ำนักงำน
โครงกำรชั่วครำวและบ้ำนพักคนงำน

เซ็นทรัล อยุธยำ
เซ็นทรัล พระรำม 2

ลดกำรใช้กระดำษ
โดยด�ำเนินกำรปรับลดขั้นตอน 
บำงกระบวนกำรท�ำงำน

•  ใช้โปรแกรม Construction Online ปรับกระบวนกำรแจ้ง
เพ่ิมงำน/ลดงำน หรอืเปลีย่นแปลงงำน (SI: Site Instruction) 
ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้รับเหมำเป็นระบบที่สำมำรถอนุมัติ 
ออนไลน์และแจ้งโดยตรงให้กับผูเ้ก่ียวข้องทัง้หมดได้พร้อมกัน  
ซึ่งปรับปรุงเพ่ิมเติมจำกปี 2563 ส่งผลให้สำมำรถลดกำรใช้
กระดำษได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับกระบวนกำรแบบเดิม

•  จัดท�ำ Site Visit Online ระบบกำรติดตำมงำนแบบ Real 
Time และจดัท�ำวีดทีศัน์ เพ่ือให้หน้ำงำนสำมำรถรำยงำนตรง 
ต่อฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งสำมำรถตรวจ 
แบบตวัอย่ำงจ�ำลองหน้ำงำนเพ่ือเลอืกวัสดุโดยเฉพำะในช่วง
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 เพื่อให้งำนก่อสร้ำง
ด�ำเนินกำรต่อได้โดยไม่ติดขัด

ทุกโครงกำรพัฒนำใหม่
และโครงกำรปรับปรุง
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แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ผลการด�าเนินงานปี 2564 โครงการที่ด�าเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม: ภายใต้แนวคิดลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

กำรใช้พลังงำนทำงเลือก-พลังงำน
แสงอำทิตย์

ตดิตัง้หลงัคำทีจ่อดรถพลงังำนแสงอำทติย์ หรอื Solar Carport   
บนหลงัคำบรเิวณจดุพักคอยรถตู ้และจดุพักคอยป้ำยรถประจ�ำทำง 
ส�ำหรับจ่ำยไฟให้ระบบปรับอำกำศ ระบบแสงสว่ำง ไฟจ่ำย
ส�ำหรับชำร์จมือถือ และไฟส่องต้นไม้บริเวณโดยรอบ

พัฒนำหลักกำรค�ำนวณควำมคุ้มค่ำในกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำง 
พลงังำนแสงอำทิตย์หรอื Solar Lighting โดยรอบพ้ืนทีโ่ครงกำร 
โดยน�ำองค์ประกอบของอำคำร มุมบังเงำจำกตึก ระยะทำงใน
กำรติดต้ัง สภำพแวดล้อมแสงแดด และควำมเสี่ยงกรณี
ไม่มีแดดต่อเน่ืองเกิน 2 วัน มำประมวลผลควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์และทำงสิ่งแวดล้อม พบว่ำในบำงโครงกำร
สำมำรถติดตั้งระบบ SolarLighting ดังกล่ำวได้ถึงร้อยละ 50 
ของระบบไฟส่องสว่ำงถนนทั้งหมดโดยรอบโครงกำร

เซ็นทรัล ศรีรำชำ
เซ็นทรัล อยุธยำ
เซ็นทรัล จันทบุรี
เซ็นทรัล พระรำม 2

เซ็นทรัล จันทบุรี
โครงกำรส่วนขยำย 
เซ็นทรัล วิลเลจ

กำรน�ำน�้ำทิ้งจำกเครื่องท�ำควำมเย็น
กลับมำใช้ใหม่

ร่วมกับร้ำนค้ำในกำรตดิตัง้ท่อน�ำ้ท้ิงน�ำน�ำ้คอนเดนเสททีก่ลัน่ตวั
จำกเครือ่งท�ำควำมเย็นในร้ำนค้ำแต่ละร้ำนมำรวมกันในหัวรำง
ระบำยน�ำ้ตำมจดุท่ีก�ำหนด ตดิตัง้ระบบเก็บกัก และกลบัมำใช้ซ�ำ้ 
ในกำรรดน�้ำต้นไม้บริเวณโดยรอบ

โครงกำรส่วนขยำย 
เซ็นทรัล วิลเลจ

กำรคงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยขุดล้อมต้นไม้เดิมในพ้ืนท่ีก่อสร้ำงให้มำกท่ีสุด อำจน�ำ
มำปลูกในพ้ืนที่เดิมหรือล้อมไปปลูกในพ้ืนท่ีใหม่ท่ีเหมำะสม 
อำทิ กำรขุดล้อมต้นไม้ในส่วนสวนสำธำรณะเซ็นทรัลพำร์ค
ท่ีโครงกำรเซ็นทรัล พระรำม 2 จ�ำนวน 300 ต้น เพ่ือย้ำยไป
ปลูกใหม่ในพ้ืนที่โดยรอบโครงกำรและบำงส่วนย้ำยไปปลูกที่
โครงกำรอื่นที่เหมำะสมในเครือฯ

เซ็นทรัล พระรำม 2
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แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ผลการด�าเนินงานปี 2564 โครงการที่ด�าเนินการ

ด้านสังคม: 

กำรค�ำนึงถึงเรื่องควำมปลอดภัย บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมในไซต์งำนก่อสร้ำงเพ่ือให้ผู้รับเหมำได้ด�ำเนินกำร
ปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั มกีำรจดัจ้ำงทีป่รกึษำด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำรก่อสร้ำงด�ำเนินกำรควบคุมและตรวจสอบตำมรอบที่
ก�ำหนด หำกมีกำรตรวจพบจะด�ำเนินกำรออก ‘รำยงำนกำร
ปรับปรุงควำมปลอดภัย หรือ Safety Improvement Report 
– SIR’ เพ่ือให้ผู้รับเหมำด�ำเนินกำรแก้ไขตำม ‘แผนปฏิบัติกำร
แก้ไข หรือ Corrective Action Plan’ โดยในปี 2564 ได้มีกำร 
ออก SIR รวม 50 ฉบับมีกำรแก้ไขแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี  
49 ฉบับ อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรแก้ไขตำม Corrective Action 
Plan อีก 1 ฉบับ

ด�ำเนินตำมมำตรกำรดูแล
เรื่องควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมในทุกโครงกำร
พัฒนำใหม่และโครงกำร
ปรับปรุง

กำรค�ำนึงถึงเรื่องสุขอนำมัย ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 บรษิทัฯ ได้ร่วมกับ 
ผูร้บัเหมำก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและดแูลแรงงำนในโครงกำร
ก่อสร้ำงทุกโครงกำรตำมแผนแม่บทเซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ 
ต้ังแต่ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งประตูสเปรย์น�้ำยำฆ่ำเชื้อก่อน
เดินเข้ำปฏิบัติงำนในโครงกำร ติดตั้งจุดบริกำรล้ำงมือด้วยเจล 
แอลกอฮอล์ จดัสรรให้แรงงำนสวมใส่หน้ำกำกตลอดกำรท�ำงำน 
เป็นต้น รวมไปถึงกำรจดัฉดีวคัซนีให้แรงงำนครบทกุคน ในกรณี 
ทีต่รวจพบกำรตดิเชือ้ COVID-19 ในไซต์งำนก่อสร้ำง จะท�ำกำร
ปิดไซต์งำน และแบ่งพ้ืนท่ีเป็นโรงพยำบำลสนำม และพ้ืนท่ี
กักตัวคนงำนป้องกันกำรแพร่ของเชื้อไวรัสทันที

กำรค�ำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรข้ึนทะเบียนและตรวจแรงงำน 
ผิดกฎหมำยอย่ำงเข้มงวด หำกไซต์งำนใดมีแรงงำนต่ำงชำติ 
จะต้องด�ำเนินกำรขึ้นทะเบียนกับทำงจังหวัดท่ีเข้ำท�ำงำน และ
แจ้งขึ้นทะเบียนกับผู้จัดกำรบริหำรโครงกำร โดยมีกำรสุ่ม
ตรวจสอบเอกสำรยืนยันกำรจ้ำงแรงงงำนถูกกฎหมำยจำกทีม 
ที่ปรึกษำ และจำกแรงงำนจังหวัด โดยในปี 2564 มีกำร 
ขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงชำติในไซต์งำนท่ีเปิดด�ำเนินกำรจำก
ผูร้บัเหมำจ�ำนวน 8 รำย แบ่งออกเป็นสญัชำตกิมัพูชำร้อยละ 20 
สญัชำตพิม่ำร้อยละ 19 และสญัชำตลิำวร้อยละ 2 จำกแรงงำน
ทั้งหมดในทุกไซต์งำน

นอกจำกนั้น ยังก�ำหนดมำตรกำรสนับสนุนเรื่องที่พักอำศัย
หรือพิจำรณำจัดสถำนที่ส�ำหรับเด็กในกรณีที่มีจ�ำนวนเกินกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของแรงงำนท้ังหมดในไซต์งำนน้ัน ๆ  อำทิ ในไซต์งำน 
ปรบัปรงุโครงกำรศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั เชยีงใหม่ มกีำรจดัตัง้แคมป์ 
อนบุำล เชญิครชูำวครสิเตยีนมำสอนเดก็ ๆ  ตำมตำรำงกำรสอน  
ในที่พักแรงงำนที่จัดสรรพ้ืนที่โดยเฉพำะ สัปดำห์ละ 2 วัน  
รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เหมำะสมให้กับเด็ก ๆ
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ดูรำยละเอียดรำยงำนนวัตกรรมท่ีพัฒนำ
ร่วมกันกับคู่ค้ำก่อนหน้ำนี้ได้ที่ รำยงำน
ประจ�ำปี 2563 หน้ำ 134 และบนเว็บไซต์

https://www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/sustainability-strategy/
stakeholder-engagement/supplier

หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ด�ำเนินกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำร 
จัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน ส�ำเร็จในเฟส
ที่ 2 ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

•  ขยำยผลกำรพัฒนำปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภำพเฟสที่ 3 ส�ำหรับ
กระบวนกำรของสำยงำนพัฒนำ
โครงกำร

การบริหารจัดการคู่ค้า •  คูค้่ำและผูร้บัเหมำรำยใหม่ผ่ำนกำรประเมนิคณุสมบตัด้ิำน
ควำมย่ังยืนในมติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม จ�ำนวน  
1,000 รำย (ไม่รวมคู่ค้ำรำยใหม่ในต่ำงประเทศ) หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 100 ของคู่ค้ำรำยใหม่ทั้งหมดในปี 2564

•  ด�ำเนินกำรประเมนิคณุภำพกำรให้บรกิำรคูค้่ำและผูร้บัเหมำ 
ที่ด�ำเนินธุรกรรมระหว่ำงกันในปี 2564 ผ่ำนระบบประเมิน
คู่ค้ำโดยผู้จัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยตรง ผ่ำนทำงออนไลน์คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของรำยกำรสั่งซื้อทั้งหมดท่ีมีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
ผ่ำนระบบออนไลน์

•  ด�ำเนนิกำรจดัซือ้เชงิกลยทุธ์ตำมแผนงำนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 
จำกยอดกำรด�ำเนินกำรเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภำพ
ต้นทุนดีขึ้นที่ร้อยละ 24

•  ประสทิธิภำพในกำรบรหิำรต้นทุนเมือ่เทียบกับรำคำพ้ืนฐำน
ดีขึ้นกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 6 

•  มีคู่ค้ำท้องถ่ินคิดเป็นร้อยละ 58 ของจ�ำนวนคู่ค้ำท้ังหมดท่ี
ด�ำเนินธุรกรรมในปี 2564 คดิเป็นมลูค่ำกำรสัง่ซือ้หมนุเวียน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งสิ้น 1,663 ล้ำนบำท

•  มีอุบัติเหตุเล็กน้อยให้แรงงำนหยุดงำนจ�ำนวน 820 ชั่วโมง
จำก 64 ล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำนของแรงงำนท่ีด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงกำรในปี 2564

•  ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำร
ใช้แรงงำนผิดกฎหมำย หรือกำรก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมในโครงกำรของบรษิทัฯ ท่ีก่อสร้ำง
และปรับปรุงในปี 2564

•  ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรสรรหำคูค้่ำ 
ท้องถ่ินและรำยย่อยในกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของ
องค์กรให้ได้ร้อยละ 10 ของมูลค่ำ
ทั้งหมดภำยในปี 2568

•  สร้ำงควำมสมัพันธ์กับคูค้่ำเชงิกลยุทธ์  
ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมและ
กำรพัฒนำศักยภำพของคู่ค้ำ

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน: การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยจุดมุ่งหมาย

1. การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
บริษทัฯ ด�ำเนินกำรลดผลกระทบและพัฒนำชมุชนตำมนโยบำยแรกเริม่ 
ด้ำนสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้องตำมหลกับรรษทัภิบำล- 
ใส่ใจดูแลสังคม และพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเพ่ือ
มุ่งเน้นสร้ำงกำรมีส่วนร่วม สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง มีควำมเป็นอยู่ 
ที่ดีข้ึน และภูมิใจในถ่ินก�ำเนิด ก�ำหนดเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืนและสร้ำงคุณค่ำร่วมกันกับชุมชน (Creating Shared  
Value หรือ CSV) ตำมควำมเชื่อขององค์กร - ก้ำวไปด้วยกัน ผูกพัน
ยั่งยืน (Community at Heart) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมผูกพันกับชุมชน และพัฒนำ
ชุมชน ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร CSV – Creating 
Shared Value Committee เพื่อดูแลรับผิดชอบโครงกำรที่เกี่ยวกับ 
CSV และ CSR ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน และนโยบำยของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมใน
ระดบัชมุชน สงัคม และประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทกุฝ่ำย  
บนหลักกำรควำมย่ังยืนทำงธุรกิจ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำม 
รำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

โดยก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรด้ำน CSV ของบริษัทฯ เป็น 
3 แผนงำน 1 เครื่องมือ เพ่ือให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนต้ังแต่
กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ และกำรบริหำรทรัพย์สิน
โครงกำรปัจจุบัน ดังนี้

1.  ศูนย์กลางของชุมชน: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเป็น
ศูนย์กลำงของชุมชนในมิติที่ชุมชนและสังคมก�ำลังต้องกำร 
ควบคูก่บักำรแสดงควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม (CSR) 
และให้ควำมช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 

2.  ความม่ังค่ังของท้องถ่ิน: พัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่
ท่ีดีให้กับคนในชุมชน มุ่งลดควำมเหล่ือมล�้ำ สร้ำงโอกำสให้
กับคนในชุมชน สร้ำงรำยได้ต่อครัวเรือน สร้ำงควำมภูมิใจใน
วัฒนธรรม และผลกัดนัของดขีองชมุชนให้เป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

3.  เศรษฐกิจหมุนเวียน: ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) โดยเริ่มจำกกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบ
องค์รวมจนถึงสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้อง

4.  จิตสาธารณะ: ผลักดันให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะค�ำนึงถึง
ชุมชนเป็นที่ส�ำคัญตำม 4 ควำมเชื่อขององค์กร “ก้ำวไปด้วยกัน  
ผกูพันย่ังยืน – Community at Heart” โดยอ�ำนวยควำมสะดวก
และส่งเสรมิให้พนักงำนแสดงพฤตกิรรมตำมควำมเชือ่ดงักล่ำว 
ผ่ำนพฤติกรรมกำรท�ำงำนในแต่ละวัน มุ ่งเน้นกำรแสดง 
จิตสำธำรณะให้สอดคล้องตำม 3 แผนงำนข้ำงต้น

1. ศูนย์กลางของชุมชน
บริษัทฯ น�ำควำมเชี่ยวชำญและสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่มำพัฒนำ 
ปรับเปล่ียน น�ำเสนอเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำม
จ�ำเป็นของชุมชนและสังคม ณ ขณะน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทำงสังคมในภำพรวม ในปี 2564 คณะ
กรรมกำร CSV ได้น�ำเสนอแผนงำนกำรเป็นศูนย์กลำงของชุมชน
ใน 3 แผนงำนย่อย คือ กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข กำรสนับสนุน
สำธำรณประโยชน์ และกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย และสนับสนุน
องค์กรกำรกุศล
1.  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข โดยน�ำสินทรัพย์ขององค์กรที่

มีอยู่ เช่น พ้ืนที่ส่วนกลำงและลำนจอดรถมำปรับฟังก์ชันกำร
ท�ำงำนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยแก้ไขเยียวยำประเด็นทำง

04

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
community

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/
management-structure/sub-committee

คลิก

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคลื่อนโดยจุดมุ่งหมายด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันในการ “มุ่งม่ัน
สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” หรือ “Imagining Better Futures for All”  
โดยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับชุมชน 
ด้วยการดําเนินการความเชื่อหลักทั้ง 4 ขององค์กร ในปี 2564 เซ็นทรัลพัฒนาได้แสดงเจตจํานง 
ความมุ่งมั่น ด้วยการพัฒนาแผนระยะยาว 10 20 และ 30 ปี สู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ และการเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งเตรียม
ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2565

1353. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)
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ด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโรค COVID-19 ทำงบริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตร
ทัง้ภำครฐั เอกชน หอกำรค้ำไทย โรงพยำบำล และศนูย์อนำมยั 
ในกำรเร่งกระจำยกำรฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดทั่วประเทศ โดยจัด
ตั้งศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเป็น Provincial Vaccination Centers 
หรือศูนย์ฉีดวัคซีนระดับจังหวัด โดยสนับสนุนพ้ืนที่รวมกว่ำ 
40,000 ตร.ม. ใน 23 สำขำ จำก 33 สำขำทั่วประเทศ เพื่อเป็น
หน่วยบรกิำรฉดีวัคซนีครอบคลมุพ้ืนท่ีจงัหวัดทัง้หมด 15 จงัหวดั 
ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคเหนือ - เชียงรำย เชียงใหม่ 
ล�ำปำง ภำคใต้ - ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ ภำคตะวันออก 
- ระยอง ชลบุรี และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ - นครรำชสีมำ 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี และขอนแก่น ตลอดกำรจัดตั้งศูนย์ฯ 
สำมำรถให้บริกำรฉีดวัคซีนกับประชำชนได้มำกกว่ำ 3 ล้ำนคน
ทั่วประเทศ 

  อีกหนึ่งโครงกำรท่ีบริษัทฯ ให ้กำรสนับสนุนบริกำรทำง
สำธำรณสขุของประเทศเสมอมำ คอื กำรให้ควำมร่วมมอืในกำร
เป็นศนูย์รบับรจิำคโลหติ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำงกลุม่เซน็ทรลั 
สภำกำชำดไทย และหน่วยกำชำดประจ�ำจงัหวัด ในกำรจดัสรร
พ้ืนทีช่ัว่ครำวเพ่ือรบับรจิำคโลหติมำกว่ำ 34 ปี ซึง่ในปี 2563 ได้ 
เปิดจุดรับบริจำคโลหิตถำวรแห่งแรก ในพ้ืนที่จัดสรรของ 
ศนูย์รำชกำรร่วม ณ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั หำดใหญ่อกีด้วย ทัง้นี้
ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้
เกิดกำรขำดแคลนโลหิตทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงตั้งเป้ำหมำยใน
กำรรณรงค์ให้เกิดกำรบรจิำคให้ได้ 10 ล้ำน ซ.ีซ.ี ภำยในปี 2564 
อย่ำงไรก็ตำมพ้ืนทีศู่นย์กำรค้ำจ�ำเป็นต้องปิดลงชัว่ครำวในบำง
ช่วงเวลำเช่นกันอันเนื่องจำกนโยบำยล็อคดำวน์ของรัฐบำล ส่ง
ผลให้จ�ำนวนโลหิตที่สำมำรถรณรงค์ได้ตลอดท้ังปีอยู่ท่ีจ�ำนวน 
9.5 ล้ำน ซี.ซี. ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถช่วยเหลือชีวิตคนป่วยได้ถึง 
80,000 คน ท้ังนี้เมื่อรวมกับยอดกำรรับบริจำคโลหิตบนพ้ืนที่
หมุนเวียนทั้งหมดภำยใต้โครงกำร “กลุ่มเซ็นทรัล บริจำคโลหิต
ด้วยใจ เป้ำหมำย 10 ล้ำน ซ.ีซ.ี” ของกลุม่เซน็ทรลั รวมเป็นยอด
บริจำคโลหิตทั้งหมด 14.6 ล้ำน ซี.ซี.

2.  การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ โดยน�ำควำมท้ำทำยที่
บริษัทฯ หรือชุมชนประสบอยู่มำพัฒนำแก้ไขให้เกิดผลลัพธ์ท่ี 
ก่อโอกำสทำงสังคม ลดควำมสูญเสียในด้ำนต่ำง ๆ รวมไปถึง
เสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้น ผ่ำนกำร
ส�ำรวจควำมต้องกำรสำธำรณประโยชน์ของชุมชน กอปรกับ
ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพ่ือพิจำรณำด�ำเนินกำร
พัฒนำก่อสร้ำงและปรับปรุงสำธำรณประโยชน์ให้กับชุมชน 
อำทิ กำรสร้ำงสะพำนลอย กำรปรบัปรงุทำงเท้ำ กำรสร้ำงสถำนี
จ่ำยไฟฟ้ำย่อย ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรสร้ำงสำธำรณประโยชน์
ให้กับชมุชนโดยรอบโครงกำรเซน็ทรลั ศรรีำชำ ด้วยกำรปรบัปรงุ
สะพำนลอยให้ปลอดภัยขึ้น และจัดท�ำทำงเดินเท้ำและป้ำย
รถประจ�ำทำงให้กับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนดำรำสมุทร 
ซึ่งอยู ่ฝ ั ่งตรงข ้ำมและจัดให้มี พ้ืนท่ีที่ปลอดภัยในกำรรอ 
รถประจ�ำทำงแทนกำรยืนรอบนท้องถนนในอดตี ในส่วนโครงกำร 
เซน็ทรลั จนัทบรุ ีได้ด�ำเนินกำรย้ำยทีจ่อดรถประจ�ำทำง ก่อสร้ำง 
สะพำนลอย ปรับปรุงถนนเลียบคลอง ปรับปรุงเกำะกลำงถนน  
และขยำยถนน รวมเป ็นงบประมำณในกำรสนับสนุน
สำธำรณประโยชน์รวมทั้ง 2 โครงกำรกว่ำ 10 ล้ำนบำท

  นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมต้องกำรและควำม
จ�ำเป็นของประชำชนที่ประสงค์จะท�ำธุรกรรมกับภำครัฐในช่วง
วันหยุด กอปรกับแนวทำงประชำรัฐของหน่วยงำนรำชกำรท่ี
ประสงค์จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน และลดควำม
แออัดของหน่วยงำนรำชกำรที่บำงธุรกรรมมีเพียงแค่แห่งเดียว
ในจงัหวัด จงึได้ร่วมมอืกับภำครฐัในกำรเปิดศนูย์บรกิำรภำครฐั 
แบบเบ็ดเสร็จให้บริกำรประชำชนแบบครบวงจรภำยใน
ศูนย์กำรค้ำ ให้บริกำรอ�ำนวยควำมสะดวกตำมมำตรกำร 
สะอำด มั่นใจ ปลอดภัย และมีบริกำรประชำชนแบบครบวงจร
ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ได้แก่ กรมกำรปกครองใน
กำรท�ำบัตรประชำชนและทะเบียนรำษฎร์ กำรสำธำรณูปโภค
และกำรท�ำธุรกรรม อำทิ กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ กำรไปรษณีย์ 
โทรคมนำคมแห่งชำติ ส�ำนกังำนขนส่ง ส�ำนกังำนโยธำธิกำรและ
ผังเมือง กรมแรงงำนในส่วนงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ ส�ำนักงำนแรงงำน ส�ำนักงำนประกันสงัคม ส�ำนกังำน
จัดหำงำน ส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน กรมต�ำรวจ ศูนย์ด�ำรงธรรม ส�ำนักงำน
หนังสือเดินทำง ส�ำนักงำนบังคับคดี และสภำกำชำดไทย โดย
ปัจจุบันมีกำรเปิดศูนย์รำชกำรร่วมแล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง ท้ังใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด

3.  การช่วยเหลือกรณีประสบภัย โดยด�ำเนินกำรภำยใต้กำร
บรหิำรจดักำรภำวะภยัพิบตัใินชมุชนท่ีค�ำนงึถึงกำรน�ำสนิทรพัย์
ท่ีองค์กรมีอยู่และช�ำนำญมำให้ควำมช่วยเหลือและเยียวยำ
ชุมชนในยำมประสบภัย แบ่งกระบวนกำรออกเป็น กำรรับมือ
เมื่อชุมชนเกิดเหตุ กำรเยียวยำ และกำรฟื้นฟูชุมชน ภำยใต้
สถำนกำรณ์ภัยจำกธรรมชำติ ภัยจำกมนษุย์ และโศกนำฏกรรม 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
community
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ซึ่งจะด�ำเนินกำรในควำมร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิ
เตยีง จริำธิวัฒน์ โดยในปี 2564 มกีำรด�ำเนินกำรเยียวยำชมุชน
ที่ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก 
ชัยภูมิ นครรำชสีมำ ขอนแก่น ลพบุรี อยุธยำ และจันทบุรี  โดย
มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ท่ีจ�ำเป็นในยำมวิกฤติจ�ำนวนกว่ำ 
1,900 ชุด ให้กับผูป้ระสบอทุกภยั 7,600 คน มลูค่ำ 0.61 ล้ำนบำท  

2.  ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตลอด 40 ปีที่ผ่ำนมำเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ในกำรเติบโตคู่กันไป
กับชุมชนไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตำมควำมเชื่อองค์กร - Community 
at Heart หรือก้ำวไปด้วยกัน ผูกพันย่ังยืน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
แผนกำรพัฒนำชุมชนคู่กันไปกับกำรพัฒนำธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เจริญขึ้น เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปยัง
ชมุชนในระดบัครวัเรอืน ผ่ำนกำรจ้ำงงำน กำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรเป็น
เจ้ำของธุรกิจ รวมไปถึงกำรพัฒนำเกษตรชุมชนและกำรท่องเท่ียว
โดยชุมชน และได้น�ำเป้ำหมำย UN SDGs ตัวชี้วัดที่ 8.1 มำตั้งเป็น
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำชุมชนให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงน้อยร้อยละ 7 
ต่อปี โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ กำรเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิน่ 
กำรจดัสรรพ้ืนท่ีเพ่ือจ�ำหน่ำยสนิค้ำชมุชน กำรพัฒนำชมุชน และกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์จำกชุมชน

1. การชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบอาคาร โดยน�ำ
สินทรัพย์ขององค์กรที่มีอยู่ผสมผสำนกับควำมเชี่ยวชำญของ 
ปรำชญ์ชุมชนและน�ำอัตลักษณ์อันโดดเด ่นของท้องถ่ินมำ 
ผสมผสำนประยุกต์ให้ร่วมสมัยและเข้ำกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ปัจจุบัน ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
กำรตกแต่งทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรเพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมใิจ
ให้กับคนในท้องถ่ิน และเผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถ่ินในวงกว้ำง 
โดยได้น�ำแนวคดิดงักล่ำวมำใช้ในกำรออกแบบศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั 
อยุธยำ ภำยใต้แนวคิด “ควำมเรืองรองแห่งพระนครศรีอยุธยำ”  
และควำมเป็น UNESCO World Heritage ถ่ำยทอดเอกลกัษณ์ของ
กรุงศรีอยุธยำ กำรท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวิถีชุมชน อำทิ 
•  กำรออกแบบตกแต่งด้ำนหน้ำอำคำร หรือ façade อิงจำก

สถำปัตยกรรมย่อมุมไม้สิบสองเป็นวิธีย่อมุมละ 3 หยัก 4 มุม  
รวมเป็น 12 ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
ตอนปลำย 

•  ‘อยุธยำ Outdoor Signature’ บรเิวณด้ำนหน้ำศนูย์กำรค้ำทีค่อย
ต้อนรบัผูม้ำเยือนด้วยตวัอกัษรชือ่เมอืงค�ำว่ำ “อยุธยำ” ในรปูแบบ  
3 มิติที่ตั้งอยู ่บนพ้ืนด้วยรำยละเอียดบนแต่ละตัวอักษรที่ 
ผ่ำนรูปแบบกำรลงเขม็กรองมำลยัออกมำเป็นรปูทรงของดอกไม้ 
ชนิดต่ำง ๆ อำทิ ดอกรัก ดอกพุดตูม ดอกมะลิ ท�ำให้เกิดเป็น 
รำยละเอยีดทีอ่่อนช้อยงดงำมมมีติแิสงและเงำทีส่ร้ำงบรรยำกำศ 

ที่แตกต่ำงกันไปในเวลำกลำงวันและกลำงคืน
•  ‘ลำนพระนคร’ บริเวณลำนด้ำนหน้ำศูนย์กำรค้ำด้วยกำร 

น�ำเสนอพ้ืนทีผ่่ำนตวัอกัษรไทยท่ีออกแบบขึน้ใหม่โดยผสำนรวม
เอกลักษณ์ของดอกบัวเข้ำกับตัวอักษรไทย ใช้วัสดุทองเหลือง
เพ่ือแสดงถึงคณุค่ำและสะท้อนควำมงดงำมอนัเหนือกำลเวลำ
เพ่ือเชิดชูควำมเรืองรองในอดีตของอยุธยำในฐำนะศูนย์รวม 
ช่ำงฝีมือที่ส�ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นช่ำงเขียน ช่ำงเงิน ช่ำงทอง  
ช่ำงแกะสลัก ช่ำงหล่อ ช่ำงปั้นดินเผำ ช่ำงไม้ ช่ำงจักสำน  
ช่ำงปูน เป็นต้น

•  ประติมำกรรมพำนพุ่มดอกไม้บริเวณโถงทำงเข้ำ ชั้น G 
เอกลักษณ์รูปทรงและลวดลำยพำนพุ่ม โดยน�ำศิลปะประณีต
ศลิป์อนัทรงคณุค่ำทีน่ยิมใช้ในงำนสกักำระหรอืพระรำชพิธีสมยั
โบรำณมำผสมผสำนกบัรปูทรงเรขำคณิตฟอร์มดอกบวัตมูและ 
เทคนิคสำนเส้นลวดลำยกลีบบัวสีทองที่สื่อถึงควำมรุ่งเรือง 
โอบล้อมไปด้วยวิถีชีวิตศิลปะประดิษฐ์ของพระนครศรีอยุธยำ 

•  ‘อู่ข้ำว’ ชั้น G ฝั่งลำนเพลินนคร ท่ีจ�ำลองภำพใต้ถุนสูงของ 
เรอืนไม้สมยัโบรำณซึง่ใช้เป็นทีเ่กบ็ของ เก็บกองฟำง และเลีย้งสตัว์  
ด้วยเฟอร์นิเจอร์จักสำนท่ีมีคุณค่ำ นอกจำกน้ันยังมีเกวียนซึ่ง
ปรับรูปแบบโครงสร้ำงจำกไม้เป็นโลหะที่เรียบง่ำยร่วมกับงำน
จักสำน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์รูปแบบชำนไม้ และกองฟำงข้ำวที่
มีสีสันและลวดลำยแปลกตำออกไป

•  ‘อู ่น�้ำ’ บริเวณโซนชั้น G โดดเด่นด้วยที่นั่งพักผ่อนรูปทรง 
สุม่ดกัปลำขนำดใหญ่ เรอืไม้ทีท่�ำหน้ำทีเ่ป็นทัง้เฟอร์นิเจอร์และ 
งำนศลิปะจดัวำงร่วมกบัใบบวัและปลำตะเพียนรวมทัง้ชดุทีน่ั่ง
ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกใบบัวสะท้อนควำมผูกพันวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชำวอยุธยำที่มีต่อสำยน�้ำตั้งแต่ก�ำเนิดด้วย
ต�ำแหน่งที่ตั้งของเกำะอยุธยำท่ีรำยล้อมด้วยแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
แม่น�้ำป่ำสัก แม่น�้ำลพบุรี และแม่น�้ำน้อย เปรียบเสมือน
เส้นเลือดใหญ่ของคนอยุธยำ อีกทั้งยังมีล�ำคลองแขนงอีก 
มำกมำยโดยได้น�ำเอำวิถีชีวิตในอดีตของชำวอยุธยำมำจัด 
องค์ประกอบใหม่ผสมผสำนทัง้เรือ่งรำวของตลำดน�ำ้ กำรประมง  
พืชพรรณธรรมชำติ และงำนฝีมือเข้ำไว้ด้วยกัน

•  ‘ห้องจำน’ ห้องนิทรรศกำรท่ีบอกเล่ำถึงกำรเป็นศูนย์กลำง 
กำรค้ำของอยุธยำท่ีก่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
ของเครือ่งป้ันดินเผำจำกตะวันออกสูต่ะวันตก เช่นเดยีวกนักับท่ี 
อยุธยำเองก็สั่งซื้อเครื่องกระเบื้องจีนเข้ำมำเป็นจ�ำนวนมำก
ภำยในห้องจงึตกแต่งด้วย ‘กระเบือ้งให้อย่ำง’ ชือ่เรยีกของเครือ่ง
กระเบือ้งแบบไทยทีส่ัง่ผลติจำกเมอืงจนีในสมยักรงุเก่ำ ท่ีแสดง
ให้เหน็ถึงควำมสวยงำม มพีลงัและมชีวิีตชวีำอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเครื่องลำยครำมแบบอยุธยำ และบริเวณ Co-working 
Space ชั้น 2 ที่มีกำรประดับตกแต่งด้วยชำมเบญจรงค์

1373. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



1. ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล อยุธยำ
2.  ประตมิำกรรมพำนพุม่ดอกไม้บริเวณ

โถงทำงเข้ำ ชั้น G 
3. ‘อู่ข้ำว’ ชั้น G 
4. ‘อู่น�้ำ’ ชั้น G 
5.  ห้องนิทรรศกำร ‘ห้องจำน’
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2. การจัดสรรพื้นท่ีเพื่อจ�าหน่ายสินค้าชุมชน โดยจัดสรรใน 
รปูแบบพ้ืนทีถ่ำวร เช่น พ้ืนทีจ่�ำหน่ำยของฝำก ของทีร่ะลกึ และพ้ืนที่ 
Local Hero ตำมรำยละเอยีดทีเ่ปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 
หัวข้อ 3.1 “กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำร้ำนค้ำ” และพื้นที่ส�ำหรับ
แบรนด์ท่ีจ�ำหน่ำยสนิค้ำหตัถกรรมพ้ืนเมอืงโดยเฉพำะ เช่น ร้ำนมลูนธิิ 
แม่ฟ้ำหลวง ร้ำนสินค้ำ OTOP ร้ำนมูลนิธิสำยใจไทย รวมไปถึงกำร
จัดสรรพ้ืนท่ีทำงกำรตลำดในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือ
เกษตรกร เปิดโอกำสให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่คิด 
ค่ำใช้จ่ำย และในบำงกิจกรรมทีม่บีรษิทัฯ เป็นผูล้งทนุและรบัผดิชอบ 
ในเรือ่งค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดเอง อำท ิโครงกำรหลวงทีจ่ดัต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่ 51 เป็นกิจกรรมจ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชนของเหล่ำมูลนิธิ 
ภำยใต้พระบรมรำชูปถัมภ์ และ/หรือภำยใต้พระบรมรำชินูปถัมภ์ 
หรอืกิจกรรมตลำดรวมใจไทยช่วยไทย ทีร่่วมกับกลุม่เซน็ทรลัจดัขึน้ 
เพ่ือช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดโรค COVID-19 ตอบโจทย์กำรสร้ำงอำชีพเสริมรำยได้ตำม
ยุทธศำสตร์ Rebuild Thailand Rebuild Economy ร่วมสนับสนุน
พ้ืนที่จ�ำหน่ำยสินค้ำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยรวม 88,000 ตร.ม. ใน 
106 ศูนย์กำรค้ำ ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศและออนไลน์มำร์เก็ต
ในรูปแบบโลคอล มำร์เก็ต ออมนิชำแนลแก่ชุมชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรขำยสินค้ำและสร้ำง
รำยได้กลับคืนสู่คนไทยอย่ำงยั่งยืน

ท้ังน้ีบริษทัฯ ก�ำลงัอยู่ในกระบวนกำรศกึษำวิธีกำรประเมนิผลกระทบ
ทำงสังคมเพ่ือศึกษำควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน พร้อมวัดผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมที่ชุมชนได้รับจำกกำรสนับสนุนของ 
บริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดจำกกำรลงทุน 
ดังกล่ำวเป็นรำยได้ที่ชุมชนพึงได้รับโดยตรงที่ 100 ล้ำนบำท พบว่ำ 
ผลสมัฤทธ์ิอยู่ท่ีร้อยละ 138 (ประมวลผลเฉพำะข้อมลูทีผู่ป้ระกอบกำร 
ชุมชนยินยอมเปิดเผย) 

3. การพฒันาชมุชน โดยร่วมกับ “เซน็ทรลั ท�ำ” และกลุม่เซน็ทรลั
ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้ำงกลไกตลำดชุมชน
ให้เกิดขึ้นภำยใต้โครงกำร “ตลำดจริงใจ ฟำร์เมอร์มำร์เก็ต” เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรท้องถ่ินทีป่ลกูผกัและผลไม้แบบอนิทรย์ีและแบบ
ปลอดภยัให้ได้มพ้ืีนทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำ ซึง่ผลผลติจะผ่ำนขัน้ตอนกำร
ตรวจสอบสำรเคมตีกค้ำง จนได้สนิค้ำคณุภำพดพีร้อมวำงจ�ำหน่ำย
ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ำจะได้วัตถุดิบและอำหำรที่สด ใหม่ และ 

ปลอดภัย โดยปรับพ้ืนที่ภำยในศูนย์กำรค้ำเป็นรูปแบบศูนย์รวม
ผักและผลไม้ปลอดภัยที่ปลูกด้วยควำมใส่ใจจำกเกษตรกร พร้อม
จ�ำหน่ำยของดีจำก 77 จังหวัด และสินค้ำ GI ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ใช้กับสินค้ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน ซึ่งมีที่เพำะปลูกหรือแหล่งผลิต
ที่เฉพำะเจำะจง ผลผลิตมีคุณภำพ และคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่น้ัน ๆ โดยแต่ละตลำดฯ ในแต่ละพ้ืนที่จะมีสินค้ำไฮไลต์
สนิค้ำเด่นประจ�ำท้องถ่ินนัน้ ๆ   อำท ิ1) ล�ำไยพวงทอง จ.สมทุรสำคร 
ล�ำไยเปลือกบำงที่มีเนื้อแน่นและรสหวำนฉ�่ำ 2) มะพร้ำวบ้ำนแพ้ว 
จ.สมทุรสำคร ท่ีมคีวำมหอม เน้ือนุม่ และมรีสหวำนชืน่ใจ 3) ส้มสทีอง  
จ.น่ำน ส้มท่ีมีเปลือกสีทองสวย มีรสหวำนอมเปรี้ยว และอุดม
ไปด้วยวิตำมินซี ทั้งนี้ได้ชักชวนพ่อค้ำแม่ค้ำให้ใช้หีบห่อบรรจุผัก 
ผลไม้ท่ีมำจำกธรรมชำติ จึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ควำมสนุกของพ่อค้ำ
แม่ค้ำท้องถ่ินท่ีนอกจำกต้องใส่ใจในคุณภำพผลผลิตที่ต้องสะอำด 
สด ใหม่ และปลอดภัย วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มก็ต้องมำจำกธรรมชำติด้วย 
พ่อค้ำแม่ค้ำหลำยคนก็เริ่มคิดค้นไอเดียดี ๆ ในกำรน�ำของที่มีมำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกำรดีไซน์หีบห่อให้เหมำะกับสินค้ำ ทั้ง
ตะกร้ำสำนจำกไม้ไผ่ กล่องใส่ผักจำกกำบกล้วย หรือไม้ตอกก็น�ำ
มำท�ำเป็นที่หิ้วใช้แทนถุงพลำสติกได้แบบสบำย ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ  
ได้จัดต้ังตลำดจริงใจ ฟำร์เมอร์มำร์เก็ต ในศูนย์กำรค้ำของบริษัทฯ 
แล้วจ�ำนวน 10 สำขำ จำกท้ังหมด 26 สำขำ สำมำรถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้กว่ำ 7,200 ครัวเรือน ครอบคลุม 609 ต�ำบล และสร้ำง
รำยได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถ่ินกว่ำ 218 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 55 ของรำยได้หมุนเวียนสู่ชุมชนที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน

นอกจำกกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ และ
เซน็ทรลั ท�ำ ยังร่วมกันพัฒนำชมุชนในด้ำนกำรศกึษำโดยพัฒนำใน
ปัจจัยพื้นฐำนสองด้ำน คือ ด้ำนสิ่งปลูกสร้ำง อำคำร ห้องเรียนและ 
วัสดุอุปกรณ์ และด้ำนกำรพัฒนำทักษะของนักเรียนและครูผู้สอน  
ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้ร่วมกับกลุ ่มเซ็นทรัลด�ำเนินกำรพัฒนำให้ 
กับโรงเรียนทั้งสิ้น 1 แห่ง ใน 1 จังหวัด ได้แก่ โครงกำรติดตั้งเครื่อง
กรองน�้ำขนำดใหญ่ให้กับโรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ที่ 13 
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้มีน�้ำสะอำดและปลอดภัยในกำรบริโภค และ 
สนับสนุนทุนกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง 
กำรศึกษำให้กับนักเรียนยำกจนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำ
จ�ำนวน 146 คน ใน 40 จังหวัด และสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับ
นักศึกษำในระดับอำชีวศึกษำจ�ำนวน 60 คน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ 
อุดรธำนี สระบุรี และตรัง

4. การจัดซือ้จดัจ้างผลติภณัฑ์จากชมุชน โดยเลอืกใช้วัสดทุ้องถ่ิน 
และจัดซื้อผลิตภัณฑ์จำกชุมชนรวมไปถึงกำรจัดจ้ำงแรงงำนฝีมือ

ผลสัมฤทธิ์
อยู่ที่ร้อยละ 138

1393. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ท้องถ่ินในกำรร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้ในองค์กรใน
หมวดวัสดุสิ้นเปลือง ของขวัญ ของช�ำร่วย ของที่ระลึก เป็นต้น ในปี 
2564 บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรผลติของขวัญปีใหม่ ‘ท�ำด’ี Do Good by 
Central Pattana ภำยใต้แนวคดิกำรสร้ำงงำน สร้ำงโอกำสจำกวสัด ุ
ท้องถ่ิน และจัดจ้ำงแรงงำนผลิตเพ่ือสร้ำงโอกำสให้กับเยำวชน  
มอบของขวัญมำกคุณค่ำจำกเจตนำรมณ์และควำมตั้งใจให้กับ  
3 หน่วยงำนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
•  มูลนิธิบ้ำนสมำนใจ สนับสนุนผลงำนผ้ำทอมือ (ผ้ำซำโอริ) เพื่อ

สำนฝัน เสริมจนิตนำกำร และสร้ำงควำมสขุให้กับน้อง ๆ  ท่ีพิกำร 
ทำงสติปัญญำน�ำมำรังสรรค์เป็นของขวัญท่ีมำกด้วยคุณค่ำ 
ส่งมอบควำมสุขแก่ผู้รับ 

•  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 7 วำงแผนและสร้ำง
อำชพีแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นน�ำ้จนปลำยน�ำ้ พร้อมเสรมิทกัษะ
พ้ืนฐำนอำชพีให้เกิดควำมช�ำนำญ จดัท�ำกำรเกษตรอนิทรย์ีแบบ 
ย่ังยนืเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจ ควำมศรทัธำ และกำรเริม่ต้นชวีติใหม่ 
ให้กับเด็กและเยำวชนที่กระท�ำผิดต้องคดีอำญำ 

•  วัดดอนจัน่ มุง่มัน่ทีจ่ะร่วมพัฒนำคณุภำพชวิีตและสิง่แวดล้อม
ให้ดย่ิีงขึน้ให้กับเดก็และเยำวชนก�ำพร้ำ ยำกจนและด้อยโอกำส
ในกำรอุปกำระของวัดดอนจั่น โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เหมำะสม
และตำมควำมจ�ำเป็นของวัด 

ภำยหลงัจำกท่ีบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรทบทวนแนวทำงในกำรสร้ำงคณุค่ำ
ร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำขององค์กร พบว่ำในส่วนกำรจดัซือ้อปุกรณ์
สิ้นเปลืองที่ใช้เพ่ือสร้ำงสุขอนำมัยท่ีดีให้กับลูกค้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์
ท�ำควำมสะอำดนั้นเป็นอีกทำงหนึ่งที่บริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินกำร
ช่วยเก้ือกูลชุมชนอย่ำงย่ังยืนได้ ในกำรน้ีบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ
ปฐม ออร์แกนกิ ลฟิวิง่ ผูผ้ลติสนิค้ำออร์แกนกิทัง้บรโิภคและอปุโภค
ซึ่งมีฟำร์มผลิตวัตถุดิบออร์แกนิกกว่ำ 30 ไร่ ในจังหวัดนครปฐม
และเครือข่ำยเกษตรกรสำมพรำนโมเดลจำกทั่วประเทศ ในกำร
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีบริกำรให้กับลูกค้ำในห้องน�้ำ
และแอลกอฮอล์ล้ำงมือเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกไร้สำรเคมีที่ใส่ใจ
ต่อสุขภำวะที่ดีของลูกค้ำทุกเพศทุกวัย อีกทั้งได้รับมำตรฐำนสำกล  
IFOAM EU และ CANADA น�ำร่องในศูนย์กำรค้ำ 13 สำขำ 
ท่ัวประเทศ ซ่ึงร้อยละ 3 ของยอดค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวท้ังปีจะบรจิำคให้
มลูนธิิสงัคมสขุใจ เพ่ือขบัเคลือ่นสงัคมอนิทรย์ี สร้ำงรำยได้ให้ชมุชน
และเกษตรกรในเครือข่ำยท่ัวประเทศคิดเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนต่อไป

3. เศรษฐกิจหมุนเวียน 
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดกำรขยะและวัสดุเหลือใช้ตำมแนวทำง 
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผลักดันให้เกิดกำรใช้ซ�้ำและ/หรือน�ำขยะ 
คัดแยกเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้น 
กำรมส่ีวนร่วมจำกผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�ำคญัตำมรำยละเอยีดท่ีเปิดเผยไว้ 
ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 หัวข้อ กำรบริหำรจัดกำรขยะและ 
ของเสีย ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญที่บริษัทฯ เน้นให้กำร
สนับสนุนตำมแนวทำงดังกล่ำวในปี 2564 คือ กลุ่มสตำร์ทอัพ และ
กลุม่พนักงำนทีม่จีติสำธำรณะรกัในสิง่แวดล้อม โครงกำรทีโ่ดดเด่น
ภำยใต้แนวคิดดังกล่ำว ได้แก่ 
1.  โครงกำรต้ังจดุรบัขยะแยกประเภทแบบไดรฟ์ทร ูตำมรำยละเอยีด 

ทีเ่ปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 หัวข้อ กำรบรหิำรจดักำร
ขยะและของเสีย 

2.  โครงกำร g Garden สวนผักใจกลำงเมือง (พระรำม 9) โดย
ด�ำเนินกำรภำยใต้บรษิทั แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ร่วมกับศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พระรำม 9 ในกำรมอบพื้นที่รอกำร 
ก่อสร้ำงขนำด 4 ไร่ เพ่ือให้กลุม่วิสำหกิจชมุชนได้มพ้ืีนทีเ่พำะปลกู 
เกษตรในเมืองชั่วครำว เป็นต้นแบบในกำรแปลงกำรใช ้
พ้ืนที่ว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์ด้วยกำรพัฒนำระบบนิเวศ 
ในเมือง ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำท่ีบ�ำบัดแล้วจำกคลองยำยสุ ่น  
คลองล�ำรำงต้นแบบบรเิวณพ้ืนทีใ่กล้เคียง ในขณะเดยีวกันก็เป็น 
กำรเพ่ิมรำยได้ให้เกษตรกรและยกระดับคุณภำพชีวิตใกล้ชิด
เกษตรอินทรีย์ให้กับคนเมือง เป็นโครงกำรหนึ่งที่ช่วยเหลือ 
ผู้มีรำยได้น้อยท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
โรค COVID-19 ให้มีทักษะในกำรท�ำเกษตรพ่ึงตนเอง มีผัก
อินทรีย์ปลอดสำรเคมีไว้รับประทำน สร้ำงแหล่งผลิตอำหำร
ด้วยตัวเองเพ่ือลดรำยจ่ำยรำยวัน และยังสำมำรถพัฒนำเป็น
อำชีพเสริมในระยะยำวได้ นอกจำกนั้นในทุกวันเสำร์ยังมีกำร
จัดตลำด Farmer’s Market เปิดพื้นที่ค้ำขำยให้เกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยได้มีโอกำสจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำร 
เกษตร มร้ีำนค้ำมำร่วมจ�ำหน่ำยสนิค้ำกว่ำ 15 ร้ำน หมนุเวยีนกัน 
ในแต่ละครั้งที่เปิดตลำด ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้รวมกัน
ประมำณ 25,000-35,000 บำท ในระยะเวลำ 10 เดือนตั้งแต่
เริ่มโครงกำร และยังได้ร่วมมือกับกลุ่มคลองเตยดีจัง กลุ่มคน 
รุ ่นใหม่ที่ท�ำงำนกับเด็กและเยำวชนในคลองเตย ในกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ทัง้งำนอำสำ ดนตร ีศลิปะ รบั-ขำยของมอืสอง  
เพ่ือน�ำไปสร้ำงรำยได้และเป็นทุนกำรศึกษำให้กับเด็ก ๆ 
คลองเตยท่ีขำดแคลน และเตรยีมเปิดคำเฟ่เลก็ ๆ  ชือ่ว่ำ Sipping 
in Garden แบบเต็มรูปแบบในปี 2565 อีกด้วย
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3.  โครงกำร Sunflower Fields - ทุ่งทำนตะวัน เซ็นทรัล บำงนำ เป็นหน่ึงในโครงกำรต่อยอดจำกโครงกำร Journey to Zero ของ 
กลุม่พนักงำนเซน็ทรลั บำงนำ ซึง่ด�ำเนินกำรคดัแยกขยะเศษผกั ผลไม้ มำหมกัเป็นน�ำ้หมกั EM และปุย๋หมกั ผลติภณัฑ์ทีเ่หลอืหลงัจำก 
แจกจ่ำยและน�ำมำใช้ในองค์กรโดยต่อยอดในกำรน�ำปุ๋ยดังกล่ำวมำบ�ำรุงที่ดินว่ำงเปล่ำรอก่อสร้ำงขนำด 8 ไร่ ด้ำนหลังโครงกำร
เซ็นทรัล บำงนำ และทดลองเพำะปลูกพันธุ์ไม้ดอก อำทิ ปอเทือง ซึ่งภำยหลังโดนท�ำลำยจำกแรงพำยุ และมำส�ำเร็จจำกกำรลงเมล็ด
ดอกทำนตะวันรำวไตรมำสที่ 4 ของปี 2564 มีกำรต่อสะพำนไม้ไผ่ให้เดินดูบรรยำกำศทุ่งทำนตะวัน และเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไป
มำพักผ่อนและถ่ำยรูปท่ำมกลำงธรรมชำติทุ่งดอกทำนตะวันใจกลำงเมือง 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังมอบโอกำสและควำมเท่ำเทียมทำงสังคมให้กับผู้ด้อยโอกำส อำทิ กำรจัดสรรพ้ืนที่ฟรีให้กับผู้พิกำรได้จ�ำหน่ำย
สลำกกินแบ่งรัฐบำลโดยถูกต้องตำมกฎหมำยและค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้พิกำรเป็นที่ตั้ง โดยในปี 2564 มีผู้พิกำรจ�ำนวน 48 รำย เข้ำร่วม
โครงกำรดังกล่ำว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ต่อพนักงำนทั้งหมด 

โครงกำร Sunflower Filedโครงกำร g Garden

บริษัทฯ ปลูกฝังและสนับสนุนให้พนักงำนมีจิตสำธำรณะตำม 
ควำมเชือ่องค์กร – Community at Heart โดยสนบัสนนุให้พนกังำน
สำมำรถใช้ช่ัวโมงกำรท�ำงำนประจ�ำวันไปด�ำเนนิกำรช่วยเหลอืสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอำสำ หน่ึงใน
แนวทำงปฏิบตัทิีบ่รษิทัฯ สนบัสนนุมำโดยตลอด คือ กำรทีพ่นักงำน
น�ำทักษะและควำมช�ำนำญจำกกำรท�ำงำนไปช่วยเหลือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมในวงกว้ำงยำมที่สังคมต้องกำร เช่น กำรอนุมัติให้ทีม 
ไฟร์แมนของบริษัทฯ เข้ำร่วมดับไฟในละแวกชุมชนใกล้เคียง และ 
ช่วยดับไฟเพ่ือรักษำผืนป่ำในระดับจังหวัด กิจกรรมอำสำสอน
ดับเพลิงให้กับนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง นอกจำกน้ี พนักงำน
ของบริษัทฯ ร่วมกับพนักงำนในกลุ่มเซ็นทรัล ท�ำกิจกรรมภำยใต้
โครงกำร Centrality ในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมให้กับชุมชนต่ำง ๆ  
ตำมควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นของชุมชน อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ 
กลับมำทบทวนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรเซน็ทรลั สะอำด มั่นใจ ในขณะเดยีวกนัให้สอดคล้องตำม
ควำมเชือ่ขององค์กร – Community at Heart จงึได้ก�ำหนดกิจกรรม 
Belief in Actions – Community Day เชิญชวนพนักงำนให้ลงมือ

ปฏิบัติจริงในงำนอำสำท่ีสำมำรถท�ำได้ในกำรท�ำงำนประจ�ำวัน 
อำทิ กำรสมัครเป็นพนักงำนจิตอำสำให้บริกำรประชำชน ท�ำหน้ำที่
ประจ�ำหน่วยบริกำรฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน 26 จุดที่ตั้งอยู่ใน
ศนูย์กำรค้ำของบรษิทัฯ และกลุม่เซน็ทรลั งำนจติอำสำช่วยกันบรรจุ
ถุงยังชีพเพ่ือช่วยผู้ประสบอุทกภัย งำนจิตอำสำร่วมบริจำคโลหิต
ช่วยกำชำดฝ่ำวิกฤตโลหิตขำดแคลน ณ จุดรับบริจำคโลหิตท่ีจัด
ในพ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำท่ีตนท�ำงำนอยู่ เป็นต้น ส่งผลให้จ�ำนวนชั่วโมง
อำสำทั้งหมดที่รวบรวมได้จำกกิจกรรม Community Days เท่ำกับ 
120,084 ชั่วโมง คิดเป็นจ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 
1,284 คน (นับเฉพำะข้อมูลที่มีกำรรวบรวมและนับซ�้ำคน)

4. จิตสาธารณะ 

จ�ำนวนชั่วโมงอำสำทั้งหมด
จ�ำนวนพนักงำน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ชั่วโมง คน 

120,084 1,284 
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ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืนการดําเนินการที่สอดคล้องตาม 4 ความเชื่อ 
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หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัด
ระดับองค์กร โดยตั้งเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 
หรือชั่วโมงอำสำของพนักงำนอยู่ที่ 24,000 ชั่วโมง 

•  ในปี 2564 มีบุคลำกรของบริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำง
คุณค่ำร่วมกับชุมชน และกิจกรรมซีพีเอ็นอำสำจ�ำนวน 
120,084  ชั่วโมง เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

•  ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรมส่ีวนร่วมกับ
ชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร 
โดยตั้งเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วม
ของพนักงำน หรือชั่วโมงอำสำของ
พนักงำนอยู่ที่ 25,000 ชั่วโมง

การแสดงความรับผิดชอบ 
และพัฒนาชุมชน

กำรลงทุนในชุมชน ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
•  สนับสนุนก� ำลั งคนและงบประมำณในกำรสร ้ ำ ง 

สำธำรณประโยชน์ สร้ำงคณุค่ำร่วมกับชมุชน และโครงกำร
ซีพีเอ็นอำสำ รวม 13 ล้ำนบำท 

•  สนับสนุนและร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในกำรด�ำเนินโครงกำร
เพ่ือสังคมในนำม “เซ็นทรัล ท�ำ” อำทิ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์
พักคอยรองรบัผูป่้วย COVID-19 สมทบทนุบรจิำคอปุกรณ์
ป้องกัน และเยียวยำผู้ป่วย COVID-19 เป็นจ�ำนวนเงิน 
รวมกว่ำ 30.6 ล้ำนบำท

สนับสนุนเพื่อสังคม
•  จดักิจกรรมเพ่ือชมุชน รวมท้ังสิน้ 711 กิจกรรม คดิเป็นมลูค่ำ 

79 ล้ำนบำท โดยเป็นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนำดย่อม
จ�ำนวน 475 กิจกรรม คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 52 ล้ำนบำท 

•  สนับสนุนพ้ืนที่ให ้หน่วยงำนภำครัฐและชุมชน (รวม 
ผูป้ระกอบกำรทีป่ระสบปัญหำจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
โรค COVID -19) โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเป็นงบประมำณร่วม 
101 ล้ำนบำท 

กำรบริจำค 
•  บรจิำคเพ่ือกำรกุศลผ่ำนมลูนธิิต่ำง ๆ  เป็นเงนิ 13.8 ล้ำนบำท  

(รวมงบประมำณเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และเพ่ือ 
ผู้ประสบภัย)

ทั้งนี้  ไม ่มีข ้อร ้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยส�ำคัญ

•  สนบัสนนุพ้ืนทีใ่ห้หน่วยงำนภำครฐั
และชุมชนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใน
สัดส่วนอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของ
กิจกรรมทั้งหมดภำยในปี 2568

•  ศึกษำกำรประเมินผลลัพธ์ทำง
สงัคม หรอืคณุค่ำร่วมทีส่งัคมได้รบั
ที่เหมำะสมกับบริบทองค์กร

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน: การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
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2.  ความเปน็เลิศในการบรหิารจัดการทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ประกำศนโยบำยด้ำนสภำพภูมิอำกำศและส่ิงแวดล้อม
ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรพลังงำน น�้ำ  
สภำพภูมิอำกำศ สภำพแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และกำรจดักำรของเสยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภำพสงูสดุ
อย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

โดยยึดแนวทำงด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ อำทิ 
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) มำตรฐำน
กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรด้ำนพลังงำน (ISO 50001) และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
อำคำรประหยัดพลงังำนและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมหรอืมำตรฐำน
อำคำรเขียวในระดับนำนำชำติ (LEED: Leadership in Energy & 
Environmental Design) หลกัเกณฑ์กำรประเมนิ Thailand Energy 
Awards ของกระทรวงพลังงำนและ ASEAN Energy Awards ของ
อำเซยีน และกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกตำมแนวทำง SBTs (Science 
Based Targets) และ TCFD (Task Force on Climate Related 
Financial Disclosure) โดยมีเป้ำหมำยในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ เพ่ิมกำรใช้ทรัพยำกรทำงเลือก และลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/policies-implementing-
guidelines 

คลิก

แนวทางการบริหารจัดการ

01

05

02

06

03

07

04

08

กำรบริหำรจัดกำร 
กำรใช้พลังงำน

กำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพอำกำศ

กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ

กำรบริหำรจัดกำรอำคำร
ประหยัดพลังงำนและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ Green Building

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
และน�้ำทิ้ง

กำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบนิเวศและ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

กำรบริหำรจัดกำร 
ขยะและของเสีย

กำรพัฒนำและ 
รักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
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แหล่งพลังงาน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แหล่งพลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค (กฟภ.) และ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)

เมกะวัตต์-ชั่วโมง 903,475 944,828 972,153 793,431 696,0301, 2  

พลังงำนจำกเชื้อเพลิงน�้ำมัน
และก๊ำซหุงต้ม

เมกะวัตต์-ชั่วโมง 4,224 5,265 5,471 3,940 2,844

แหล่งพลังงาน
ทดแทนประเภท
หมุนเวียนตาม
ธรรมชาติ

พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์-แผงโซลำร์เซลล์

เมกะวัตต์-ชั่วโมง 899 6,175 9,045 12,566 19,317

หมายเหต ุ:  1  บริษัทฯ ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งผลิตไฟฟ้ำ คิดเป็นร้อยละ 91 ของค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคทั้งหมด หรือเท่ำกับ 2,689 ล้ำนบำท
 2  ไม่รวมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของโครงกำรเซ็นทรัล ศรีรำชำ และเซ็นทรัล อยุธยำ ซึ่งเปิดให้บริกำรเมื่อเดือนตุลำคมและเดือนพฤศจิกำยน 2564 ตำมล�ำดับ

1. การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ
โดยมแีนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรท้ังในส่วนของกำรเพ่ิมกำรใช้ไฟฟ้ำ
จำกแหล่งพลงังำนทดแทนประเภทหมนุเวียนตำมธรรมชำตแิละกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

1.  การบริหารจัดการในส่วนการใช้พลังงาน
กำรใช้พลังงำนในปี 2564 เป็นกำรใช้พลังงำนที่เป็นของบริษัทร่วม 
บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทอื่น ภำยใต้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
จ�ำกัด ครอบคลมุศนูย์กำรค้ำจ�ำนวน 36 แห่ง และอำคำรส�ำนักงำน
ท้ัง 10 แห่งจำกแหล่งพลงังำน 2 ประเภท คอื แหล่งพลงังำนท่ีใช้แล้ว
หมดไป และแหล่งพลงังำนทดแทนประเภทหมนุเวียนตำมธรรมชำติ

1) จำกแหล่งพลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป
 •  พลงังำนไฟฟ้ำจำกแหล่งผลติโดยตรง โดยในปี 2564 บรษิทัฯ 

ใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคและกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
จ�ำนวน 696,030 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 96.9 ของพลังงำนท่ีใช้ทั้งหมด ลดลงจำกปี 2563  
ท่ีร้อยละ 12 โดยใช้ในกำรท�ำงำนของระบบปรับอำกำศ 
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และเพื่อกิจกรรมปกติภำยในบริษัทฯ

 •  พลังงำนจำกเชื้อเพลิงน�้ำมันและก๊ำซหุงต้มคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.4 ของพลงังำนทีใ่ช้ทัง้หมด ซึง่เป็นน�ำ้มนัทีใ่ช้ในกำร
เผำไหม้เครือ่งยนต์เพือ่ด�ำเนินกิจกรรมปกติ เช่น กำรท�ำงำน
ของเครื่องตัดหญ้ำ กำรใช้รถตู้บริษัทฯ รถรับส่งลูกค้ำ และ
ในกำรซ้อมแผนเผชญิเหตจุ�ำพวกอปุกรณ์ยุทธภัณฑ์ส�ำหรบั
ซ้อมดับเพลิง นอกจำกนั้น ยังส�ำรองเพื่อใช้งำนในกรณีเหตุ
ฉกุเฉนิ เช่น กำรใช้น�ำ้มนัเป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ

และระบบสบูน�ำ้ดบัเพลงิ เป็นต้น ส�ำหรบัก๊ำซหงุต้ม มกีำรใช้
ส�ำหรบักิจกรรมในศนูย์อำหำรท่ีบรหิำรงำนโดยบรษิทัฯ และ
ในกำรซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุจำกครัวร้อน

2) แหล่งพลังงำนทดแทนประเภทหมุนเวียนตำมธรรมชำติ
  บริษัทฯ ส่งเสริมกำรน�ำพลังงำนทดแทนมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ

ให้มำกข้ึน โดยด�ำเนินกำรติดต้ังแผงโซลำร์เซลล์บนหลังคำ
อำคำรศูนย์กำรค้ำและอำคำรที่จอดรถ เพ่ือน�ำไฟฟ้ำมำใช้
ในศูนย์กำรค้ำและระบบปั๊มส่งน�้ำ โดยมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 
(Installed Capacity) รวม 15.8 เมกะวตัต์ ตดิตัง้ไปแล้วท้ังหมด 
18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวนโครงกำรที่เปิดให้
บริกำรทั้งหมด ณ ปีปัจจุบัน 

  ในปี 2564 บรษิทัฯ สำมำรถผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์
รวมท้ังสิน้ 19,317 เมกะวัตต์-ชัว่โมง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.7 
ของพลงังำนทีใ่ช้ท้ังหมด ซึง่ผลติได้เพ่ิมข้ึนจำกปี 2563 ทีร้่อยละ 
54 เกิดจำกกำรรับผลผลิตไฟฟ้ำเต็มปีของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ท่ีติดตั้งในปี 2563 และโครงกำรท่ีติดตั้ง
เพิ่มเติมในปี 2564 คือ โครงกำรเซ็นทรัล ศรีรำชำ และเซ็นทรัล  
อยุธยำ ซึ่งเป็นโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำจำก 
โซลำร์เซลล์ตั้งแต่เปิดโครงกำร โดยติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือน
ตุลำคม และเดือนพฤศจิกำยน 2564 ตำมล�ำดับ

  ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแผนกำรติดต้ังเพ่ิมอีก 7 โครงกำรในปี 2565 
และก�ำหนดเป้ำหมำยภำยใน 5 ปี ให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในศูนย์กำรค้ำให้ได้ร้อยละ 100 หรือมีกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในทุกโครงกำร (รวมโครงกำรปัจจุบัน และโครงกำรในอนำคต)
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2. การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
1)  กำรใช้พลงังำนโดยบรษิทัฯ ได้แก่ กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในพ้ืนที่

ส่วนกลำงและในระบบปรบัอำกำศ ซึง่บรษิทัฯ ดแูลและควบคมุ
ได้โดยตรง มีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้ต้ังเป้ำหมำยองค์กรใน 
กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ลงให้ได้ 
ร้อยละ 20 ภำยในปี 2568 เทียบกับปีฐำนปี 2558 (เฉพำะส่วน 
กำรใช้พลังงำนโดยบริษัทฯ) และก�ำหนดเป้ำหมำยลดกำรใช้
พลังงำนลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562 ซึ่ง
บรษิทัฯ ได้ด�ำเนินกำรใช้มำตรกำรต่ำง ๆ  เพ่ือลดกำรใช้และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

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

  -  กำรเปลีย่นเครือ่งท�ำควำมเย็นให้เป็นชนิดประสทิธิภำพสงู  
(High Efficiency Chiller) จ�ำนวน 2 โครงกำร

  -  ติดตั้งระบบควบคุมระบบปรับอำกำศ (AC Control 
System) ภำยในศูนย์กำรค้ำให้เหมำะสมกับอุณหภูมิ
และควำมชื้นภำยนอก โดยติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัด
อุณหภูมิและควำมชื้น (Temperature & Humidity  
Sensor) เพ่ือใช้ในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของระบบ 

ปรบัอำกำศแบบก่ึงอตัโนมตัเิพ่ิมเตมิอกีจ�ำนวน 4 โครงกำร
  -  ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ (Variable 

Speed Drive: VSD) ท่ีเครือ่งสบูน�ำ้เย็นและเครือ่งสบูน�ำ้
หล่อเย็นเพิ่มเติม จ�ำนวน 2 โครงกำร 

  -  ปรับเปล่ียนมอเตอร์ปั๊มประสิทธิภำพสูงในระบบน�้ำเย็น
และระบบน�้ำระบำยควำมร้อน (Chilled Water Pump – 
CHP and Condenser Pump – CDP) จ�ำนวน 2 โครงกำร

  -  เปลีย่นระบบหอผึง่น�ำ้ระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) 
ในระบบปรับอำกำศ 2 โครงกำร

  -  เปลี่ยนแผ่นระบำยควำมร้อน (Filler) ของหอผึ่งน�้ำให้
สำมำรถระบำยควำมร้อนในระบบปรบัอำกำศได้ดย่ิีงขึน้

  -  ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของเครื่องจักร และควบคุม
ดูแลระบบปรับอำกำศภำยในศูนย์กำรค้ำให้ท�ำงำน
สัมพันธ์กับปริมำณภำระควำมร้อนในแต่ละช่วงเวลำ
อย่ำงเหมำะสม

 •  มำตรกำรสนับสนุนของภำครฐั ได้แก่ มำตรกำรกำรลงทนุเพ่ือ
ปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ เครือ่งจกัร วัสดอุปุกรณ์ เพ่ือกำรอนรุกัษ์
พลังงำน ปี 2564 ของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน (พพ.) จ�ำนวน 4 มำตรกำร และมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนประสิทธิภำพ

สัดส่วน
การใช้พลังงาน

ทั้งหมดในปี 2564

96.9
ปริมาณพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ใช้
เพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
(หน่วย: เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

(ร้อยละ)

พลังงานจากเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ./กฟน.

พลังงานไฟฟ้าจาก
กฟภ./กฟน.

0.4
พลังงานจาก
เชื้อเพลิง

2.7
พลังงาน
แสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์
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ไฟฟ้า / เช้ือเพลิง / แสงอาทิตย์

2560

99.4/0.5/0.1

2561

98.8/0.6/0.6

2562

98.5/0.6/0.9

2563

98.0/0.4/1.6

2564

96.9/0.4/2.7

สัดส่วนพลังงาน (ร้อยละ) 
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กำรใช้พลังงำน (Management of Energy Achievement 
Index : MEA Index) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง และเกณฑ์
กำรประเมินด้ำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร (Indoor 
Air Quality: IAQ) จ�ำนวน 8 มำตรกำร ซึ่งสำมำรถประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำรวม 6,432,689 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

 •  กำรพัฒนำพนกังำนในด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำน โดยบรษิทัฯ 
ได้จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำเพ่ือให ้
พนักงำนได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผ่ำนกำรอบรมและปลกูฝัง 
ค่ำนิยมในกำรใช้พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงรู ้คุณค่ำ
โดยในปี 2564 ได้จัดอบรมด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน จ�ำนวน  
82 หลักสูตร มีผู ้เข้ำร่วมจ�ำนวน 1,868 คน (นับซ�้ำคน)  
คิดเป็นร้อยละ 40 ของพนักงำนทั้งหมด นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ยังสนับสนุนให้พนักงำนมีส ่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสำร 
วันพลงังำน (Energy Day) และโครงกำรดรมีทมี ทีม่เีป้ำหมำย 
ให้พนักงำนน�ำเสนอแนวควำมคิดในกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงแนวคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำน โดยโครงกำรที่ชนะเลิศในปี 2564 และสำมำรถ
น�ำไปทดลองด�ำเนินกำรให้เกิดขึ้นจริงโดยบริษัทฯ ได้แก ่
โครงกำรติดตัง้หลอดไฟ Motion Sensor และกำรตดิตัง้ระบบ 
IoT ควบคุมกำรเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

 •  ในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่และกำรปรับปรุงขนำดใหญ่นั้น 
บริษัทฯ จะน�ำแนวทำงกำรออกแบบอำคำรแบบบูรณำกำร
ภำยใต้แนวคิด Passive Design เพ่ือสภำพแวดล้อมและ
ควำมสบำยของผู้ใช้บริกำรมำปรับใช้ และติดตั้งงำนระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ โดยยึดแนวปฏิบัติของกำรบริหำร
จัดกำรงำนระบบขององค์กร อันประกอบด้วย แผนบ�ำรุง
รักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) กำรประเมิน
ประสิทธิภำพของแต่ละเทคนิค (Machinery Efficiency 
Assessment) กำรตรวจสอบกำรใช้งำนของระบบในอำคำร  
(Re-commissioning) และน�ำเทคนิคใหม่ ๆ ที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมมำปรบัใช้ เช่น กำรเลอืกใช้ Active Skylight ของ
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นแผงบังแดดท่ีสำมำรถปรับ 
มุมเพ่ือควบคุมช่องรับแสงธรรมชำติบนหลังคำ และลดกำร
ส่งผ่ำนควำมร้อนจำกรงัสขีองแสงอำทิตย์ทีส่่งเข้ำมำโดยตรง 
และกำรศึกษำกำรน�ำแผงโซลำร์มำบังผิวดำดฟ้ำอำคำรใน
ส่วนหลังคำเมทัลชีท (Metal Sheet) และพ้ืนคอนกรีตของ
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล อุบล เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ต้ำนทำนควำมร้อนให้กับหลังคำ และลดผลกระทบจำก
กำรแผ่รังสีควำมร้อนเข้ำมำภำยในกรอบอำคำร

2)  กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำโดยผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและผู้เช่ำพ้ืนที่ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรระบบไฟฟ้ำและระบบควำมเย็น
ในแต่ละร้ำนค้ำและคิดค่ำบริกำรตำมหน่วยกำรใช้งำน เพื่อให้
ผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำและผูเ้ช่ำพ้ืนทีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรกำร
ใช้ไฟฟ้ำของตนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเชิญชวนเข้ำร่วม
มำตรกำรลดกำรใช้พลังงำนต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น ในปี 2564 
บริษัทฯ ใช้พลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมดเท่ำกับ 715,347 เมกะวัตต์-
ชั่วโมง (รวมพลังงำนไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์) ลดลงจำกปี 2563 
ที่ร้อยละ 11 โดยเป็นกำรใช้ไฟฟ้ำโดยบริษัทฯ เท่ำกับ 388,441  
เมกะวัตต์-ชั่วโมง และเป็นกำรใช้ไฟฟ้ำโดยผู้ประกอบกำร 
ร้ำนค้ำเท่ำกับ 326,906  เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 54 และ 46 ตำมล�ำดับ

  ท้ังนี ้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 รฐับำลได้
ประกำศมำตรกำรป้องกันควบคมุโรคโดยมคี�ำสัง่ปิดศนูย์กำรค้ำ
บำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำว ส�ำหรบัพ้ืนท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด 
29 จงัหวดั รวมเป็นเวลำกว่ำ 60 วัน กอปรกับมำตรกำรประหยัด
พลังงำนท่ีด�ำเนินกำรตำมแผนงำน ส่งผลให้กำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำในภำพรวมป ี2564 ลดลง 90,651 เมกะวตัต์-ชั่วโมง หรือ
เท่ำกับลดลงร้อยละ 11 เมือ่เทยีบปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ
ในปี 2563 ซึง่มำกกว่ำตวัชีวั้ดองค์กรปี 2564 ทีก่�ำหนดให้ลดกำร
ใช้พลังงำนลงให้ได้ร้อยละ 4 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562 

  ในส่วนของดชันกีำรใช้พลงังำนต่อหนึง่หน่วยพ้ืนท่ี หรอื Energy 
Intensity ในส่วนกำรใช้พลังงำนทั้งหมดโดยบริษัทฯ ประเภท
ศูนย์กำรค้ำ (ไม่รวมร้ำนค้ำและผู้เช่ำ) ปี 2564 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
107.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม. ลดลงจำกปี 2563 ร้อยละ 12 
เน่ืองจำกกำรปิดศนูย์กำรค้ำบำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำว และควำม
มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินมำตรกำรกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพสูง 
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2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศอย่ำงรุนแรงท่ัวโลกส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่ำของ
ธุรกิจอย่ำงมีนัย และจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมย่ังยืน
ตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรภำยใต้บริบทของ
ประเทศไทย ท้ังจำกกำรต้ังเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมของประเทศ  
(Nationally Determined Contributions: NDC) ตำมกรอบ 
ควำมตกลงปำรสีและประกำศเจตนำรมณ์ในกำรยกระดบักำรแก้ไข
ปัญหำภูมอิำกำศอย่ำงเตม็ทีเ่พ่ือบรรลเุป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำง
คำร์บอน (Carbon Neutral) ภำยในปี พ.ศ. 2593 และบรรลเุป้ำหมำย 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) 
ภำยในปี พ.ศ. 2608 และจำกกำรท่ีประเด็นดำ้นกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศดังกล่ำวได้รับควำมสนใจสูงจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรเงิน กำรลงทุน และภำคสังคม 
ดงันัน้ในปี 2564 บรษิทัฯ จงึได้ด�ำเนนิกำรศกึษำตำมแนวทำงสำกล
ในกำรตั้งเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกตำมแนวทำง SBTs 
(Science Based Targets) โดยร่วมกันกับองค์กำรบริหำรก๊ำซ
เรอืนกระจกภำยใต้ “โครงกำรส่งเสรมิภำคธุรกิจลดก๊ำซเรอืนกระจก 
โดยก�ำหนดเป้ำหมำยทำงวิทยำศำสตร์ (Science-based Target: 
SBT) ซึ่งผลลัพธ์เป้ำหมำยทำงวิทยำศำสตร์ท่ีได้นั้น ทำงบริษัทฯ 
ได้น�ำไปก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยระยะสั้น กลำง และยำวขององค์กร 
นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับที่ปรึกษำภำยนอกในกำรศึกษำ
ตำมแนวทำงของคณะท�ำงำนด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่
เก่ียวข้องกับสภำพภูมอิำกำศ (The Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD) โดยวิเครำะห์สถำนกำรณ์จ�ำลอง
ตำมควำมเสีย่งดงักล่ำวใน 2 สถำนกำรณ์ ได้แก่ สถำนกำรณ์พ้ืนฐำน  
คือ กำรด�ำเนินธุรกิจตำมแบบเดิมซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น  
4 องศำ (RCP 8.5) และสถำนกำรณ์ช่วงเปลีย่นผ่ำน คอืสถำนกำรณ์
กำรลดอุณหภูมิโลกลงไม่น้อยกว่ำ 2 องศำ (2 Degrees Scenario: 
2DS) ของส�ำนกังำนพลงังำนสำกล (International Energy Agency: 
IEA) โดยแต่ละสถำนกำรณ์ครอบคลมุควำมเสีย่งจำกนโยบำยและ
กฎระเบียบจำกภำครัฐ ควำมเสี่ยงทำงกำยภำพ และควำมเส่ียง
ท่ีส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินธุรกิจ ภำยในปี พ.ศ. 2573  
และ พ.ศ. 2593 โดยผลกำรวเิครำะห์และค�ำแนะน�ำท่ีได้จะบรูณำกำร 
ไปกับแผนกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนขององค์กรในกำรเป็นองค์กรที่
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ในปี 2564 สัดส่วนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง 
(ขอบเขตท่ี 1) ขององค์กร เท่ำกับร้อยละ 0.5 ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) เท่ำกับร้อยละ 39 และ

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอ่ืน ๆ (ขอบเขตท่ี 3)  
เท่ำกับร้อยละ 60.5 ซึ่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส่วนใหญ่ 
ของบริษัทฯ มำจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ บริษัทฯ จึงด�ำเนิน
มำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยเน้นลดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำและกำรน�ำพลังงำนทดแทนมำใช้เป็นหลัก ตำมรำยละเอียด
ที่เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2564 หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำร 
กำรใช้พลังงำน” และ “กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
ให้มีประสิทธิภำพ” โดยในปี 2564 ได้ด�ำเนินมำตรกำรท้ังหมด  
20 มำตรกำร (รวมมำตรกำรตดิตัง้แผงโซลำร์เซลล์) คดิเป็นเงนิลงทุน 
225 ล้ำนบำท สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกลงได้ 9,118.18 
ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

เมื่อพิจำรณำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกปี 2564 ในภำพรวมมีค่ำ 
ลดลงทีร้่อยละ 0.2 จำกปี 2563 แบ่งเป็นกำรลดลงของ Scope 1 และ 
Scope 2 เท่ำกับร้อยละ 63 และ 16 ตำมล�ำดับ โดยมีปัจจัยส�ำคัญ
จำกกำรปิดศูนย์กำรค้ำชั่วครำว และจำกมำตรกำรกำรลดพลังงำน
ตำมแผนงำนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรเก็บข้อมูลกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกมีควำมครอบคลุม สมบูรณ์มำกย่ิงขึ้น บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินกำรเก็บข้อมลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเพ่ิมเตมิ ได้แก่ กำรใช้ 
ก๊ำซหงุต้มของร้ำนค้ำผูเ้ช่ำและกำรก�ำจดัของเสยีภำยนอกองค์กรท�ำให้ 
สัดส่วนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต
ที่ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 คิดเป็นปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
เท่ำกับ 285,309.96 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรเลือกเครื่องท�ำควำมเย็น 
(Chiller) ส�ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ และเมื่อเปล่ียนเคร่ือง 
ท�ำน�้ำเย็นตำมอำยุกำรใช้งำนของโครงกำรปัจจุบัน ให้เลือกใช้สำร
ท�ำควำมเย็นทีม่ค่ีำศกัยภำพในกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (Global 
Warming Potential: GWP) ต�่ำ และมีค่ำระดับกำรท�ำลำยโอโซน 
(ODP: Ozone Depletion Potential) เท่ำกับศนูย์ เพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อชั้นบรรยำกำศโอโซนและสภำพภูมิอำกำศโลก 

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกบักำรลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำซึง่เป็นแหล่ง
ก�ำเนิดก๊ำซเรอืนกระจกท่ีส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธุรกิจขององค์กร และ
ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 ขอบเขตที่ 3

สัดส่วนปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก ปี 2564
(ร้อยละ)

0.5 39 60.5
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(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



1. การบริหารจัดการน�้า
บรษิทัฯ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลกัซึง่ตัง้อยู่ในลุม่แม่น�ำ้โขง 
และแม่น�้ำเจ้ำพระยำ3 มีระดับควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนน�้ำ
ปำนกลำงถึงสูง (Medium-high Risk Level) เป็นล�ำดับที่ 45 ของ
โลก ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ กำร
ขำดแคลนน�้ำและภำวะอุทกภัยต่ำงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ควร
ให้ควำมส�ำคัญ โดยพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง ได้แก่ โครงกำรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกำรนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรดูแลและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์
โดยยึดตำมหลัก 3R คือ ลดกำรใช้น�้ำ (Reduce) ใช้น�้ำซ�้ำ (Reuse) 
และน�ำน�ำ้เสยีทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัแล้วมำปรบัปรงุคณุภำพและน�ำกลบั
ไปใช้ใหม่ (Recycle) โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้ปรับเป้ำหมำยระยะยำวในกำรน�ำน�้ำ
กลับมำใช้ซ�้ำให้ได้ร้อยละ 204 ภำยในปี 2568 และสำมำรถน�ำน�้ำ
กลับมำใช้ใหม่ได้เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562

ประเทศไทยประสบสถำนกำรณ์น�้ำท่วมในช่วงหกเดือนหลังของ 
ปี 2564 โดยเฉพำะในจังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงกำร อำทิ จังหวัด
อยุธยำ พิษณุโลก จันทบุรี อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปริมำณน�้ำใน
เข่ือนสะสมยังไม่ถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บำงจังหวัดจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินมำตรกำรป้องกันภำวะน�ำ้แล้ง ในกำรนีท้ำงบรษิทัฯ ได้ด�ำเนิน
ตำมมำตรกำร 3R เพ่ือลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้ เพ่ิมกำรใช้น�ำ้หมนุเวียน
ภำยในโครงกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำภำยในองค์กร

ซึง่ส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำนทีล่ดลง และสำมำรถลดผลกระทบ 
จำกกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ จึงผลักดันโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำด โดยในปี 2564 บริษัทฯ สำมำรถผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ 19,317 เมกะวัตต์-ชั่วโมง จำก
ศนูย์กำรค้ำ 18 แห่ง คดิเป็นปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกท่ีลดได้ 10,085  
ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำต่อปี (tCO

2
eq/year) และตัง้เป้ำหมำย 

เพ่ิมสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนให้ได้ร้อยละ 4.5 
ภำยในปี 2565  

บรษิทัฯ ยังได้ด�ำเนนิมำตรกำรเพ่ือสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีทีช่่วย
ลดกำรใช้พลังงำนฟอสซิลในภำคขนส่งและลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก โดยได้ด�ำเนินกำรติดตั้งสถำนีชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV 
Charging Station) ส�ำหรับผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำ จ�ำนวน 
24 แห่ง รวม 55 ช่องจอด และมแีผนเพ่ิมสถำนชีำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำให้
ครบในทกุศนูย์กำรค้ำภำยในปี 2565 นอกจำกนี ้เพ่ือแสดงถงึควำม
มุ่งมั่น และเจตนำรมณ์ในกำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อย
จำกกำรด�ำเนินงำนขององค์กรและส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด 
บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดก่อตั้ง RE100 Thailand 
Club เพื่อขับเคลื่อนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 100 ให้
ได้เร็วที่สุดอีกด้วย

หมายเหตุ : 3 GRI 303-1
  4 เทียบเฉพำะในโครงกำรที่ติดตั้งระบบรีไซเคิลน�้ำเท่ำนั้น

20
เป้าหมายนํานํ้ากลับมา 
ใช้ซํ้าให้ได้ร้อยละ

5
นํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได ้
เพิ่มขึ้นร้อยละ

ในปี 2564  
เทียบกับป ี2562

ภายในปี 2568

3. การบริหารจัดการนํ้าและนํ้าทิ้ง

1493. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



เนือ่งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 และรฐับำลได้ประกำศมำตรกำรป้องกันควบคมุโรคหรอืลอ็คดำวน์ โดยปิดกำรด�ำเนนิงำน
ของศูนย์กำรค้ำในทุกจังหวัดของประเทศเป็นเวลำลดหลั่นกัน ส่งผลให้กำรใช้น�้ำในกำรบริหำรศูนย์กำรค้ำ และส�ำนักงำนทั้ง 38 โครงกำร
ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปริมำณกำรใช้ทั้งหมดในปี 2563 โดยมีปริมำณเท่ำกับ 7.54 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งเป็นกำรใช้น�้ำจำกกำรประปำ
นครหลวงและกำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำนวน 6.92 ล้ำน ลบ.ม. กำรใช้น�้ำบำดำลใน 5 โครงกำร จ�ำนวน 0.199 ล้ำน ลบ.ม. กำรใช้น�้ำที่
ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วมำใช้ใหม่หรือน�้ำรีไซเคิล จ�ำนวน 0.424 ล้ำน ลบ.ม. และกำรรองใช้น�้ำฝนใน 2 โครงกำร จ�ำนวน 0.001 ล้ำน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.73 ร้อยละ 2.64 ร้อยละ 5.62 และร้อยละ 0.01 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรปิดด�ำเนินกำรโครงกำรเป็น
ระยะเวลำนำนและลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้ในกำรด�ำเนินงำน ส่งผลให้ปรมิำณน�ำ้เข้ำ – น�ำ้ใช้แล้วเพ่ือน�ำมำรไีซเคลิมปีรมิำณลดลงอย่ำงมนัีย 
ท�ำให้กระบวนกำรรีไซเคิลมีผลผลิตและประสิทธิภำพลดลง

ลดการใช้น�้า (Reduce)

การน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

การใช้น�้าซ�้า (Reuse)

การใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Efficiency)

โดยปรับลดปริมำณน�้ำที่ใช้ช�ำระล้ำงในโถปัสสำวะและ
โถสุขภัณฑ์ด้วยกำรติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ ปรับวำล์ว
น�ำ้ และตัง้โปรแกรมอตัโนมตั ิรวมถึงลดเวลำหน่วงน�ำ้เมือ่
เสร็จธุระล้ำงมือในอ่ำงให้ใช้น�้ำลดลง

ติดตั้งระบบผลิตน�้ำรีไซเคิลส�ำหรับน�ำกลับมำใช้ใหม่
ภำยในศูนย์กำรค้ำ โดยปัจจุบันติดต้ังแล้วท้ังสิ้นจ�ำนวน
รวม 17 โครงกำร โดยน�้ำที่ได้จำกกำรบ�ำบัดจะแบ่งไปใช้
ในกิจกรรมทีส่ำมำรถใช้น�ำ้บ�ำบดัได้ อำท ิรดน�ำ้ต้นไม้ ล้ำง
ลำนจอดรถ และใชใ้นโถสุขภณัฑ์ ทัง้นี้ได้มีกำรศกึษำและ 
ทดลองน�ำน�ำ้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัแล้วไปใช้ในกำรลดควำมร้อน 
ของระบบหล่อเย็นของเครือ่งปรบัอำกำศ (Cooling Tower) 
ด้วย พบว่ำในช่วงแรกนั้นได้ประสิทธิผลดีแต่ภำยหลัง 
กำรใช้งำนระยะหนึง่จะท�ำให้ประสทิธิภำพของหอหล่อเย็น
ลดลงส่งผลให้ต้องใช้พลังงำนเพิ่ม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
ยังคงหำแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ
รีไซเคิลน�้ำ โดยกำรน�ำเทคโนโลยีโอโซนมำช่วยในกำร
บ�ำบัดน�้ำเพ่ือให้กำรใช้น�้ำในระบบหอหล่อเย็นดังกล่ำว 
มีคุณภำพดีย่ิงข้ึนและเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้น�้ำรีไซเคิล 
โดยรวมให้มำกขึ้น

ด�ำเนินกำรตำมแนวคดิในกำรใช้น�ำ้จำกแหล่งอืน่นอกเหนอื
จำกกำรประปำมำใช้งำนโดยตรง อำทิ ตดิตัง้ถังเก็บน�ำ้ฝน 
ติดตั้งระบบรวมท่อน�้ำทิ้งเพ่ือน�ำน�้ำคอนเดนเสทที่กลั่นตัว 
จำกเครื่องท�ำควำมเย็นกลับมำใช้ใหม่ (เฉพำะศูนย์ท่ี
ระบบท�ำควำมเย็นเอือ้อ�ำนวย) ในกิจกรรมท่ีสำมำรถใช้น�ำ้
ประเภทดังกล่ำวได้ เช่น รดน�้ำต้นไม้ ล้ำงพื้น

บริษัทฯ น�ำแนวทำงกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำปรับใช้ โดยค�ำนึงถึงควำม 
ต้องกำรใช้น�ำ้ภำยในอำคำร ภำยนอกอำคำร ควำมเหมำะสม 
ของพ้ืนที่ในกำรสร้ำงอุปกรณ์เก็บกักน�้ำ ควำมคุ้มค่ำใน
กำรตดิตัง้ระบบรไีซเคลิน�ำ้ กำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ
ภำยหลงักำรตดิตัง้ระบบเสรจ็ (Commissioning) และหลงั 
กำรใช้งำนเป็นระยะ ๆ  ภำยใน 2 ปี กำรตดิต้ังระบบตรวจจบั 
กำรรั่วไหลของน�้ำ (บำงโครงกำร) เพ่ือกำรระบำยน�้ำไว 
และป๊ัมในกำรระบำยน�ำ้สะสม นอกจำกนัน้ยังมกีำรตดิตัง้ 
มำตรกำรเพ่ือช่วยบริหำรจัดกำรกำรใช้น�้ำในส่วนผู้ใช ้
ทัง้ในส่วนผูเ้ช่ำและลกูค้ำให้มปีระสทิธิภำพ อำท ิกำรตดิตัง้ 
มิเตอร์วัดปริมำณกำรใช้น�้ำในร้ำนค้ำและเรียกเก็บ 
ค่ำใช้จ่ำยตำมจรงิ เพ่ือจงูใจผูเ้ช่ำในกำรใช้น�ำ้อย่ำงประหยัด  
กำรตดิตัง้ก๊อกน�ำ้ประหยัดน�ำ้ และระบบเซน็เซอร์ตรวจจบั
กำรใช้งำนในห้องน�้ำ และติดตั้งระบบน�้ำหยดและระบบ
สปริงเกอร์แบบประหยัดน�้ำในกำรรดน�้ำต้นไม้ในสวน 
โดยรอบโครงกำร รวมไปถึงกำรค�ำนึงถึงพันธุ์ต้นไม้ท่ี 
ทนน�้ำแล้งมำปลูกในโครงกำร นอกจำกนั้นยังมีกำรติดตั้ง
ระบบท่อส�ำหรับกำรน�ำน�้ำรีไซเคิลไปใช้ในส่วนงำนสวน
และงำนชะล้ำงบริเวณพื้นรอบโครงกำร
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2. การบริหารจัดการน�้าเสีย/น�้าทิ้ง
บริษัทฯ มีแนวทำงกำรจัดกำรและควบคุมระบบระบำยน�้ำเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในศูนย์กำรค้ำ โดยน�้ำเสียจะ
เข้ำสูร่ะบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีขัน้ต้น เป็นกำรก�ำจดัของแขง็ทีม่ขีนำดใหญ่
ออกจำกน�้ำเสียก่อนท่ีจะมีกำรปล่อยเข้ำสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียซึ่งมี 
รูปแบบกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย ดังนี้
•  ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบเติมอำกำศโดยใช้ระบบตะกอน

เร่ง (Sequencing Batch Reactor: SBR)
•  ตดิตัง้ระบบบ�ำบดัอำกำศแบบหลมุลกึในแนวตัง้ (Deep Shaft) 

แทนถังตกตะกอนขั้นแรกและถังเติมอำกำศ
•  น�ำส่งน�้ำเสียที่ผ่ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นต้นแล้วเข้ำระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียรวมของหน่วยงำนรำชกำรในกำรบ�ำบัด

ในปี 2564 บรษิทัฯ ปล่อยน�ำ้เสยีสทุธิจ�ำนวน 4.74 ล้ำนลกูบำศก์เมตร 
สู ่แหล่งน�้ำสำธำรณะ โดยมีระเบียบปฏิบัติงำนกำรควบคุม 
กำรระบำยน�้ำทิ้ง มีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ5 บันทึกและ 
จัดท�ำรำยงำน รวมถึงกำรดูแลซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในระบบบ�ำบัด 
น�ำ้เสยีต่ำง ๆ  เช่น ระบบท่อ บ่อดกัไขมนั ป๊ัมส�ำหรบัน�ำ้เสยี บ่อบ�ำบดั 
ป๊ัมเติมอำกำศ ตำมแผนงำนซ่อมบ�ำรงุเชงิป้องกันและมกีำรตรวจสอบ 
คุณภำพน�้ำทิ้งให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้  
หำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนแต่ละ
ศนูย์กำรค้ำจะมแีผนตดิตำม ด�ำเนนิกำรหำสำเหตแุละรบีด�ำเนินกำร 
แก้ไขปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้ให้ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีกฎหมำยและข้อก�ำหนด 
อื่น ๆ ท่ีก�ำหนดไว้ ก่อนปล่อยน�้ำทิ้งลงแหล่งน�้ำสำธำรณะ ซึ่งหำก
มีกรณีตรวจพบจะด�ำเนินกำรแก้ไขและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
ISO ประจ�ำสำขำต่อไป 

หมายเหตุ : 5  ตรวจวัดคุณภำพน�้ำทิ้ง อำทิ ค่ำบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) ปริมำณของแข็งละลำยน�้ำ (Dissolved Solids: TDS)  
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) และไขมัน (Grease & Oil) เดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองสำกล ISO/IEC 17025

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรน�ำ
แนวทำงเศรษฐกิจหมนุเวียนมำบรูณำกำรร่วมกันเพ่ือมุง่สูเ่ป้ำหมำย
กำรลดปรมิำณขยะทีส่่งไปหลมุฝังกลบให้เป็นศนูย์ ภำยใต้โครงกำร 
“Journey to Zero” โดยตัง้เป้ำหมำยระยะยำวภำยในปี 2568 ในกำร
ลดสดัส่วนขยะฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปรมิำณขยะทัง้หมดท่ี
ขนออกจำกองค์กร และก�ำหนดเป้ำหมำยปี 2564 ในกำรลดสดัส่วน 

ขยะฝังกลบให้ได้ร้อยละ 15 ของปรมิำณขยะทัง้หมด ซึง่เป็นเป้ำหมำย 
ที่ท้ำทำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 87 จำกผลที่ท�ำได้จริงเมื่อปี 2563 เน้นกำร
ด�ำเนินงำนเพ่ือผลกัดนัให้เกิดกำรคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทำง น�ำขยะ
คดัแยกเข้ำสูก่ระบวนกำรแปรรปูให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และมุง่เน้น 
กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�ำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำ ร้ำนค้ำ  
พนักงำน และพันธมิตรทั้งภำครัฐและเอกชน

4. การบริหารจัดการขยะ
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ขยะคัดแยก 3 ประเภท
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตรำย 

ขวดน�้าพลาสติกใส - ขวด PET 
จัดถังคัดแยกโดยเฉพำะ

กล่องโฟมอาหาร
ออกมำตรกำรงดใช้กล่องโฟมใน
ศูนย์อำหำรท้ังหมดที่บริหำรโดย
บริษัทฯ 

1. ผลการด�าเนินแผนงาน Journey to Zero – ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ ผลการด�าเนินงานปี 2564

น�ำผลสัมฤทธ์ิจำกกำรจัดกิจกรรม “เดอะเว้นเดย์” กับ
พนกังำนในกำรจดัแบ่งถังขยะออกเป็น 4 ประเภท มำปรบั
ใช้ในกำรเชิญชวนลูกค้ำให้แยกท้ิงโดยเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด�ำเนินกำรทดลองติดตั้ง บริเวณชั้น B1 ตึกเซ็นทรัลเวิลด์
ออฟฟิศเศส พบว่ำลกูค้ำสำมำรถแยกได้ถูกต้องร้อยละ 60 

จำกผลกำรน�ำร่องตั้งถังขยะเพ่ือแยกท้ิงเฉพำะขวด PET 
ในศูนย์อำหำร และศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พระรำม 9 เมื่อ 
ปี 2563 พบว่ำลูกค้ำมีควำมเข้ำใจและร่วมกันแยกท้ิง
เฉพำะขวด PET ได้ถูกต้องกว่ำร้อยละ 50 ในปี 2564 
บรษิทัฯ จงึได้ท�ำกำรตดิตัง้หน้ำกำกถังขยะคดัแยกเฉพำะ
ขวด PET ในทุกสำขำ ส่งผลให้ปริมำณขวด PET ทั้งหมด
ที่คัดแยกได้ในปี 2564 รวมกันได้กว่ำ 53 ตัน

ต้ังเครื่องรับคืนขวดน�้ำดื่มพลำสติก PET แบบอัตโนมัติ  
โดยทุก ๆ ขวด ผู ้คืนจะได้แต้มสะสมเพ่ือแลกเป็น 
ของสมนำคุณหรอืแลกเป็นคปูองส่วนลดเพ่ือใช้ในร้ำนค้ำ
ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้จัดตั้งเครื่องดังกล่ำวจ�ำนวน  
2 เครือ่ง ณ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวิลด์ และอำคำรส�ำนกังำน 
เซน็ทรลัเวิลด์ ออฟฟิศเศส ในปี 2564 ได้ปรมิำณขวดน�ำ้ดืม่ 
พลำสตกิไปรไีซเคลิแล้วจ�ำนวน 170 กิโลกรมั หรอืเท่ำกับ 
7,380 ขวด

ออกแบบและติดตั้งหน้ากากถังขยะคัดแยก 4 ประเภท 

ตั้งถังขยะคัดแยกเฉพาะขวดน�้าพลาสติกใส -
ขวด PET

ตั้งเครื่องรับ  Refun Machine 

ลูกค้ำแยกได้
ถูกต้องร้อยละ

ลูกค้ำแยกทิ้งขวด 
PET ได้ถูกต้อง
ร้อยละ

ได้ขวดพลำสติกไป
รีไซเคิลแล้วจ�ำนวน

ขวด PET 
ที่คัดแยกได้
ในปี 2564

ตัน

กิโลกรัม

ขวด

60

50 53

170
7,380
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ขยะคัดแยก 3 ประเภท
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตรำย 

ขวดน�้าพลาสติกใส - ขวด PET 
จัดถังคัดแยกโดยเฉพำะ

กล่องโฟมอาหาร
ออกมำตรกำรงดใช้กล่องโฟมใน
ศูนย์อำหำรทั้งหมดที่บริหำรโดย
บริษัทฯ 

ถุงพลาสติกยืด 
ตั้ง “ถังวนถุง by มือวิเศษ” 
(Facebook: มือวิเศษ) เพื่อรับ
เฉพำะขยะพลำสติกแบบยืด 
จำกประชำชนทั่วไป 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งถัง e-Waste Bin เพื่อรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จ�ำพวกโทรศัพท์
มือถือ แบตเตอรี่ ถ่ำนไฟฉำย 
และอุปกรณ์แกดเจ็ตต่ำง ๆ 
จำกประชำชนเพื่อน�ำไปก�ำจัด
อย่ำงถูกวิธี 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ ผลการด�าเนินงานปี 2564

เชิญชวนประชำชนทั่วไปร่วมบริจำคขวดพลำสติกเพ่ือ
แปรรูปขวดพลำสติกเป็นชุด PPE กับโครงกำรแยกขวด 
สู้ภัยโควิด วัดจำกแดง จ.สมุทรปรำกำร เพื่อให้พระได้ใช้
ประกอบศำสนกิจ และมอบให้พนกังำนเก็บขยะ สำมำรถ
รวบรวมได้จ�ำนวนกว่ำ 80,000 ขวด หรือ 1.2 ตัน

ด�ำเนินกำรจัดตั้งถังดังกล่ำวในศูนย์กำรค้ำ 17 แห่ง และ
ขยำยผลต่อยอดโดยเชญิชวนผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำเข้ำร่วม 
ในปี 2564 ได้เชญิชวนบรษิทั เอชไทย (ประเทศไทย) จ�ำกัด  
ผู้น�ำเข้ำแบรนด์ H&M เข้ำร่วมคัดแยกถุงพลำสติกยืด
ตั้งแต่ร้ำนค้ำต้นทำง 

โดยปรมิำณพลำสตกิยืดทีส่ำมำรถรวบรวมได้จำกกำรตัง้
ถังคดัแยกดงักล่ำว (รวมทีร่วบรวมได้จำกร้ำนค้ำ) เท่ำกับ 
8.15 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ที่ร้อยละ 31

ยังคงควำมร่วมมือกับบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ในกำรตั้งถังคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวในทุกโครงกำรทั่วประเทศ ในปี 2564 สำมำรถคัดแยกและน�ำไปก�ำจัด
อย่ำงถูกวิธี จ�ำนวน 1,051 ชิน้ เท่ำกับ 1 ตนั เมือ่รวมกับยอดขยะอเิลก็ทรอนิกส์ท้ังหมดทีร่วบรวมได้ 
จำกถังขยะคัดแยก 3 ประเภท และจำกร้ำนค้ำได้เท่ำกับ 4.26 ตัน คิดเป็นปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงได้มำกกว่ำ 45 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

จัดแคมเปญ “ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า” 

พลำสติกยืดที่
รวบรวมได้

คัดแยกและน�ำไป
ก�ำจัดอย่ำงถูกวิธี เท่ำกับ

รวบรวมขวดได้

เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2563 ร้อยละ

ตัน

ชิ้น ตัน

ตัน

ขวด

8.15

1,051 1

31

80,000

1.2
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กล่องกระดาษ
กิจกรรมรับเฉพำะขยะกล่อง
กระดำษลัง เพื่อน�ำไปรีไซเคิล
ผลิตเตียงสนำมกระดำษเพื่อ
ผู้ป่วยโควิด

จุดรับขยะแยกประเภท 
แบบไดร์ฟทรู 
ตั้งจุดรับแลกขยะที่คัดแยกแล้ว
สะสมเป็นคะแนนแลกของรำงวัล 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ ผลการด�าเนินงานปี 2564

ร่วมกับบริษัท Recycle Day จัดตั้งจุดรับขยะแยกประเภทแบบไดร์ฟทรู หรือ Drive & Drop 
Recycle Station โดยผสำนเทคโนโลยี และสร้ำงแรงจงูใจให้เกิดกำรคดัแยกขยะให้ถูกประเภท  
สะสมคะแนนแลกของรำงวัล และสำมำรถแลกพอยต์ The 1 เพ่ือรบัส่วนลด หรอืรบัสทิธิประโยชน์ 
มำกมำยจำกร้ำนค้ำในศูนย์กำรค้ำและพำร์ทเนอร์มำกมำย โดยเปิดรับขยะที่คัดแยกแล้ว 
ทั้งจำกลูกค้ำที่คัดแยกขยะจำกท่ีบ้ำน และขยะที่แยกจำกร้ำนค้ำ น�ำร่องใน 2 โครงกำร คือ 
เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล ศรีรำชำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2564 รวบรวมขยะรีไซเคิลได้
ทั้งหมด 17.5 ตัน (ข้อมูลบันทึกระหว่ำง 15 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2564)

ร่วมกับเอสซีจีพี และพันธมิตรร้ำนค้ำในศูนย์กำรค้ำกว่ำ  
10,000 รำย สนับสนนุพ้ืนท่ีในกำรตัง้ถังรบักล่องกระดำษลงั 
ใน 25 สำขำทัว่ประเทศเพ่ือรไีซเคลิผลติเตยีงสนำมกระดำษ 
เพ่ือผูป่้วยโควิด ภำยหลงัเสรจ็สิน้โครงกำรสำมำรถรวบรวม 
ได้จ�ำนวน 41 ตัน เมื่อรวมกับปริมำณที่พันธมิตรทั้งหมด
รวบรวมได้ที ่450 ตัน พบว่ำประสบควำมส�ำเรจ็ได้ปรมิำณ
เกินจำกเป้ำหมำยที่โครงกำรก�ำหนดที่ร้อยละ 112

รวบรวมได้
จำกโครงกำร

รวบรวมขยะรีไซเคิล
ได้ทั้งหมด

ตัน

ตัน

41

17.5
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แคมเปญทิ้งดี for Thai Fight 
COVID-19
ชวนประชำชนบริจำคขยะคัด
แยก เพื่อจ�ำหน่ำยเป็นเงินสมทบ
ให้กับ โครงกำร Help Thai Fight 
COVID-19 

มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
ครอบคลุมกำรปรับปรุง
กระบวนกำรและวิธีกำรคัดแยก
จนถึงวิธีกำรก�ำจัดขยะ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ

ผลการด�าเนินงานปี 2564

ผลการด�าเนินงานปี 2564

ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนคนไทยแยกขยะจำกกำรดิลิเวอรี 2 ประเภท ได้แก่ ขวด-แก้ว-กล่อง
พลำสติกสะอำด และกระดำษลังลูกฟูก แล้วน�ำมำทิ้งในจุดรับบริจำคในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล 
33 สำขำ ท่ัวประเทศ โดยรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยและคัดแยกขยะภำยใต้แคมเปญดังกล่ำว
ทั้งหมด จะน�ำไปสมทบทุนให้กับโครงกำร Help Thai Fight COVID-19 ของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อ 
สนับสนุนโครงกำรวิจัยวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยคนไทย ซึ่งขยำยเวลำกำรรับบริจำค 
ออกไปอกี 1 ปี จนถึง 31 ธันวำคม 2565

ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอกำรรับรองเพ่ิมเติม  
1 โครงกำร คอืศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั มหำชยั ส่งผลให้ปัจจบุนั 
บรษิทัฯ ได้ขึน้รบัรองมำตรฐำน ISO 14001 แล้ว 31 สำขำ 
คิดเป็นร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด 

จุดรับบริจำค

ได้ขึ้นรับรอง 
ISO 14001 แล้ว

สำขำ

สำขำ

33

31

2. ผลการด�าเนินแผนงาน Journey to Zero – ร้านค้า และพันธมิตรอื่น ๆ 

โครงการ LESS 
หรือโครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊ำซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme) 
โดยองค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก  
(องค์กำรมหำชน) 

เข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก 
(Low Emission Support Scheme) หรอืเรยีกว่ำโครงกำร 
LESS ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 โดยรับกำรประเมินด้วยเทคนิค
วิชำกำร และรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงได้
จำกกิจกรรมกำรลดขยะ 3 ประเภท คือ กำรคัดแยกขยะ
รีไซเคิล กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ และกำรน�ำ
ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอำหำรไปใช้เป็นอำหำรสัตว์ 
ซึ่งได้รับกำรประเมินว่ำสำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจกได้
จ�ำนวน 10,554 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ลดลง
ได้มำกกว่ำปี 2563 13 เท่ำ

ลดก๊ำซเรือนกระจก

ลดลงมำกกว่ำ 
ปี 2563 เท่ำ

ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

10,554
13
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คัดแยกขยะแต่ต้นทาง
ร่วมมือกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
และพันธมิตรในกำรผลักดันให้
บุคลำกรของตนคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทำง 

แคมเปญ ‘แยกดี มีรางวัล’
จูงใจบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำน
ทั้งในร้ำนค้ำ หน่วยงำน และ
องค์กรในกำรคัดแยกขยะ

ขยำยรูปแบบควำมร่วมมือกับร้ำนค้ำ และพันธมิตร
ไปยังส่วนงำนท่ีมีควำมพร้อมตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อำทิ ควำมร่วมมือกับแบรนด์ H&M Uniqlo 
Tops Robinson และส�ำนักสิง่แวดล้อม กรงุเทพมหำนคร 
โดยปริมำณขยะรีไซเคิลท้ังหมดท่ีแยกและน�ำไปรีไซเคิล
อย่ำงถูกกระบวนกำรจำกโครงกำรดังกล่ำว มีจ�ำนวน
เท่ำกับ 224 ตัน

ยังคงด�ำเนินกำรจัดแคมเปญ ‘แยกดี มีรำงวัล’ กับร้ำนค้ำ  
ศูนย์อำหำร และบุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรขยะ 
โดยจงูใจในรปูแบบรำงวัลให้บคุลำกร หรอืทมีงำน คดัแยก  
และบันทึกปริมำณคัดแยกอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง
ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรจัดกำรขยะท่ีพัฒนำขึ้นเองภำยใน
องค์กร ซึ่งสำมำรถคัดแยกขยะภำยใต้โครงกำรนี้ได้
จ�ำนวน 51.7 ตัน

ขยะผักผลไม้ตัดแต่ง และ
ขยะเศษอาหาร
คัดแยกขยะอำหำร-ผักผลไม้ตัดแต่ง
ตั้งแต่ต้นทำง คือ ร้ำนอำหำร
และซูเปอร์มำร์เก็ต น�ำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อกำรเกษตร เช่น 
อำหำรสัตว์ น�้ำหมักและปุ๋ยอินทรีย์ 
และก๊ำซชีวภำพ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ ผลการด�าเนินงานปี 2564

คงควำมร่วมมือกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร และเทศบำลนคร
นนทบุรี ในกำรเชิญร้ำนอำหำรและซูเปอร์มำร์เก็ตในศูนย์กำรค้ำจ�ำนวน  
5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล บำงนำ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ เซ็นทรัล พระรำม 2  
เซน็ทรลั พระรำม 3 และเซน็ทรลั รตันำธิเบศร์ คดัแยกขยะผกัผลไม้ตกแต่ง
ไปแปรรปูแทนกำรฝังกลบ ได้จ�ำนวนเท่ำกับ 384 ตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 17  
ของปรมิำณขยะอนิทรย์ีท้ังหมด (ซึง่มจี�ำนวน 2,260 ตนัรวมขยะเศษอำหำร
ที่เหลือจำกกำรรับประทำนในศูนย์อำหำร-ฟู้ดพำร์ค) 

ร่วมมือกับบริษัท นำว เอนด์ออฟเวสท์ จ�ำกัด น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำกเครื่อง NOW Digester ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้จัดกำรขยะใน
สนำมบิน โรงแรมชั้นน�ำ และศูนย์กำรค้ำในประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
นอร์เวย์ โดยย่อยสลำยเศษอำหำรเป็นน�ำ้ท้ิงด้วยจลุนิทรย์ีภำยใน 24 ชัว่โมง

คัดแยกขยะผัก
ผลไม้ตกแต่ง
ไปแปรรูป

น�ำไปรีไซเคิลอย่ำง
ถูกกระบวนกำร

คัดแยกขยะภำยใต้
โครงกำรได้

ตัน

ตัน

ตัน

384

224

51.7
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คณะท�างาน Journey to Zero
ท�ำหน้ำที่ผลักดันให้เกิดกำรคัดแยก
และจัดกำรขยะองค์กรให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
เห็นผล สอดคล้องตำมนโยบำย 
Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรัล

3. ผลการด�าเนินแผนงาน Journey to Zero – พนักงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในการจัดการ ผลการด�าเนินงานปี 2564

ขยำยขอบเขตกำรท�ำงำนของคณะท�ำงำนฯ ให้ครอบคลุมแผนงำนกำร 
สร้ำงคณุค่ำร่วมกับชมุชน และเพ่ิมองค์ประชมุ โดยเชญิตวัแทนหน่วยงำน 
รับผิดชอบเรื่องกำรจัดกำรขยะรำยสำขำเข้ำร่วมประชุม อีกทั้งขยำย
แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนไปยังอำคำรส�ำนกังำน ภำยใต้กำรดแูลของบรษิทั 
แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ GLAND และจัดท�ำหลักสูตร
อบรมพนักงำนด้ำนรกัษำควำมสะอำด ในรปูแบบวีดทัีศน์กำรสมัภำษณ์วถีิ 
กำรด�ำเนินงำนจำกต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจหมนุเวียน - สำมพรำนโมเดล พบว่ำ 
พนักงำนเข้ำใจและพึงพอใจคดิเป็นร้อยละ 85 ของจ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมท้ังหมด

ลดและคัดแยกกระดาษใน
ส�านักงาน
น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเอกสำร
ภำยในองค์กร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กร 
Paperless 

Upcycling วัสดุเหลือใช้ในองค์กร 
น�ำวัสดุเหลือใช้มำผ่ำนกระบวนกำร
เพิ่มดีไซน์และนวัตกรรมเข้ำมำช่วย 
ยืดอำยุกำรใช้งำนวัสดุให้นำนขึ้น 
ในหน้ำที่ใหม่ ที่สวย เก๋ และน่ำใช้
มำกยิ่งขึ้น

น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับเปล่ียนกระบวนกำรภำยในองค์กร 
อำทิ ระบบ DMS หรือ Document Management System ระบบ SI หรือ 
Site Instruction ระบบ Car Booking ระบบ Floorplan และระบบ Forms 
ซึ่งสำมำรถใช้ทดแทนกำรจัดท�ำระบบตรวจสอบ Checklist แบบเดิม เช่น 
Cashier Audit Checklist ท่ีต้องใช้กระดำษตรวจสอบหน้ำงำน โดยลด
กำรใช้กระดำษได้ร้อยละ 100 ส่งผลให้ตลอดปี 2564 บรษิทัฯ สำมำรถลด
ปรมิำณกำรใช้กระดำษลงได้ท่ีร้อยละ 11 เมือ่เทียบกับปรมิำณกำรใช้ในปี 
2563 ส่งผลให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ปี 2563-2564 ลดกำรใช้กระดำษลง 
ได้ที่ร้อยละ 47 จำกกำรใช้ในปี 2562

ร่วมกับศิลปินในกำรด�ำเนินกำรดัดแปลงวัสดุโครงสร้ำงงำนอีเวนต์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยเพ่ิมดีไซน์ 
และลักษณะกำรใช้งำนใหม่ให้วัสดุน้ัน น�ำร่องจำกกำรน�ำโครงสร้ำงชิ้นงำนอีเวนต์ท่ีจัดขึ้น  
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ มำเพิ่มดีไซน์ แล้วปรับเป็นเก้ำอี้พักผ่อน น�ำไปให้ลูกค้ำที่มำเที่ยว g Garden 
หน้ำตึก Unilever ได้ใช้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

พนักงำนเข้ำใจและ
พึงพอใจ ร้อยละ

ลดกำรใช้กระดำษ
ได้ร้อยละ

85

100
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(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ในปี 2564 ปรมิำณขยะทีเ่กิดขึน้ในศนูย์กำรค้ำและอำคำรส�ำนักงำนในเครอืเซน็ทรลั
พัฒนำและบริษัทย่อยทั้ง 38 แห่ง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 44,899 ตัน (รวมขยะรอก�ำจัด ณ 
สิน้ปี 2564) ซึง่ลดลงจำกปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 8 โดยปรมิำณขยะทีผ่่ำนกระบวนกำร
คดัแยกแล้ว มจี�ำนวน 4,561 ตนั เพ่ิมขึน้จำกปีท่ีแล้วร้อยละ 11 หรอืเท่ำกับลดสดัส่วน
ขยะฝังกลบลงได้ที่ร้อยละ 10 ของปริมำณขยะทั้งหมดที่ขนออกจำกองค์กร 

ขยะที่ผ่ำนกระบวนกำร
คัดแยกแล้ว

เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว
ร้อยละ

ตัน

4,561 11
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา
(หน่วย: ตัน)

รายงานการจัดการขยะในปี 2564
(หน่วย: ตัน)

ปริมาณขยะนำไปทำลาย

ปริมาณขยะนำไปแปรรูป
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ขยะทั่วไป
42,341 ตัน

ขยะติดเชื้อ 6 
และขยะอันตราย 7

41 ตัน
ขยะอินทรีย์-แปรรูป

392 ตัน

ขยะรีไซเคิล-แปรรูป
2,065 ตัน

e-waste แปรรูป
4.26 ตัน

ปริมาณขยะรายงานตาม GRI

44,899 ตัน

เศษอาหารแปรรูป
เป็นอาหารสัตว์

2,100 ตัน

ขยะฝังกลบและทำลาย
42,438 ตัน

ขยะแปรรูป
2,461 ตัน

ขยะเป็นเชื้อเพลิง
56 ตัน

RDF

หมายเหตุ : 6  ในส่วนของขยะติดเชื้อจำกร้ำนค้ำประเภทเสริมควำมงำมนั้น ทำงผู้เช่ำจะเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดกำรขยะดังกล่ำวกับทำงผู้รับก�ำจัดโดยตรงในกำรน�ำไปท�ำลำยอย่ำงถูกวิธี  
ตำมมำตรฐำน ISO 14001

  7 อำทิ ขยะหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถังสี
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(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



บริษัทฯ ด�ำเนินกำรดูแลคุณภำพอำกำศภำยในศูนย์กำรค้ำให้ได้
ตำมค่ำมำตรฐำน ผ่ำนมำตรกำรและกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
และวัดปริมำณก๊ำซพิษแบบมีผลต่อร่ำงกำยชนิดเฉียบพลัน เช่น 
กำรติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอำกำศใหม่ และติดตั้งระบบ
ตรวจจับปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ภำยในอำคำรเพ่ือเติม
อำกำศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิดระบบหำกอำกำศภำยนอกไม่ได้
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทฯ ด�ำเนินกำรเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง
ขนำดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ท่ีมีปริมำณสูงขึ้นใน
หลำยพ้ืนท่ีในประเทศไทยและอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนท่ัวไปตำมท่ีองค์กำรอนำมัยโลก หรือ World Health  
Organization (WHO) ได้จัดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ ่มที่ 1 ของ 
สำรก่อมะเรง็ โดยมำตรกำรทีบ่รษิทัฯ ได้เร่งด�ำเนนิกำรในกำรรบัมอื
เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้กับผู้มำใช้บริกำร ได้แก่
•  ด�ำเนินกำรส�ำรวจคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร ในทุก

ศูนย์กำรค้ำ และเพิ่มกำรตรวจวัดค่ำ PM2.5 เพื่อเฝ้ำระวัง และ
ตดิตำมตรวจวัดฝุน่ละออง PM2.5 เพ่ือให้แน่ใจว่ำจะมค่ีำเป็นไป 
ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

•  ก�ำหนดแผนกำรติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบ
อตัโนมตั ิซึง่สำมำรถท�ำกำรตรวจวัดแบบอตัโนมตัแิละต่อเนือ่ง
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยก�ำหนดให้เป็นมำตรฐำนกำรติดตั้งของ
โครงกำรก่อสร้ำงใหม่ และกำรปรับปรุงโครงกำรปัจจุบัน 

•  ติดตั้งแผ่นกรองอำกำศ MERVE Filter ไว ้ที่ เครื่องเติม
อำกำศภำยนอก (Outdoor Air Unit: OAU) ในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ต่อสถำนกำรณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในจังหวัดภำคเหนือ 

•  ติดตั้งแผ่นกรองอำกำศ MERVE Filter ไว้ที่เครื่องเติมอำกำศ
ภำยนอก (Outdoor Air Unit: OAU) และเครือ่งส่งลมเย็นขนำด
ใหญ่ (Air Handling Unit: AHU) ส�ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ 
และโครงกำรปัจจุบัน ได้แก่ โครงกำรเซ็นทรัล อยุธยำ และ
เซ็นทรัล ศรีรำชำ รวมถึงเซ็นทรัล พระรำม 2 พร้อมก�ำหนดให้
เป็นมำตรฐำนกำรติดต้ังของศูนย์กำรค้ำ เพ่ือควบคุมปริมำณ
ฝุ่นละออง PM2.5 ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ
อนำมัยของผู้เข้ำใช้บริกำร

•  ด�ำเนนิกำรปิดหรอืปรบัลดปรมิำณลมของระบบเตมิอำกำศหำก
คณุภำพอำกำศภำยนอกอำคำรมค่ีำ PM2.5 เกินกว่ำมำตรฐำน

•  งดกำรจุดธูปและกำรเผำอันก่อให้เกิดฝุ่นละอองควันพิษใน
โครงกำรทีม่กีำรตดิตัง้ศำลพระภมู ิองค์พระบชูำ และเทวสถำน 
บริเวณหน้ำโครงกำร

•  ขอควำมร่วมมือผู้ใช้บริกำรท่ีจอดรถงดติดเครื่องยนต์ค้ำงไว ้
ในบริเวณลำนจอดรถ โดยมีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
ในลำนจอดรถคอยตรวจตรำ

•  ตรวจสภำพรถของบรษิทัฯ รถของพนักงำนส่งเอกสำรของบรษิทัฯ  
ให้อยู่ในสภำพดี ไม่ปล่อยมลพิษและรณรงค์ให้พนักงำน 
ตรวจสภำพรถยนต์/รถจักรยำนยนต์ส่วนตัว

•  รณรงค์ให้งดกำรเดินทำงมำประชุม โดยใช้ช่องทำงประชุม
แบบโทรศัพท์หลำยสำยหรือประชุมแบบเห็นหน้ำด้วยระบบ
ดำวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต

•  รณรงค์ลดกำรใช้กระดำษ เพ่ือลดกำรเดินทำงส่งเอกสำรของ
พนักงำนรับ-ส่งเอกสำร

•  ด�ำเนินกำรใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่ำงกำรก่อสร้ำงดูดกรองฝุ่นท่ี
กระจำยในพ้ืนทีก่่อสร้ำง เพ่ือดแูลสขุภำพของคนงำนผูร้บัเหมำ
ที่ท�ำงำนในโครงกำร

นอกจำกนี้ เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 บรษิทัฯ ได้ด�ำเนินกำรตดิตัง้ระบบฆ่ำเชือ้โรคในอำกำศด้วย 
รงัส ีUVC ทีร่ะบบปรบัอำกำศตลอดเวลำ เนือ่งจำกรงัส ีUVC มคีวำม
สำมำรถในกำรท�ำลำยเชือ้โรค แบคทเีรยี ไวรสั รำ เส้นใย ยีสต์ รวมถึง 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และได้น�ำไปก�ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรค้ำใหม่ และขยำยผลไปยังโครงกำรปัจจบุนั เพ่ือลด 
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อทำงอำกำศภำยในศูนย์กำรค้ำ

5. การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา
(หน่วย: ตัน)

รายงานการจัดการขยะในปี 2564
(หน่วย: ตัน)

ปริมาณขยะนำไปทำลาย

ปริมาณขยะนำไปแปรรูป
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ขยะทั่วไป
42,341 ตัน

ขยะติดเชื้อ 6 
และขยะอันตราย 7

41 ตัน
ขยะอินทรีย์-แปรรูป

392 ตัน

ขยะรีไซเคิล-แปรรูป
2,065 ตัน

e-waste แปรรูป
4.26 ตัน

ปริมาณขยะรายงานตาม GRI

44,899 ตัน

เศษอาหารแปรรูป
เป็นอาหารสัตว์

2,100 ตัน

ขยะฝังกลบและทำลาย
42,438 ตัน

ขยะแปรรูป
2,461 ตัน

ขยะเป็นเชื้อเพลิง
56 ตัน

RDF
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บริษัทฯ น�ำแนวทำงกำรพัฒนำอำคำรประหยัดพลังงำนและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มำประยุกต์ใช้ออกแบบ
และพัฒนำศูนย์กำรค้ำ ได้แก่ มำตรฐำนอำคำรเขียวมำตรฐำน
สำกลระดับโลก หรือมำตรฐำน LEED: Leadership in Energy 
& Environmental Design โดยสภำอำคำรเขียวสหรัฐอเมริกำ 
(U.S. Green Building Council: USGBC) หลักเกณฑ์กำร
ประเมิน ASEAN Energy Awards ของอำเซียน Thailand Energy 
Awards8 ของกระทรวงพลังงำน และเกณฑ์มำตรฐำน MEA Index 
(Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ระดับกำรใช้พลังงำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง รวมถึงเกณฑ์กำร
ประเมนิทำงด้ำนคณุภำพอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Air Quality: 

IAQ) ตำมเกณฑ์กำรให้ตรำสัญลักษณ์ของ MEA Energy Awards
8 หลักเกณฑ์กำรประเมิน ASEAN Energy Award และ Thailand 
Energy Award ประกอบด้วยมุมมองกำรบริหำรจัดกำรอำคำรท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและลดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ นวัตกรรมอำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นพิษหมุนเวียนและ
ยั่งยืน

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลจำกกำรจัดอันดับอำคำร
ประหยัดพลังงำน ดังนี้

6. การบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building

ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards จากการไฟฟ้านครหลวง

รางวัล Thailand Energy Awards 2021

ศูนย์กำรค้ำภำยในพื้นที่ส่งจ่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงจ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล 
แจ้งวัฒนะ เซน็ทรลั ป่ินเกล้ำ เซน็ทรลั พระรำม 2 เซน็ทรลั พระรำม 3 เซน็ทรลั บำงนำ เซน็ทรลั รตันำธิเบศร์ เซน็ทรลั รำมอนิทรำ 
เซ็นทรัล อีสต์วิลล์  และอำคำรส�ำนักงำน 1 แห่ง ได้แก่ อำคำร Central World Offices ได้รับรำงวัลอำคำรประหยัดพลังงำน 
MEA Energy Award จำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โดยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน MEA Index (Management of Energy 
Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับกำรใช้พลังงำนของ กฟน. และเกณฑ์กำรประเมินทำงด้ำนคุณภำพอำกำศภำยใน
อำคำร (Indoor Air Quality: IAQ)

ศูนย์กำรค้ำจ�ำนวน 4 แห่ง ได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards ดังนี้
•  รำงวัลดีเด่นด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภทอำคำร-ควบคุม ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ และเซ็นทรัล เชียงรำย
•  รำงวัลดเีด่นด้ำนอนรุกัษ์พลงังำน ประเภทอำคำร-อำคำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรอนรุกัษ์พลงังำน (อำคำรใหม่) ได้แก่ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั ภเูก็ต 

ฟลอเรสต้ำ 
•  รำงวัลดีเด่นบุคลำกรด้ำนพลังงำน ประเภททีมงำนด้ำนพลังงำน-อำคำรควบคุม ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ล�ำปำง

หมายเหตุ : 8  หลักเกณฑ์กำรประเมิน ASEAN Energy Award และ Thailand Energy Award ประกอบด้วยมุมมองกำรบริหำรจัดกำรอำคำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำร
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ นวัตกรรมอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ไม่เป็นพิษหมุนเวียนและยั่งยืน
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รางวัล ASEAN Energy Awards 2021

ศูนย์กำรค้ำจ�ำนวน 3 แห่ง ได้รับรำงวัล ASEAN 
Energy Awards ดังนี้
•  รำงวัลระดับ Winner ประเภท Retrofitted 

Building ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ
•  รำงวัลระดับ 1st Runner up ประเภท New 

Building ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้ำ

•  รำงวัลระดับ 2nd Runner up ประเภท Energy 
Management in Large Building ได้แก่ 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เชียงรำย

นับถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรำงวัล
ในระดับ ASEAN ดังกล่ำวแล้ว

รำงวัล Thailand Energy 
Awards จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ของจ�ำนวนโครงกำรที่เปิด
ให้บริกำรทั้งหมด ณ ปีปัจจุบัน รำงวัล รำงวัล จำก 26 โครงกำร10 7341

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา 
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ เป็นศูนย์กำรค้ำล�ำดับที่ 22 
ของบริษัทฯ เปิดด�ำเนินกำรเมื่อปี 2557 จัดเป็นศูนย์กำรค้ำ
ขนำดใหญ่ ทันสมัย ซึ่งรองรับกำรขยำยตัวของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลฝั่งตะวันตก เป็นศูนย์กลำงท่ีอยู่อำศัยที่มีควำม
หนำแน่นสูง ครอบคลุมอำณำเขตฝั่งพุทธมณฑล นครชัยศรี  
สำมพรำน จนถึงเมืองนครปฐม และยังเป็นศูนย์กลำง 
กำรศึกษำ และใกล้เคียงสถำนที่รำชกำรที่ส�ำคัญอีกด้วย

ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ น�ำเอกลักษณ์ของศำลำยำ
และนครปฐมมำเป็นองค์ประกอบหลักในกำรออกแบบและ
ตกแต่ง ภำยใต้แนวคิด “Contemporary Botanical” พร้อม

น�ำบรรยำกำศ Outdoor เข้ำไปไว้ในศนูย์กำรค้ำฯ ประดบัด้วย
พรรณไม้นำนำชนิด ท้ังแนวรำบและแนวด่ิง ท่ัวทัง้ศนูย์กำรค้ำฯ  
และท�ำเป็นจุด Photo Landmark ให้คนมำถ่ำยรูป ทั้ง 
บ้ำนริมคลอง รวมถึงเส้นสำยกำรออกแบบที่มีแรงบันดำลใจ
จำกสถำปัตยกรรมอนังดงำมของพระรำชวงัสนำมจนัทร์ และ
โบรำณสถำนที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น
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ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั ศำลำยำ มกีำรตดิตัง้อปุกรณ์ปรบัควำมเรว็
รอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive, VSD) ทีเ่ครือ่งส่งลมเยน็ 
ขนำดใหญ่ (Air Handling Unit : AHU) ทุกชุดเพ่ือควบคุม
ควำมถ่ีไฟฟ้ำให้สัมพันธ์กับสภำพอำกำศภำยในอำคำร ท้ังนี้ 
กำรควบคุมระบบปรับอำกำศในปัจจุบันพิจำรณำเฉพำะ
อุณหภูมิ ไม่ได้รวมถึงควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในอำคำร จึงได้
ติดตั้ง Temperature Sensor และ Humidity Sensor ในพื้นที่
ทำงเดินส่วนกลำง เพื่อติดตำมคุณภำพอำกำศและน�ำค่ำที่ได้
ไปประมวลผลที่ระบบ Building Automation System (BAS) 
จำกน้ันจะส่งสัญญำณไปควบคุมควำมถ่ี VSD ที่ AHU หรือ
ส่งสัญญำนไปควบคุม Control Valve ของน�้ำเย็นที่ส่งมำจำก 
Chiller ซึ่งช่วยให้กำรใช้พลังงำนในระบบปรับอำกำศลดลง
มำกกว่ำ 796,430 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี และยังสำมำรถควบคุม
อุณหภูมิ Temp -%RH ได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ ติดตั้งระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทติย์บนหลงัคำต้ังแต่ปี 2563 ขนำด 999.6 
กิโลวัตต์พีค โดยในปี 2564 สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ได้ 1,421,525 กิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 ของกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท้ังหมดของศูนย์กำรค้ำ 
และสำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจกได้ 678,067 กิโลกรัม
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ มีกำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบเติมอำกำศด้วยระบบเอสบีอำร์ (SBR: Sequencing 
Batch Reactor) และได้รับกำรประเมินด้ำนกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้เสยีระดบัทอง ประจ�ำปี 2563 จำกโครงกำรประกวด 
จัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับส�ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค
ที่ 1-16 

นอกจำกนี้ยังได้น�ำน�้ำท้ิงท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดกลับมำใช้ใหม่หรือ
รีไซเคิลด้วยระบบ Layer Filtration เพ่ือน�ำไปใช้รดน�้ำต้นไม้
และใช้ในระบบสุขภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสกับผู้ใช้บริกำร

ด้านการบริหารจัดการขยะ
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ เข้ำร่วมโครงกำร Journey to  
Zero โดยรณรงค์ให ้พนักงำนลดกำรใช ้พลำสติกแบบ 
ครัง้เดยีวท้ิง และส่งเสรมิกำรคดัแยกขยะออกเป็นสำมประเภท  
คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และเศษอำหำร โดยจัดกิจกรรมน�ำ
ขยะรไีซเคลิทีค่ดัแยกอย่ำงถูกวธีิมำแลกของรำงวัล นอกจำกน้ี 
ยังเชิญชวนลูกค้ำ ร้ำนค้ำ และชุมชน ร่วมคัดแยกขยะตำม
ประเภทที่ก�ำหนดเพ่ือด�ำเนินกำรแปรสภำพหรือรีไซเคิลให้ได้
มำกที่สุดก่อนจัดส่งขยะที่เหลือสู่กำรฝังกลบอย่ำงถูกวิธี

ด้านการบริหารคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ มีกำรติดตั้งท่อดูดอำกำศเสีย 
และตรวจวัดคณุภำพอำกำศทัง้ภำยในและภำยนอกเป็นประจ�ำ 
โดยท�ำกำรตรวจวัดกำรตรวจวัดก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่น
ละอองที่มีขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน อย่ำง
สม�ำ่เสมอ รวมถึงกำรตดิตัง้ระบบฆ่ำเชือ้โรคในอำกำศด้วยรงัสี 
UVC ที่ระบบปรับอำกำศ เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ดา้นการบรหิารจดัการอาคารประหยดัพลงังานและเปน็มติร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ศำลำยำ ได้รับรำงวัล Thailand Energy 
Awards ระดับดีเด่น ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภทอำคำร-
ควบคมุ ในป ี2564 และได้รบัรำงวลัชนะเลศิ ASEAN Energy 
Awards ประเภท Retrofitted building ในปี 2564  

ผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์

น�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่

ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

คิดเป็นร้อยละ

ปี 2564

ปี 2564

กิโลวัตต์ชั่วโมง

ลูกบำศก์เมตร

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี

ของกำรใช้น�้ำทั้งหมด
ของโครงกำร

1,421,525 

22,212

678,067 
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นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน LEED ส�ำหรับ
โครงกำรศูนย์อำหำรฟู ้ดเวิลด์ ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 
(foodwOrld@centralwOrld) โดยได้รบักำรรบัรองในระดบั Platinum 
หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria 
และส�ำหรับโครงกำรอำคำร/ส�ำนักงำนประเภท Mixed-Use  
ได้แก่ อำคำรจี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 โดยได้รับกำรรับรอง 
ในระดับ Gold หมวด Core and Shell

บริษัทฯ ได ้ก�ำหนดแผนพัฒนำมำตรฐำนควำมย่ังยืนด ้ำน 
สิ่งแวดล้อมตำมบริบทที่เหมำะสมขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนงำน 
ระยะยำวด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยอิงมำตรฐำนอำคำรเขียวและ
มำตรฐำนอำคำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้
เกิดกำรด�ำเนินงำนท่ีเหนือกว่ำมำตรฐำนโดยกำรมอบรำงวัลควำม
ย่ังยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำปีให้กับสำขำที่มีผลกำรด�ำเนินงำน 
ดีเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรลดใช้ไฟฟ้ำ ลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรอืนกระจก ลดกำรใช้น�ำ้ กำรบรหิำรจดักำรขยะ และกำรมส่ีวนร่วม 
ของบุคลำกรในองค์กร ซ่ึงริเริ่มตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 
ศูนย์กำรค้ำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เซ็นทรัล ชลบุรี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั ชลบรุ ีเป็นศูนย์กำรค้ำล�ำดับท่ี 11 ของบรษิทัฯ  
เปิดด�ำเนินกำรเมื่อปี 2552 จัดเป็นศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ ่
แห่งหน่ึงในจงัหวัดชลบรุ ีมลีกัษณะเด่นทำงสถำปัตยกรรม คอื 
ได้รับกำรออกแบบให้ได้รับแสงธรรมชำติอย่ำงทั่วถึง

ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี มีกำรตรวจสอบและประเมินค่ำ
ดัชนีประสิทธิภำพพลังงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัย
ส�ำคัญต่อกำรใช้พลังงำนเป็นประจ�ำทุกปี และมีกำรติดตั้ง
นวัตกรรมระบบท�ำควำมสะอำดด้วยบอลยำง ส�ำหรบัท�ำควำม
สะอำดเมือกและป้องกันกำรเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์
ของเครื่องท�ำน�้ำเย็น และเลือกใช้เครื่องสูบน�้ำเย็นและเครื่อง
สูบน�้ำหล่อเย็นท่ีมีประสิทธิภำพสูงมำกกว่ำร้อยละ 75 ขึ้นไป
ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ปรับควำมเร็ว
รอบอัตโนมัติ

ตั้งแต่ปี 2563 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี มีกำรติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำขนำด  
999.6 กิโลวัตต์พีค (kWp) โดยในปี 2564 สำมำรถผลิต 
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ 1,463,597.0  
กิโลวตัต์ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 9 ของกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำทัง้หมด 
ของศนูย์กำรค้ำ และสำมำรถลดก๊ำซเรอืนกระจกได้ 698,135.8  
กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี

ปี 2564 ผลิตไฟฟ้ำได้ ลดก๊ำซเรือนกระจกได้

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์บนหลังคำขนำด

กิโลวัตต์ชั่วโมง กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำต่อปี

กิโลวัตต์พีค (kWp)

1,463,597 698,135.8 

999.6

1633. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี มีกำรติดตั้งระบบกรองน�้ำแบบ 
Ultrafiltration (UF) ร่วมกับระบบ Reverse Osmosis (RO) 
ซึง่ด�ำเนนิกำรตดิตัง้เมือ่ปี 2564 เพ่ือน�ำน�ำ้ทิง้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดั
กลบัมำใช้ใหม่ในกิจกรรมทีส่ำมำรถใช้ได้ เช่น รดน�ำ้ต้นไม้ ล้ำง 
ลำนจอดรถ และช�ำระล้ำงในโถสุขภัณฑ์

ด้านการบริหารจัดการขยะ
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี เข้ำร่วมโครงกำร Journey to Zero 
โดยรณรงค์ให้พนักงำนลดกำรใช้พลำสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 
และส่งเสริมกำรคัดแยกขยะออกเป็นสำมประเภท คือ ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และเศษอำหำร และยังมีกำรน�ำขยะจำก
ศูนย์กำรค้ำมำแปรรูปเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse 
Derive Fuel หรือ RDF) ทดแทนกำรส่งไปหลุมฝังกลบ ซึ่ง
สำมำรถน�ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ถึงร้อยละ 40 ของ
ปริมำณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกศูนย์กำรค้ำ

ดา้นการบรหิารจดัการอาคารประหยัดพลงังานและเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ชลบุรี ได้รับรำงวัล SD Environmental 
Awards ซึ่งเป็นรำงวัลภำยในองค์กร มอบให้กับศูนย์กำรค้ำ
ของบรษิทัฯ ทีม่กีำรบรหิำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมดเียีย่ม โดย
มีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก 2) กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 3) นวัตกรรมเพ่ือ 
กำรประหยัดพลังงำนภำยในศูนย์ 4) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ  
5) กำรจัดกำรขยะ และ 6) กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ 

นอกจำกนั้น เซ็นทรัล ชลบุรี ยังได้รับรำงวัลดีเด่น ด้ำนอนุรักษ์
พลงังำน ประเภทอำคำรควบคมุ หรอืรำงวัล Thailand Energy 
Award ของกระทรวงพลังงำนเมื่อปี 2560 อีกด้วย

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงคุณภำพชีวิตท่ีดีทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ท่ีอยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรระบบนิเวศ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงชัดเจนตำมนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรไม่ท�ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
 

โดยก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติชัดเจนในกำรไม่พัฒนำโครงกำร
ในพ้ืนที่หวงห้ำมหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และก�ำหนดข้อปฏิบัติท่ีต้อง
ส�ำรวจและศกึษำระบบนเิวศวทิยำร่วมกับผูเ้ชีย่วชำญภำยนอก และ
ด�ำเนินกำรดแูลและอนรุกัษ์ระบบนเิวศบรเิวณพ้ืนทีโ่ดยรอบของกำร
ก่อสร้ำงในทุกโครงกำรใหม่และโครงกำรปรบัปรงุ โดยพ้ืนท่ีทีบ่รษิทัฯ 
เข้ำไปพัฒนำน้ันเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกพ้ืนท่ีหวงห้ำมหรือเขตอนุรักษ ์
ใด ๆ  ทัง้สิน้ รวมไปถึงกำรประเมนิควำมเสีย่งของโครงกำร ไม่ก่อให้ 
เกิดควำมสญูเสยีสทุธิต่อควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ลดผลกระทบ 
เชงิลบโดยกำรบรรเทำตำมล�ำดบัขัน้ และอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพเชิงบวกให้ได้ตำมศัยภำพและควำมเหมำะสมให้ได้
มำกที่สุด ท้ังนี้ในโครงกำรเปิดใหม่ และโครงกำรปรับปรุง ในช่วง 
ปี 2562-2564 นั้น ไม่มีกำรรุกล�้ำในพื้นที่หวงห้ำม หรือเขตอนุรักษ์

ใด ๆ  ไม่มกีำรท�ำลำยควำมหลำกหลำยชวีภำพใด ๆ  ในพ้ืนทีท่ี่พัฒนำ 
และมีกำรประเมินควำมเส่ียงเบื้องต้นถึงผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท่ี 
อำศยัอยู่ในบรเิวณโครงกำรตำมแนวปฏิบตัขิองหน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบ 
ในกำรพัฒนำโครงกำร อำทิ กำรส�ำรวจปริมำณต้นไม้ยืนต้นท่ี 
พึงล้อมเพื่อย้ำยและปลูกใหม่ได้ ส�ำรวจจ�ำนวนสิ่งมีชีวิต เช่น แมว 
สุนัขเร่ร่อนในบริเวณโครงกำร เพ่ือด�ำเนินกำรย้ำยถ่ินฐำนสิ่งมีชีวิต
เหล่ำนั้นให้เหมำะสมต่อไป

ดังนั้น ในปี 2564 จึงเป็นกำรบริหำรและจัดกำรระบบนิเวศในสวน 
โดยรอบโครงกำร ภำยใต้กำรดแูลรบัผดิชอบโดยส่วนงำนดแูลภมูทัิศน์  
ซึ่งมุ่งเน้นในส่วนงำนปรับปรุงกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำในกำรรดต้นไม้ 
ให้คุ ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยมีกำรติดตั้งระบบ 
สปรงิเกอร์รดน�ำ้ต้นไม้ในบรเิวณสวน และพ้ืนทีโ่ดยรอบแบ่งออกเป็น 
2 เฟส เฟสที่ 1 ในปี 2564 ด�ำเนินกำรใน 17 สำขำ ครอบคลุมพื้นที่ 
77,601 ตำรำงเมตร (โดยประมำณ)  และวำงแผนด�ำเนินกำรต่อเฟส
ที ่2 อกี 17 สำขำภำยในปี 2565  ครอบคลมุพ้ืนท่ีเพ่ิมขึน้อกี 64,721 
ตำรำงเมตร (โดยประมำณ) นอกจำกนั้นยังได้ส่งเสริมในกำรจัดหำ 
เมล็ดพันธุ์พ้ืนถ่ินท่ีดูแลรักษำง่ำยมำปลูกในพ้ืนท่ีว่ำงเพ่ือให้เกิด 
ไม้ดอกไม้ประดับตำมฤดูกำล  เช่น ปอเทือง ทำนตะวัน ดำวเรือง 
ดำวกระจำย เพื่อเป็นกำรบ�ำรุงดิน และใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์
เป็นพื้นที่สันทนำกำรของลูกค้ำและชุมชนใกล้เคียง  

7. การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

https://www.centralpattana.co.th/storage/
sustainability/cg/cg-policy/20210604-cpn-biodiversity-
management-policy-th.pdf 

คลิก
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(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)
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บริษัทฯ ด�ำเนินกำรลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงกำรก่อสร้ำงโดยกำรลดผลกระทบทำงด้ำนฝุ่น เสียง และขยะ จนเปิด
ด�ำเนนิกำรโดยกำรลดมลภำวะทำงน�ำ้และขยะร่วมกันกับชมุชนท่ีใช้แหล่งระบำยน�ำ้สำธำรณะและกำรจดักำรขยะร่วมกนัภำยใต้โครงกำร 
“เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ” และ “เซ็นทรัลกรีน” ของกลุ่มเซ็นทรัล ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ปี 2564 
(60+Earth Hour 2021) ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้งดกำรจัดกิจกรรมดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับชุมชนและเพื่อชุมชน 

8. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ  ใช้แยกตามกิจกรรม
(หน่วย: เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

2560 2561 2562 2563 2564

430,265

474,109

904,374

449,182

501,821

951,003

486,822

494,376

981,198

390,984

415,014

805,998

388,441

326,906

715,347

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวม การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ 
ในพื้นที่ส่วนกลางและระบบปรับอากาศ 

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการ
ร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่ 

หมายเหตุ : จ�ำนวนโครงกำรที่น�ำมำค�ำนวณระหว่ำงปี 2560-2564 คือ 32, 33, 34, 34 และ 38  โครงกำร (ตำมล�ำดับ) รวมโครงกำรศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส�ำนักงำน

ดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
(หน่วย: กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
(รวมร้านค้าและผู้เช่า)

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ
ประเภทอาคารสำนักงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ
ประเภทศูนย์การค้า

326.8 319.4 312.9

259.0

203.0
150.0

135.3

144.1

124.3

156.4

137.3
120.8

122.8
107.5

82.4

หมายเหตุ : 1.  กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำโดยบริษัทฯ ประเภทศูนย์กำรค้ำ วิเครำะห์เฉพำะโครงกำรที่เปิดเต็มปีปฏิทิน หรือไม่มีกำรปรับปรุง และไม่รวมกำรใช้งำนของส�ำนักงำนใหญ่ โดยจ�ำนวน
ศูนย์กำรค้ำที่น�ำมำค�ำนวณ คือ 28 , 30, 30, 31 และ 34 โครงกำร ในช่วงปี 2560-2564 ตำมล�ำดับ

  2. กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำโดยบริษัทฯ ประเภทอำคำรส�ำนักงำน ค�ำนวณจำกอำคำรส�ำนักงำน ในช่วงปี 2560-2563 เท่ำกับ 7 อำคำร และในปี 2564 เท่ำกับ 10 อำคำร
  3. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในค�ำนวณเป็นพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลำงตำมแนวทำงสำกล 

1653. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

9.96

0.23

10.33

0.21
0.31

10.63

0.28
0.52

7.75

0.21
0.20

0.45
0.007

6.92

0.42
0.001

น้ำประปา น้ำรีไซเคิลน้ำบาดาล น้ำฝน

10.19 10.85 11.43 8.41 7.54

3.7 3.7 3.8 2.8 2.2

รวม (ล้าน ลบ.ม.)

ดัชนีการใช้น้ำ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
(ล้าน ลบ.ม./ตร.ม.)

ดัชนีการใช้น้ำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร)

2561 2562 2563 2564

3.7

3.8

3.7

2.8

2.2

2560

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 ขององค์กร 
(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560 2561 2562 2563 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

3,789

249,934

283,576

4,104

257,874

299,733

6,077

278,114

295,373

6,824

220,277

246,102

2,543

184,525

285,310

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
(หน่วย: กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

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

189.8 188.0 191.5

156.2
137.0

89.6 87.7 93.9
75.0

54.3

หมายเหตุ : 1.  กำรปล่อยก๊ำซเรือนประจก ประกอบด้วย กำรปล่อยก๊ำซจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในศูนย์กำรค้ำ อำคำรส�ำนักงำน และส�ำนักงำนเช่ำของบริษัทฯ โดยค�ำนวณตำมแนวทำงกำร
รำยงำนและค�ำนวณก๊ำซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทำงกำรเปิดเผยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กำรบริหำรจัดกำร 
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) แบบ Operation Control โดยในปี 2564 ได้เพิ่มเติมรำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ก๊ำซหุงต้มของร้ำนค้ำผู้เช่ำ และกำรก�ำจัดของเสีย
ภำยนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมกำรก�ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ และกำรขนส่งของเสียไปก�ำจัด ในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)

  2.  โครงกำรที่น�ำมำค�ำนวณในแต่ละปีรวมศูนย์กำรค้ำที่เปิดด�ำเนินกำรในปีนั้น ๆ อำคำรส�ำนักงำน และส�ำนักงำนใหญ่ โดยจ�ำนวนโครงกำรที่น�ำมำค�ำนวณ คือ 34, 35, 36, 36 และ 
38 โครงกำร ในช่วงปี 2560-2564 ตำมล�ำดับ 

  3. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในกำรค�ำนวณเป็นพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด (Net leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลำงตำมแนวทำงสำกล

166 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

9.96

0.23

10.33

0.21
0.31

10.63

0.28
0.52

7.75

0.21
0.20

0.45
0.007

6.92

0.42
0.001

น้ำประปา น้ำรีไซเคิลน้ำบาดาล น้ำฝน

10.19 10.85 11.43 8.41 7.54

3.7 3.7 3.8 2.8 2.2

รวม (ล้าน ลบ.ม.)

ดัชนีการใช้น้ำ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
(ล้าน ลบ.ม./ตร.ม.)

ดัชนีการใช้น้ำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร)

2561 2562 2563 2564

3.7

3.8

3.7

2.8

2.2

2560

หมายเหตุ : กำรรำยงำนดัชนีกำรใช้น�้ำต่อหนึ่งหน่วยลดลงเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 ขององค์กร 
(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560 2561 2562 2563 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

3,789

249,934

283,576

4,104

257,874

299,733

6,077

278,114

295,373

6,824

220,277

246,102

2,543

184,525

285,310

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
(หน่วย: กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

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

189.8 188.0 191.5

156.2
137.0

89.6 87.7 93.9
75.0

54.3

1673. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



หัวข้อ ผลการด�าเนินงานปี 2564 แผนงานปี 2565

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน •  ก�ำหนด “ปริมำณกำรใช ้พลังงำนไฟฟ้ำ”  
เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้งเป้ำหมำย
ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลงร้อยละ 4 เมื่อ 
เทียบกับปี 2562

•  ลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำจำกแหล่งผลติโดยตรง 
(ไม่รวมปริมำณไฟฟ้ำที่ใช้โดยร้ำนค้ำเช่ำ)  
ได้ร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับปี 2562

•  ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดดชันีกำรใช้พลงังำน
ไฟฟ้ำต่อ 1 หน่วยพื้นท่ีลงร้อยละ 20 ภำยใน 
ปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐำน (ปี 2558) 

•  ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ
จำกแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562

การบริหารจัดการ •   ได้รับกำรรับรองกำรจัดท�ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กรร้อยละ 100 ประกอบด้วย ศนูย์กำรค้ำ  
34 แห่ง อำคำรส�ำนักงำน 10 แห่ง และส�ำนกังำน
บริษัท 4 แห่ง

•  ติดตั้งมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำใน
ศนูย์กำรค้ำทัง้สิน้ 26 แห่ง ลดพลงังำนเฉพำะท่ี
ใช้โดยบริษัทฯ ลงได้ 27,510 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
รวมปริมำณไฟฟ้ำที่ลดลงได้แบบสะสมตั้งแต ่
ปี 2558 เท่ำกับ 83,520 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

•  ผลิตไฟฟ้ำจำกระบบกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย ์  (โซลำร ์ เซลล ์)  
บนหลังคำโครงกำรรวมท้ังส้ิน 18 โครงกำร  
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ได้ 19,317 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

•  ด�ำเนินงำนตำมแผนติดต้ังระบบน�้ำรีไซเคิล 
รวมทั้งสิ้น 17 โครงกำร ส่งผลให้ปริมำณกำร
ใช้น�้ำซ�้ำคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของปริมำณกำร
ใช้น�้ำทั้งหมด

•  ด�ำเนินโครงกำร Journey to Zero ในกำร 
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง สำมำรถลดปริมำณ
ขยะฝังกลบลง 4,657 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10  
ของปริมำณขยะท้ังหมด ซึ่งลดได้มำกกว่ำ  
ปี 2563 ร้อยละ 9 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิ 
ร้อยละ 67 จำกเป้ำหมำยปี 2564 (เป้ำหมำย 
ปี 2564 เท่ำกับลดขยะฝังกลบที่ร้อยละ 15  
ของปริมำณขยะทั้งหมด)

•  ขอรับรองมำตรฐำน ISO 14001 เพ่ิม 1 แห่ง 
คือเซ็นทรัล มหำชัย

•  ประเมินประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษทัภบิำล) กับคูค้่ำและผูร้บัเหมำ 
จ�ำนวน 1,000 รำย

•  ไม่พบกำรปฏิบัติกำรท่ีไม่เป็นไปตำมหลักกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเกิดกำรรั่วไหลที่มี
นัยส�ำคัญ 

•  เพ่ิมขอบเขตกำรขอรับรองคำร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร (Scope 3) 

•  ตดิตัง้ระบบกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำน 
แสงอำทิตย์ (โซลำร์เซลล์) บนหลังคำอำคำร
เพิ่มอีก 7 โครงกำร

•  ตั้งเป้ำหมำยในกำรติดตั้งพลังงำนสะอำดใน
ทุกโครงกำร รวมโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ตำม 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs 7

•  ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรใช้น�้ำซ�้ำร้อยละ 10 
ของกำรใช้น�้ำทั้งหมด และให้ได้ร้อยละ 20 
ภำยในปี 2568 หรอืเทยีบเท่ำกำรน�ำน�ำ้กลบัมำ 
ใช้ซ�้ำในส่วนกิจกรรมท่ีสำมำรถใช้ได้ให้ได้ 
ร้อยละ 100 

•  ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง
•  ตั้งเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณขยะฝังกลบลง

ให้ได้ร้อยละ 22 ของปริมำณขยะทั้งหมดใน 
ปี 2565 

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน: ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

168 3. การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม)



ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 4
ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 
โดยหลักได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ตลอดปี โดยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศถูกจ�ากัดจากการล็อคดาวน์
ประมาณ 2 เดือนในช่วงไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ 
แพร่ระบาดเริม่คลีค่ลาย กอปรกบัการกระจายวคัซนีมคีวามคบืหน้า 
ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มีการฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 
สุดท้าย อาทิ การบริโภคของครัวเรือนและภาคเอกชน การลงทุน
ของภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้ การใช้จ่ายภาครัฐท่ีช่วยพยุง
เศรษฐกิจ และการส่งออกทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัจากการฟ้ืนตวั 
ของเศรษฐกิจและการค้าโลก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยว 
ยังคงได้รับผลกระทบแม้ว่าจะเปิด Test & Go ช่วงกลางปีแต่จาก
การระบาดของสายพันธ์ุโอมคิรอนทัว่โลกท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาตน้ิอยกว่าช่วงปีก่อนหน้า จากสถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้
ปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีขยายตัวได้สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดย
การเติบโตของ GDP ในปี 2564 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 1.6 ในขณะที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 
0.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ” 
หรือ “เซ็นทรัลพัฒนา”) รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564  
มรีายได้รวม 28,977 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.6 และก�าไรสทุธิ 7,148  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.2 (งวดไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 7,981 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนและก�าไรสทุธิ  
1,816 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)  
หากไม่รวมรายการท่ีมิได ้เกิดข้ึนประจ�าและผลกระทบจาก
มาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีรายได้รวมและก�าไรสุทธิ
ลดลงร้อยละ 8.1 และ 39.4 ตามล�าดบั โดยหลกัมาจากการท่ีรายได้ 
ค่าเช่าและบริการปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 ท่ีมตีลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ทีม่มีาตรการ
ลอ็คดาวน์ท�าให้มกีารปิดให้บรกิารศูนย์การค้าชัว่คราวในพ้ืนท่ีเสีย่ง 
เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการลดต้นทุน 
และค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
และเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ 
ผลการด�าเนินงานให้ได้มากที่สุด และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 มีการฟื้นตัวของการเข้ามาใช้บริการ
ภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ืองภายหลังจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย ซึ่งช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วง
เทศกาลและมีการผ่อนคลายมาตรการข้อจ�ากัดต่าง ๆ จากภาครัฐ  
โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินมาตรการเชิงรุก 
ด้านการรกัษาความสะอาดและความปลอดภัยของลกูค้าและผูม้า
ใช้บรกิารภายในศนูย์อย่างเข้มงวด พร้อมทัง้ค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกภาคส่วนเป็นหลัก และมีนโยบายบริหารต้นทุนและจัดสรร
ทรัพยากรภายในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการ
บริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
ในสภาวการณ์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ปัจจุบันบริษัทฯ บริหาร
จัดการศูนย์การค้าทั้งส้ิน 36 แห่ง มีพ้ืนที่ให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 
1.9 ล้าน ตร.ม. รวมถึงมีอัตราการเช่าพ้ืนท่ีศูนย์การค้าในประเทศ
เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับร้อยละ 91 
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2564

����่��ปี��ิษ�ทฯ ใ�้���ม�่�มมื����ภ����ฐปฏ���ต�ต�ม 
�้�����น�����ุม����พ�่�������� COVID-19 ใน 
��ตพืน้ที�่สี�่�ส�ู ������สถ�นที�่��������ซนีในศนู�������้
ท�่�ป���ทศ��่��ต่��นื่��
ช่วงต้นปี บริษัทฯ ด�าเนินการปิดศูนย์การค้าชั่วคราวในพ้ืนท่ีเส่ียง
ช่วงตั้งแต่ปลายปี 2563 จ�านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ เซ็นทรัล มหาชัย 
เซน็ทรลั ระยอง เซน็ทรลั พัทยา และเซน็ทรลั มารนีา เป็นระยะเวลา
ระหว่าง 7-30 วันแล้วแต่พ้ืนท่ี ซึ่งได้กลับมาเปิดให้บริการในช่วง 
ต้นเดือนมกราคม ถงึ กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อมามีการระบาดระลอกที่  
3 และ 4 ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทางภาครัฐจึงประกาศ
มาตรการจ�ากัดพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทฯ 
จงึด�าเนินการปิดศนูย์การค้าชัว่คราวในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
และจังหวัดควบคุมสูงสุดเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 โดยมีการจ�ากัดพื้นที่ที่เปิดให้บริการ 
อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยา และพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน ส่วนร้าน
อาหารไม่อนุญาตให้นั่งรับประทาน ขณะที่บริการ Delivery และ 
Take Away ก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เข้มงวดในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ภาครัฐได้ประกาศผ่อนคลาย
มาตรการลอ็คดาวน์ โดยศนูย์การค้าสามารถกลบัมาเปิดด�าเนนิการ
ได้อีกครั้ง ทั้งนี้มีการผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตการประกอบ
กิจการของธุรกิจต่าง ๆ  เพ่ิมเตมิ รวมถึงให้รบัประทานอาหารภายใน
ร้านได้ ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีทีส่ถานการณ์คลีค่ลายไปในทิศทาง
ทีด่ขีึน้ บรษิทัฯ เห็นการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนของผูม้าใช้บรกิารภายใน
ศูนย์การค้าที่ซึ่งมีฐานลูกค้าในประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมปรบักลยุทธ์การบรหิาร
ศูนย์การค้าเพ่ือตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศอยู่
ตลอดเวลา กอปรกับการปฏิบัติตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด 
มั่นใจ” อย่างเข้มงวดเพ่ือตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ
สามารถเพ่ิมความมัน่ใจให้กับผูม้าใช้บรกิารได้ ในส่วนของยอดขาย 
ร้านค้ามีระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงและสอดคล้องกับระดับของ
จ�านวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์โดยเฉลี่ย ระหว่างปีบริษัทฯ ได้
จัดสรรพ้ืนท่ีส่วนกลางหรือ Convention Hall ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ในศูนย์การค้ากว่า 23 แห่งทั่วประเทศ รวมพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. 
ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ เพ่ือสามารถเร่งการ 
ฉดีวัคซนีให้ประชาชนทุกภูมภิาคอย่างรวดเรว็ท่ีสดุเพ่ือเป็นการช่วย
ฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางหนึ่ง

����น�นม�ต����ใ��้��มช่������ื�้�น��้ ผู�้ช�่ ���พ�น�ม�ต�
ท���ุ������่��ต่��นื่�� 
บริษัทฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ส่วนลดค่าเช่าอย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะที่ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โดยในช่วงล็อคดาวน์ได้พิจารณายกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าท่ีได้รับ
ผลกระทบไม่สามารถเปิดด�าเนินกิจการได้ตามปกติ รวมถึงภาย
หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์มีการให้ส่วนลดค่าเช่าแล้ว
แต่กรณีตามผลกระทบท่ีได้รับและอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วย
เหลือเยียวยาร้านค้าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
การฟื้นตัวของจ�านวน Traffic ของศูนย์การค้า ประเภทของธุรกิจที ่
ได้รบัผลกระทบ และยอดขายร้านค้าเป็นหลกั โดยไตรมาส 4 ได้ปรบั 
ลดการช่วยเหลอืให้ส่วนลดค่าเช่าลงตามการฟ้ืนตวัดงักล่าวข้างต้น

นอกจากน้ี ยังมีการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึง
ช่องทางการขายแบบ Omnichannel เช่น Chat & Shop, Drive-
Thru และ Delivery Services และมีการให้บริการบนแพลตฟอร์ม
ใหม่ ๆ อาทิ The 1 Biz และ SERVE Central Pattana เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและช่วยเหลอืร้านค้าให้สามารถเข้าใจลกูค้าได้มากขึน้ 
จากฐานสมาชิก The 1 ซึ่งช่วยให้ร้านค้าผู ้เช่าสามารถสร้าง 
แคมเปญการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานลูกค้า
ต่อไปได้

����ุม�่�ใช้�่�����ต้นทุน�พื่����ษ���ต�����ท�����ไ����
����ส���นส���่��ต่��นื่�� 
โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นย�้าการจัดการและบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ผันแปรต่าง ๆ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการจาก
ภายนอก (Outsource) ให้เหมาะสมและรัดกุม รวมถึงมีการลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นท่ัวท้ังองค์กรซึ่งเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากการท่ีรายได้ท่ียังไม่ฟ้ืนตวัมาอยู่ในระดบัปกติ
และเพื่อรักษาความสามารถในการท�าก�าไร และเพื่อรองรับสภาวะ
การด�าเนนิธุรกิจท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เตรยีม
ความพร้อมด้านกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน
และเป็นการรกัษาโครงสร้างเงนิทนุให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมต่อไป

การบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19
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การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development)

การร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และเข้าซื้อกิจการเพื่อเสริมสร้างการเติบโตระยะยาว
(Joint Investment and M&A)

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาและ 
เปิดจองแล้วทัง้สิน้ 22 โครงการ โดยเน้นกลยุทธ์การพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้บริเวณศูนย์การค้าซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีทั้งในด้านการจองซื้อ เน้นย�้าความเป็นผู้น�าในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-use เพื่อการสร้างฐานการเติบโตของ
รายได้ ประกอบกับการพัฒนาโครงการแนวราบที่มีศักยภาพสูง  
เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค New Normal ที่มีความ
ต้องการพ้ืนทีส่่วนตวัมากขึน้ อยู่บนท�าเลท่ีด ีและอยู่ใกล้ศนูย์การค้า
ซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน ในระหว่างไตรมาสได้
มีลูกค้าสนใจเดินทางมาเย่ียมชมโครงการจริง รวมถึงชมโครงการ
ผ่านทางออนไลน์แบบ Virtual Tour อย่างต่อเน่ือง ในไตรมาส 4  
ได้เปิดตัวโครงการทีพั่กอาศยัแห่งใหม่อกี 3 โครงการในช่วงปลายปี  
2564 ได้แก่ โครงการฟีล ภเูก็ต เอสเซน็ท์ อเวนิว ระยอง เอสเซน็ท์ วิลล์  
อยุธยา

ส�าหรบัโครงการท่ีพักอาศัยทัง้ 22 โครงการ ณ สิน้ปี 2564 ประกอบด้วย

โ��������นโ�มี�นี�มที่����ม����โ�น�����้����น�น  
6 โ������ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ ระยอง 2) เอสเซ็นท์ เชียงใหม่  
3) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 4) เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 5) เอสเซ็นท์ วิลล์ 
เชียงราย และ 6) เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

โ�������น�������น�น 7 โ������ที�่�ู�่����่����������
โ�น ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก เป็นโครงการทาวน์โฮม  
2) โครงการ นนิญา กัลปพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านแฝด 3) นิรต ิเชยีงราย  
4) นิรติ บางนา 5) นิรติ ดอนเมือง 6) โครงการนิยาม บรมราชชนนี 
เป็นโครงการบ้านเดี่ยว และ 7) เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง ซึ่งแต่ละ
โครงการได้รับความสนใจท้ังในรูปแบบเข้าเย่ียมชมโครงการและ
แบบออนไลน์ รวมถึงมีการโอนโครงการอย่างต่อเนื่อง

โ��������นโ�ม��นี�มที่ส�้����้��ส�็������ู่����่��
���โ�น���น�น � โ������ ได้แก่ 1) เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี  
2) เอสเซน็ท์ พาร์ควิลล์ เชยีงใหม่ 3) ฟีล พหล 34 และ 4) เบล็ แกรนด์  
พระราม 9

โ��������นโ�ม��นี�มที่ �ปิ������้������ู่����่��
��่ส��้����น�น 5 โ������ ได้แก่ 1) เอสเซน็ท์ โคราช 2) เอสเซน็ท์  
ระยอง 2 3) เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ 4) ฟีล ภูเก็ต และ 5) เอสเซ็นท์ วิลล์  
อยุธยา ส�าหรบัโครงการทีเ่ปิดให้จองแล้วได้รบัความสนใจจากลกูค้า
และมียอดจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทัง้นี ้มกีารเปิดตวัศนูย์การค้าใหม่ในรปูแบบ Retail-led Mixed Use 
Development ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2564 และเซ็นทรัล อยุธยา เปิดตัวในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
ตามล�าดับต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

•  เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศร่วมลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบริเวณถนนวิทยุ  
ซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร โดยร่วมลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล 
แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จ�ากัด (“CHKL”) โดยบริษัทฯ จะเข้าร่วม
ลงทุนผ่าน CE Holding (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ากัด (“HCDS”) ซึ่ง
จะท�าให้การถือหุ้นใน CHKL ระหว่าง บริษัทฯ HCDS และ 
HKL (Thai Development) มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ  
25:26:49 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในสัดส่วนของบริษัทฯ 
รวมท้ังสิ้น 13.9 พันล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์รปูแบบผสม ซึง่ประกอบด้วยโครงการ
ศูนย์การค้าจ�านวน 1 อาคาร สูง 8 ชั้น พ้ืนท่ีรวมประมาณ 

70,000 ตร.ม. และโครงการอาคารส�านักงานจ�านวน 2 อาคาร 
สูง 36 ชั้น พ้ืนท่ีรวมประมาณ 140,000 ตร.ม. คิดเป็นมูลค่า
การลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 13,873 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และคาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ซึ่งการร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์
ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญดังกล่าวจะสามารถช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาสินทรัพย์และสามารถสร้างการเติบโต
ในระยะยาวต่อไปได้

•  ในเดอืนกรกฎาคม 2564 บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด์ จ�ากดั บรษิทัย่อย 
ทีบ่รษิทัฯ ถือหุ้นท้ังทางตรงและอ้อมรวมร้อยละ 100 ได้ประกาศ
เข้าท�าสัญญาเพ่ือซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร ์
ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ (“SF”) จากบริษัท เมเจอร ์
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ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ราคา
ซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 13,341  
ล้านบาท และได้ท�าค�าเสนอซือ้หุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดของ SF ระหว่าง
วันท่ี 10 กันยายน ถึง 18 ตุลาคม 2564 ที่ราคาหุ้นละ 12.00 
บาท ภายในวงเงินประมาณ 11,191 ล้านบาท โดยเมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลาดงักล่าว มผีูต้อบรบัค�าเสนอซือ้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  
39.98 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของ SF ท�าให้
บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถือครองหุน้ SF ท้ังหมดร้อยละ 96.24 ตามที่ 
ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อ
วันท่ี 20 ตลุาคม 2564 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างข้ันตอนการด�าเนินการ 
ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ 

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
•  จากการควบรวมกิจการของ SF ในไตรมาส 3 ปี 2564 ส่งผล

ให้บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเพ่ิมขึน้ 33,372 ล้านบาท และหนีส้นิ 
รวมเพ่ิมขึน้ 7,942 ล้านบาท (สามารถดูรายละเอยีดการควบรวม 
กิจการเพ่ิมเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี  
2564 ข้อที่ 5) ทั้งน้ีการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นการ 
ขยายศักยภาพการด�าเนินธุรกิจไปในรูปแบบใหม่ ๆ (Small 
Retail Format) รวมถึงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ 
รปูแบบ Regional Mall ในระยะยาว ชึง่ช่วยเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว

การเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และการเติบโตระยะยาว (Asset Enhancement Initiatives)

ปัจจบุนัพ้ืนทีเ่ดมิทีเ่ป็นห้างสรรพสนิค้า ISETAN มคีวามคบืหน้าการ
ปรบัปรงุพ้ืนทีโ่ดยพัฒนาพ้ืนทีเ่ช่าให้เป็นรปูแบบ Multi-destination 
Zone มีร้านค้าที่ผสมผสานผู้เช่าทั้ง Anchor และ Retail รวมถึง
ร้านค้าใหม่ ๆ ที่เป็น Magnet ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยพ้ืนที่
บางส่วนปรับปรุงแล้วเสร็จเปิดให้บริการแล้วในช่วงปลายปี 2564 
และจะทยอยเปิดพ้ืนที่ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อม
ตอบรับดีมานด์ทั้งจากลูกค้าในประเทศและนักท่องเท่ียวต่อไปได้
ในอนาคต ปัจจุบันยังคงมีการเจรจากับผู้เช่าที่สนใจจะเข้ามาเปิด
ร้านในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

นอกจากน้ี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 มีการปรับรูปแบบการ
ใช้พ้ืนที่ศูนย์การค้าเป็น Destination Concept เช่น Tech Space 
Showcase และ Little Campus เพ่ิมกิจกรรมหลากหลายท่ีน่าสนใจ
สะท้อนความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของลูกค้าเน้นสร้างสรรค์
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สะอาดและปลอดภัยในยุค New Normal 
สอดรบักับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยพ้ืนที่
บางส่วนปรับปรุงแล้วเสร็จและด�าเนินการเป็นไปตามแผน

ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรอื DJSI) ประจ�าปี  
2564 ในกลุม่ดชันย่ัีงยืนระดบัโลก (DJSI World) เป็นปีท่ี 4 ตดิต่อกัน  
(ปี 2561-2564) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และเป็น 1 ใน 13 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับ 
คดัเลอืกให้อยู่ในกลุม่ระดบัโลกน้ี  รวมถึงในกลุม่ดชันตีลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (ปี 2557-2564) สะท้อน
ให้เห็นถึงปรัชญาการด�าเนินธุรกิจท่ีย่ังยืนของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึง 
ส่วนรวม สิง่แวดล้อม และผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมส่ีวนร่วมที่
จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ภาพรวม 
บรษิทัฯ ม ี4 ธุรกิจภายใต้การบรหิารงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจศนูย์การค้า
และส�านักงานให้เช่า 2) ธุรกิจบริการศูนย์อาหาร 3) ธุรกิจโรงแรม 
และ 4) ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ทีพั่กอาศยั ซึง่รวมอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ด้
โอนไปยังทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
รีเทล โกรท (CPNREIT) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) และรวมถึงโครงการท่ีอยู่ 
ภายใต้บรษิทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื GLAND 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเซ็นทรัลพัฒนา และโครงการที่อยู่ภายใต้
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SF  
ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน

ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม  
36 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ  
ต่างจังหวัด 20 โครงการ และต่างประเทศ 1 โครงการ) อาคาร
ส�านักงานให้เช่า 10 อาคาร ศนูย์อาหารทัง้สิน้ 32 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง  
ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และ 
ฮลิตนั พัทยา โครงการท่ีพักอาศยัเพ่ือขาย 22 โครงการ ประกอบด้วย  
โครงการแนวสงู 15 โครงการ แนวราบ 7 โครงการ และส่วนทีเ่ข้าไป
ลงทุนในบริษัทฯ SF แบ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง และ 
คอมมูนิตี้มอลล์หรือศูนย์การค้าขนาดเล็ก 18 แห่ง

4.1 วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน

จ�านวนโครงการและพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของ CPN ณ ไตรมาส 4 ปี 2564

รวม CPN CPNREIT 1 CPNCG 2

จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม. จ�านวน ตร.ม.

ธุรกิจศูนย์การค้า

 ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 935,065 15 786,192 3 148,873 

 ศูนย์การค้าในต่างจังหวัด 3 20 846,846 20 749,071 4 97,775 

รวมธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศ 35 1,781,911 35 1,535,263 7 246,648 

 ศูนย์การค้าในต่างประเทศ 1 83,639 1 83,639 

รวมธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด 36 1,865,551 36 1,618,903 7 246,648 

ธุรกิจอื่น

 อาคารส�านักงาน 9 247,083 4 53,425 4 111,773 1 81,886 

 โรงแรม 2 563 ห้อง 1 257 ห้อง 1 304 ห้อง

 อาคารส�าหรับพักอาศัย (แนวสูง) 15 5,950 ยูนิต 15 5,950 ยูนิต

 อาคารส�าหรับพักอาศัย (แนวราบ) 6 1127 ยูนิต 6 1,127 ยูนิต

สินทรัพย์ภายใต้บริษัท GLAND

 อาคารส�านักงาน 1 67,604 1 67,604 

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

 พื้นที่ค้าปลีกในอาคารต่าง ๆ 24,936 24,936 

สินทรัพย์ภายใต้บริษัท SF

 ศูนย์การค้าภายใต้กิจการร่วมค้า 1 166,942 1 166,942 

 ศูนย์การค้าขนาดเล็ก-คอมมูนิตี้มอลล์ 18 209,674 18 209,674 

หมายเหต ุ: 1  สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้วยศูนย์การค้าจ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล 
พัทยา เซ็นทรัล มารีนา และเซ็นทรัล ล�าปาง 2) โรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ ฮิลตัน พัทยา และ 3) อาคารส�านักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี และที่อยู่ภายใต้การบริหารของ GLAND  
ได้แก่ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9

 2 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG ประกอบด้วยอาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
 3 โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกอบด้วย เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ซ่ึงนับเป็น 1 โครงการ

สรุปพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่
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ณ สิน้ปี 2564 มอีตัราการเช่าพ้ืนทีศ่นูย์การค้าในประเทศของบรษิทัฯ  
เฉลี่ยท่ีร้อยละ 91 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ี 
ร้อยละ 92 โดยศูนย์การค้าส่วนใหญ่สามารถรักษาอัตราการเช่า
พ้ืนท่ีให้อยู่ในระดบัสงูได้ แม้มผีูเ้ช่าท่ีได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์
การระบาดของ COVID-19 แต่บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก ่
ผูเ้ช่ามาโดยตลอดตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท�าให้ผูเ้ช่าสามารถกลบั
มาเปิดให้บริการในศูนย์การค้าได้อีกครั้ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาอัตราพื้นที่เช่าไว้ได้ 

รายได้จากการเช่าและบริการของศูนย์การค้าเดิม (Same Store 
Rental Revenue Growth) ณ สิน้ปี 2564 ลดลงประมาณร้อยละ 6.0  
จากปีก่อน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ท�าให้มี
การปิดศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและปรับลดค่าเช่า 
เพ่ือช่วยเหลือผู ้เช่าท่ีได้รับผลกระทบ ตามท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้า  
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมและอีเวนต์ต่าง ๆ ที่ลดลง โดยตัวเลข 
ดังกล่าวไม่นับรวมศูนย์การค้าท่ีมีการปรับปรุงระหว่างปี 2563 
และ 2564 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล ชลบุรี 
เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เซ็นทรัล พัทยา และ
เซ็นทรัล พระราม 2 และศูนย์ที่เปิดใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 
ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา

������ที่ม�ไ�้�����ึ้น�ป็นป�����
บริษัทฯ มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าในปี 2564 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ดังต่อไปนี้
•  บริษัทฯ ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT 2 แห่ง 

คือ เซ็นทรัล มารีนา เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2578 และ 
เซ็นทรัล ล�าปาง ระยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 2584 โดยบริษัทฯ ได้
บันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

 -  รายได้จากการจ�าหน่ายสทิธกิารเชา่สนิทรพัย์ จ�านวน 2,667 
ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้อื่น รวมถึงมีการบันทึก 
ค่าใช้จ่ายภาษีจากรายได้ดังกล่าว จ�านวน 533 ล้านบาท

 -  ค่าธรรมเนียมการได้มาจากโอนสินทรัพย์ให้ CPNREIT 
จ�านวน 84 ล้านบาท บันทึกอยู่ในรายได้อื่น

•  บรษิทัฯ ได้รบัการยกเว้นค่าเช่าของโรงแรมฮลิตนั พัทยา จ�านวน 
174 ล้านบาท จาก กองทรัสต์ CPNREIT โดยบริษัทฯ ได้บันทึก
รายการดังกล่าวในรายได้อื่น

•  บรษิทัฯ มกีารบนัทึกบญัชรีายการพิเศษ โดยบนัทึกอยู่ในรายได้
อื่นดังนี้

 -  บริษัทฯ มีการบันทึกปรับปรุงหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
โครงการล�าปางเน่ืองจากมีการซื้อท่ีดินระหว่างกัน จ�านวน 
58 ล้านบาท 

 -  บริษัทฯ บันทึกก�าไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 
111 ล้านบาท 

 -  บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการ 
โอนหุ้น CPNREIT ระหว่างกัน จ�านวน 125 ล้านบาท  
ซึ่งบันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในขณะทีช่่วงปีก่อนหน้า มรีายการท่ีมไิด้เกิดข้ึนเป็นประจ�าดงัต่อไปนี้
•  กองทรสัต์ GLANDRT ซึง่ GLAND มสีดัส่วนถือครองร้อยละ 15  

ได้เลิกกองและเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ท�าการโอนสิทธิการ
บริหารงานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  
และโครงการยูนลิเีวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่กองทรสัต์  
CPNREIT โดยบรษิทัฯ ได้บนัทึกรายการดังกล่าวในงบการเงนิรวม 
ดังต่อไปนี้

 -  รายได้จากการจ�าหน่ายสิทธิการเช่าสินทรัพย์ จ�านวน 270 
ล้านบาท ซึง่บนัทกึอยู่ในส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุจากบรษิทัร่วม

 -  ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกกองทรัสต์ GLANDRT จ�านวน 227 
ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่าย
ภาษจีากเงนิปันผลรบัจาก GLANDRT จ�านวน 62 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายของ GLANDRT ก่อน
ยกเลิกกองทรัสต์

 -  ค่านายหน้าการโอนสนิทรพัย์จาก GLANDRT เข้า CPNREIT 
จ�านวน 56 ล้านบาท บันทึกอยู่ในรายได้ค่าบริหารจัดการ

•  บริษัทฯ มีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease) 
จ�านวน 2,796 ล้านบาท ซึง่เป็นการบนัทึกในรายได้อืน่ ๆ  และเป็น 
การบันทึกรายได้ครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ด ี
รายการดังกล่าวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด รวมถึงมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีจากรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน จ�านวน 559 
ล้านบาท

•  บริษัทฯ มีการบันทึกเงินชดเชยค่าประกันภัยจากเหตุการณ ์
ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จ�านวน 280 ล้านบาท

•  บรษิทัฯ มกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเครือ่งมอืทางการเงนิ  
ซึ่งเป็นรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ารวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร จ�านวน 172 ล้านบาท 

•  บริษัทฯ มีการปรับรายการภาษีรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนที่กล่าวไว้ข้างต้น จ�านวน 
78 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทฯ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2563
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ผ����ท�ที่ส����ญ���ม�ต�ฐ�น�����นท��������น
ต่���������น�����ิษ�ทฯ
บริษทัฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ต่องบการเงินของ 
บริษทัฯ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 เรือ่ง
สญัญาเช่า (TFRS16) ซึง่อาจมคีวามแตกต่างจากผลการด�าเนนิงาน 
ท่ีเกิดขึ้นจริง จึงสรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ทางบัญชีต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564 และ
ในปี 2564 ได้ดังนี้
•  ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากการให้ความช่วยเหลอื 

ร้านค้าต่าง ๆ  ในรปูแบบส่วนลดค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ ประมาณการณ์ไว้  
โดยมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและบริการท่ีจะทยอยรับรู ้
ส่วนลดค่าเช่าเป็นลักษณะเส้นตรงตลอดอายุสัญญาของผู้เช่า
ตามมาตรฐานบัญชีในปี 2564 จ�านวน 325 ล้านบาท และ 
มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีจากการบันทึกรายการค่าเช่า 
ดังกล่าว จ�านวน 65 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวไม่มีผลต่อ
กระแสเงินสด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 4 เรื่อง “ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”)

•  การปรบัปรงุมลูค่าสญัญาเช่าเงินทนุ บรษิทัฯ มกีารบนัทกึลกูหนี ้
ที่เกิดจากการเข้าท�าสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease) กับ 
CPNREIT ตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่สะท้อนถึงมลูค่าปัจจบุนั 
(Present Value) ณ วันที่เข้าท�ารายการ และจะทยอยรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัญญาดังกล่าวผ่านรายได้จากการ
ลงทนุไปจนถึงปี 2568 ทีจ่ะรบัรูก้ระแสเงนิสดจรงิ โดยในปี 2564 
บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าพระราม 2 
เป็นจ�านวน 1,341 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจ�านวน 268 ล้านบาท 

ผลกระทบท้ังหมดจากรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าและจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในปี 2564 มีดังนี้

สรุปรายการปรับปรุงจากงบการเงิน เพื่อประกอบค�าอธิบายผลการด�าเนินงานหลักประจ�าปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
ผลการ 

ด�าเนินงานจาก
งบการเงิน

รายการ 
ที่มิได้เกิดขึ้น
เป็นประจ�า

ผลการ 
ด�าเนินงานหลัก

ผลกระทบ
มาตรฐาน 
TFRS16

ผลการ 
ด�าเนินงานหลัก  

(ไม่รวม
มาตรฐาน 
TFRS16)

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 22,073  22,073 (325) 21,748 

รายได้จากธุรกิจต่าง ๆ 2,767 2,767 2,767 

รายได้อื่น 4,137 (3,094) 1,043 1,043 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 28,977 (3,094) 25,883 (325) 25,558 

ต้นทุนการเช่าและบริการ 12,871 12,871  12,871 

ต้นทุนของธุรกิจต่าง ๆ 1,913 1,913 1,913 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,499  5,499 5,499 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 8,693 (3,094) 5,599 (325) 5,274 

(+) ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม/ร่วมค้า 704  704 704 

(+) รายได้จากการลงทุน 1,421 1,421 (1,341) 80 

(-) ต้นทุนทางการเงิน 1,790 1,790  1,790 

(-) ภาษีเงินได้ 1,798 (658) 1,140 (333) 806 

(-) ส่วนของผู้ไม่มีอ�านาจควบคุม 82 82 82 

ก�าไรสุทธิ ส่วนของบริษัทฯ 7,148 (2,436) 4,713 (1,333) 3,380 
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ภ�พ��มผ��������น�น��น
ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในปี 2564 ได้รวม 
ผลประกอบการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ ใน 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยไม่รวมผลกระทบจากรายการที่มิได้
เกิดขึ้นเป็นประจ�าและจากมาตรฐาน TFRS16 ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุด เพ่ือสะท้อน 
ต่อผลการด�าเนนิงานตามความเป็นจรงิ และอาจมคีวามแตกต่างจาก 
ข้อมูลบนงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ/หรือ
สอบทานแล้วโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

รายได้รวม
ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้รวม 25,558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.1 
จากปีก่อน โดยหลกัมาจากมกีารปิดศนูย์การค้าในเขตพ้ืนท่ีเสีย่งสงู
เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือนและได้ยกเว้นค่าเช่า 
ปรับลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมีการงด
จัดกิจกรรมและอีเวนต์ต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 
ต้นทุนรวม
ในปี 2564 บรษิทัฯ มต้ีนทนุรวม 14,784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7  
จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนต่าง ๆ ที่ลดลงของศูนย์การค้า
ท่ีได้รับผลกระทบและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับรายได้ แต่ในไตรมาส 4 ต้นทุนท่ี
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปลายปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องใช้ส�านักงานและของใช้สิ้นเปลือง ค่าเช่า 
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT ค่าธรรมเนียมและค่าท่ี
ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
ส�านักงานและสินทรัพย์ของโรงแรม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2564 เท่ากับ 5,499 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากค่าใช้จ่ายการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยร่วมมือ 
กับภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นช่วงเทศกาล ส่งผลให้สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 21.5 เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 18.5 จากปีก่อน เนื่องจากภาพรวมของรายได้ 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารให้มี
ประสิทธิผลให้สอดคล้องกับรายได้เพ่ือรักษาการด�าเนินธุรกิจให้
เป็นปกติในสภาวการณ์ปัจจุบัน

อัตราก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่นส�าหรับปี 2564  
ร้อยละ 39.7 ลดลงจากร้อยละ 43.7 ในปีก่อนหน้า ส่วนอัตรา
ก�าไรจากการด�าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 20.6 ลดลงจากร้อยละ 27.3  
ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากผลกระทบทางด้านรายได้มากกว่าใน 
ช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า จากการระบาดของ COVID-19 ระลอก
ที่สามและส่ี ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการการลดต้นทุนและ 
ค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างต่อเนื่อง

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2564 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิเท่ากับ 3,380 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
39.4 จากปีก่อน โดยหลักมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของ COVID-19 ดงักล่าวไปข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเหมาะสม 
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถรักษาการด�าเนินงานให้เป็นปกติต่อไปได ้
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และรักษาผลตอบแทน 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผ��������น�น��น�ุ����ใ�้�ช่������ิ���
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ�านวน 
21,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อน โดยหลักรายได ้
ทั้งปีที่ลดลงเป็นผลจากการปิดศูนย์การค้าชั่วคราวในเขตพ้ืนท่ี
เส่ียงสูง ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีการยกเว้นค่าเช่าและ 
ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้ประกอบการในศูนย์การค้าตามแนวทาง
ปฏิบัติช่วยเหลือผู ้ประกอบการแต่ละรายตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี ยังงดการจัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ต่าง ๆ ในศูนย์ฯ ท่ีปิด 
ให้บริการชั่วคราว ท�าให้รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
ลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนรายได้ไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเน่ืองมาจากการรวมรายได้ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเม้นท์ เต็มไตรมาส

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนักงาน ค่าเช่าท่ีดนิ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย ค่าซ่อมแซม 
ค่าเบี้ยประกัน และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้เพ่ือ 
หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 12,871  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปัจจัยดังนี้
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•  ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มีการปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัยและค่าซ่อมแซมที่ลดลงสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันจากการปิดให้บริการศูนย์การค้าบางแห่งเป็นการ
ชั่วคราวในระหว่างท่ีมีการล็อคดาวน์ ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหาร
จดัการต้นทนุอย่างมปีระสทิธิภาพ มปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
จากระดับปีปกติจากการคงมาตรการประหยัดพลังงานท่ีมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

•  ต้นทุนการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา และการบริการของเอาท์ซอร์ส
ต่าง ๆ ท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดลง
สอดคล้องกับการปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์การค้า 

•  ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2564 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น
เน่ืองมาจากการรวมผลประกอบการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจให้เช่าและบริการ 
ส�าหรับอัตราก�าไรข้ันต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลกัของบรษิทัฯ อยู่ทีร้่อยละ 40.8 ลดลงจากร้อยละ 45.0 ในปีก่อน  
เน่ืองจากรายได้ ท่ีลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนท่ีลดลง  
ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการและการบริหารจัดการต้นทุนอย่าง
มปีระสทิธิภาพเพ่ือให้อตัราก�าไรของธุรกิจสามารถกลบัสูร่ะดบัปกติ
ได้ในอนาคต 

ผ��������น�น��น�ุ������ิ���ศูน�������
รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร
ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหารจ�านวน 
325 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.2 จากปีก่อน โดยหลักสอดคล้อง
กับทิศทางการปิดด�าเนินการของศูนย์การค้าบางแห่งชั่วคราวและ
มาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

ต้นทุนบริการศูนย์อาหาร
ในปี 2564 บรษิทัฯ มต้ีนทุนบรกิารศนูย์อาหารเท่ากับ 271 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 10.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทิศทางของรายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร  

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจบริการศูนย์อาหาร 
บรษิทัฯ มอีตัราก�าไรข้ันต้นของธุรกิจบรกิารศนูย์อาหารร้อยละ 16.7 
ลดลงจากร้อยละ 31.9 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบทางด้าน
รายได้ท่ีลดลงในระดับท่ีมากกว่าต้นทุนท่ีลดลงและผลกระทบจาก
มาตรการจ�ากัดการรับประทานอาหารในร้านและ Food Delivery 
ที่เข้มงวดกว่าปีก่อน

ผ��������น�น��น�ุ����โ����ม
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
286 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 จากปีก่อน โดยหลักรายไตรมาส 
เป็นผลจากการท่ีมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากการท่องเท่ียวใน
ประเทศช่วงปลายปีซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจ�ากัดการ 
เดนิทางภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม ่
ฟ้ืนตวัจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ซึง่ยังคงถูก 
จ�ากัดการเดนิทาง ส่วนผลประกอบการปี 2564 ลดลงจากช่วงเดยีวกัน 
ของปีก่อนหน้าเน่ืองจากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ได้รับผลพวง
จากการท่ีจ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาตยัิงคงเดนิทางมาได้ตามปกติ

ณ ส้ินปี 2564 โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีอัตราการเข้าพักเท่ากับ 
ร้อยละ 60 ส่วนโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 35 ซึ่งภาพรวมทั้งปีได้จาก 
ผลกระทบมาตรการล็อคดาวน์ในเขตพ้ืนที่เส่ียงเพ่ือควบคุมการ 
แพร่ระบาดและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ียังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม  
มีการฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 4 ปี 2564 

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ในปี 2564 บรษิทัฯ มต้ีนทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน 
137 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.7 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางของรายได้จากการเปิดให้เข้าพักได้ตามปกติ
ซึ่งจะมีทั้งต้นทุนคงที่และผันแปร ในขณะเดียวกันทั้งสองโรงแรม
ยังคงมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนนิงานท่ีเปลีย่นแปลงในช่วงนี้

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรม 
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นในธุรกิจโรงแรมร้อยละ 52.3 เพ่ิมข้ึน 
จากร้อยละ 45.7 จากปีก่อน ซึ่งผลประกอบการสะท้อนการบริหาร
จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ��������น�น��น�ุ��������ส�����ิมท��พ��
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 
2,156 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการ
โอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการคอนโด 2 แห่งล็อตใหญ่ในช่วง
ไตรมาส 4 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมีการโอน
โครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการ
นยิาม บรมราชชนนี นริต ิบางนา โครงการเอสเซน็ท์ ทาวน์ พิษณุโลก 
โครงการนินญา กัลปพฤกษ์ โครงการนิรติ เชียงราย โครงการ
คอนโดมิเนียม ฟีล พหล 34 เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี เอสเซ็นท์  
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พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ และเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ในกรุงเทพฯ ซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ สามารถโอนและรับรู้
เป็นรายได้ตามแผนที่วางไว้

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 
1,506 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน สอดคล้องกับทิศทาง
ของรายได้

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรข้ันต้นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ร ้อยละ 
30.1 ลดลงจากร้อยละ 33.1 จากปีก่อน เน่ืองจากมีสัดส่วนการ
โอนโครงการที่พัฒนาบนที่ดินที่ไม่ได้อยู่บริเวณศูนย์การค้าหรือ 
ไม่เป็นทีด่นิทีม่อียู่เดมิ กอปรกับมกีารให้ส่วนลดในบางโครงการเพ่ือ
สนับสนุนก�าลังซื้อ โดยเป็นไปตามแผนการโอนที่วางไว้

โครงสร้างทางการเงิน
บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นจาก 45,535 ล้านบาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น 79,550 ล้านบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของภาระหน้ีเงินกู้ยืม 
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และหนี้สินระยะส้ันที่
เพ่ิมขึน้ เพ่ือเข้าซือ้หุ้น SF รวมถึงภาระหน้ีสนิจากการรวมงบการเงนิ
ของบริษัท SF เข้ามารับรู้ในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม สามารถ
รกัษาอตัราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
อยู่ทีร้่อยละ 1.65 ต่อปี ลดลงจากสิน้ปีก่อนทีร้่อยละ 2.03 ต่อปี โดย
มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนร้อยละ 44 และดอกเบี้ยลอยตัว
ในสัดส่วนร้อยละ 56
 
อตัราหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที ่0.91 เท่า 
เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 0.48 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ 
ต�า่กว่านโยบายของบรษิทัฯ ท่ี 1 เท่า และต�า่กว่าระดบัเงือ่นไขสญัญา 
เงินกู้ (Debt Covenant) ที่ 1.75 เท่า โดยหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
เพ่ิมขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้นจากการเข้าซื้อ SF 
อย่างไรก็ตาม ยังคงรกัษาการบรหิารสภาพคล่องอย่างรอบคอบและ 
รัดกุมและให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการโครงสร้างทางการเงนิ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ที่ผันผวน และรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
และใกล้เคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยใน 

ปี 2564 อัตราส่วนดังกล่าวปรับลดลงจากปี 2563 มาอยู ่ ท่ี 
ร้อยละ 2.95 ร้อยละ 9.17 และ 0.24 เท่าตามล�าดบั เน่ืองจากรายได้และ
ก�าไรที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในช่วงปีท่ีผ่านมา 
ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
การบริหารจัดการสินทรัพย์และลงทุนในสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

การให้สินเชื่อทางการค้า
บรษิทัฯ มนีโยบายการให้สนิเชือ่ทางการค้า (Credit Term) ระหว่าง 
1-30 วัน โดยระหว่างปีที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาง 
บรษิทัฯ ไม่ได้มกีารปรบัเปลีย่นนโยบายดงักล่าว ซึง่ในปี 2564 มรีะยะ 
เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 42 วัน เพิ่มจากปี 2563 ที่ 35 วัน เนื่องจาก
มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าถัวเฉล่ียลดลงจาก 10.56 เท่า
ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 8.63 เท่าในปี 2564 มาจากลูกหนี้การค้าท่ี 
เพ่ิมขึน้เน่ืองจากอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเรือ่งการให้ส่วนลดค่าเช่า  
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการขยายระยะเวลา Credit Term อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีการช่วยเหลือผู้เช่าในด้านการยกเว้นค่าเช่าและการให้
ส่วนลดค่าเช่า โดยมีการบริหารจัดการสภาพคล่องโดยการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มี
การจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 จ�านวน 0.60 บาท 
ต่อหุน้ โดยจะเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 ในวันท่ี  
22 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติต่อไป และก�าหนดวันขึ้นเครื่องหมาย
ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD) วันที่ 4 มีนาคม 2565 ภายหลังจาก
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จะท�าการจ่ายใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ฐ�น�������น
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 263,421 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 41,769 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.8 จาก 
ปีก่อน โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงินสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการค้าสทุธิ ลกูหนีอ้ืน่ และ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมนุเวียนเท่ากับ 23,515 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 250 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 จากปีก่อน  
โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 4,088 ล้านบาท  
ในขณะท่ีเงินลงทุนในตราสารทุนเพ่ิมข้ึน 920 ล้านบาท 
เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมขึ้น 
28,433 ล้านบาท ตามการเข้าท�ารายการซื้อหุ้นของ SF

•  การเพ่ิมขึน้ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์พัฒนาเพ่ือขายจ�านวน 
1,030 ล้านบาท จากโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีพั่ฒนาแล้วเสรจ็

•  การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจ�านวน 631 ล้านบาท และลกูหนีอ้ืน่ 
จ�านวน 1,257 ล้านบาท เน่ืองจากมีการเจรจาตกลงการให้
ส่วนลดแก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่
มีภาระค�้าประกันเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินลงทุน 
ระยะยาวในกจิการท่ีเก่ียวข้องกันและอืน่ ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สิทธิการเช่าและการใช้สินทรัพย์  
ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
239,906 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 42,019 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21  
จากปีก่อน โดยมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
•  เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและกิจการร่วมค้าเพ่ิมขึน้ 31,799 ล้านบาท  

โดยหลักมาจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าภายใต้ SF จาก 
การท่ีบริษัทฯ ได้เข้าถือครอง SF ในสัดส่วนท่ีมีอ�านาจควบคุม
เป็นที่เรียบร้อย 

•  เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้เพ่ิมขึ้น 441 ล้านบาท 
จากการบริหารเงินลงทุน

•  อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุเพ่ิมขึน้ 6,665 ล้านบาท โดยหลกั
มาจากการเพิ่มขึ้นจากขนาดสินทรัพย์ที่เติบโตตามขนาดธุรกิจ

•  การบันทึกลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนเพ่ิมขึ้น 1,754 ล้านบาท 
ซึ่งทยอยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัญญาดังกล่าวผ่าน 
รายได้จากการลงทุนไปจนถึงปี 2568 ทีจ่ะรบัรูก้ระแสเงนิสดจรงิ 
เป็นผลจากการเข้าท�ารายการสัญญาเช่าเงินทุนของเซ็นทรัล
พระราม 2 กับ CPNREIT ในปี 2563 

หนี้สินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 181,346 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 36,817 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.5 จาก 
ปีก่อน โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน
หน้ีสนิหมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหนีอ้ืน่  
หน้ีสินมีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หนี้สิน 
มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นและที่ครบก�าหนดช�าระใน 1 ปีส่วนของ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายใน 1 ปี  
ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี และภาษี
เงินได้ค้างจ่าย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนีส้นิหมนุเวียนเท่ากับ 43,492 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 13,059 ล้านบาท หรอืร้อยละ 43 จากปีก่อน  
โดยมีความเคลื่อนไหวของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
•  หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยระยะส้ันและที่ครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี

เพิ่มขึ้น 11,891 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือบริหารสภาพคล่องให้ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนแผนการลงทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และการเข้าซื้อ
กิจการ SF ตามที่กล่าวไว้

•  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 
เพ่ิมขึ้น 421 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระค่าเช่าของทรัพย์สิน
สิทธิการเช่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน TFRS16

•  การบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 111 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้นิไม่หมนุเวียนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย หนีส้นิมภีาระ ดอกเบีย้
ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังาน เจ้าหน้ีสทิธิการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า  
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า เงินค�้าประกันสิทธิการเช่า ประมาณการ 
หนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
(ตามมาตรฐาน TFRS16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 
137,853 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 23,757 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21  
จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ส�าคัญ
ดังต่อไปนี้
•  หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 

22,123 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ และการเข้าซื้อกิจการ SF ตามที่กล่าวไว้

•  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 891 ล้านบาท มาจาก
ขาดทุนจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และขาดทุน
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน (FS Note 27)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 82,075 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 4,952 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.4 จากปีก่อน 
โดยมีความเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญดังดังต่อไปนี้
•  การเพ่ิมขึน้ของก�าไรสะสมท่ีไม่ได้จดัสรรจ�านวน 3,999 ล้านบาท  

ประกอบด้วย ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปีจ�านวน 7,148 ล้านบาท 
หักด้วยขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ�านวน 20 ล้านบาท และการ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างปีจ�านวน 3,130 ล้านบาท
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สภ�พ��่�� ������ม�พี��พ�������นทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด (รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน) จ�านวน 3,131 ล้านบาท  
ลดลงจ�านวน 4,088 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 จากปีก่อน  
โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
มีดังต่อไปนี้
• กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
  ในปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 

7,859 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสุทธิรับจากผลก�าไรการ 
ด�าเนินงานท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 
และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน 
ระหว่างปี อาทิ การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า เงินจ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  ในปี 2564 บริษัทฯ ใช ้เ งินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน 

จ�านวน 36,165 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (CAPEX) ซ่ึงประกอบไปด้วยการเข้าซื้อหุ้น
ในบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) พัฒนา
โครงการใหม่และปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการเดิม
ท่ียังมีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์

ในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ท่ีผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการโอนสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือ
การลงทุนให้กับ CPNREIT ทัง้น้ี พยายามรกัษาสภาพคล่องของ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานไปพร้อมกัน 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน
  ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิสดสทุธิจากกิจกรรมหาเงนิจ�านวน  

26,264 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและผูล้งทนุสถาบนัเพ่ิมขึน้เพ่ือมา 
บริหารโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับแผนการด�าเนิน
ธุรกิจ ขณะที่บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  
เงินสดจ่ายเพ่ือช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้  
รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายและจ่ายเงินปันผลระหว่างปี

• รายจ่ายลงทุน
  ในปี 2564 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจ�านวน 43,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วย การเข้าซือ้หุน้ของ SF จ�านวน 25,500 ล้านบาท ซือ้
ทีด่นิเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคตและการพัฒนาโครงการใหม่ 
จ�านวน 12,800 ล้านบาท การลงทุนเพ่ือปรบัปรงุและเพ่ิมมลูค่า
โครงการที่มีอยู่เดิมจ�านวน 1,800 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม อาทิ โครงการท่ีพัก
อาศัย จ�านวน 2,800 ล้านบาท

แนวโน้มผลการด�าเนินงานปี 2565
ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ยังคงเป็นปัจจัย
หลักท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่เริ่ม
เกิดข้ึนในหลายจังหวัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 
เป็นต้นมา และได้กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจสร้างความกังวลแก่
ประชาชนในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่บ้าง ในขณะเดียวกัน 
กิจกรรมทางธุรกิจและการใช้ชีวิตในศูนย์การค้าและสถานที่ต่าง ๆ 
ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจท่ีจะสนับสนุนการใช้จ่ายและบรโิภคปรบัตวัสงูขึน้ รวมถึง 
ความคืบหน้าการกระจายวัคซีนท่ีรวดเร็วขึ้น และการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ต่าง ๆ จะส่งผลให้ความ
เชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในประเทศปรบัตวัดขีึน้ด้วยเช่นกัน ส�าหรบัภาคการ
ท่องเทีย่ว ซึง่เป็นปัจจยัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจทีส่�าคญัของประเทศไทย 

จะสามารถฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศที่จะเห็นการฟื้นตัวก่อน ซึ่ง
จะส่งเสรมิให้ผลการด�าเนนิงานธรุกิจหลกัและธุรกิจสนับสนนุต่าง ๆ   
ของบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญจากปี 2564 ได้ 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
แนวโน้มการฟ้ืนตวัอยู่ อาท ิอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึน้จากราคาพลงังาน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดแรงงานท่ียังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และระดับหน้ี 
ครวัเรอืนท่ียังสงูอยู่ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ ได้มกีารตดิตามปัจจยัเหล่านี ้
และบริหารจัดการความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานและขับเคล่ือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโต
ในระยะยาวต่อไป

บริษัทฯ ยังคงต้องติดตามและประเมินผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผน 

4.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงาน 
อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
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ธุรกิจให้สอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที ่
เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนการด�าเนินงาน
และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนและปรับแผนการ
ลงทุนเพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดและเตรียมสภาพคล่อง
ให้เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ COVID-19 และดูแลผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงต่อไปตามที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า
บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569) โดย
จะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีให้ใกล้เคียงกับแผน
เดมิท่ีต้ังไว้มากกว่าร้อยละ 10 บนฐานรายได้ปีปกตก่ิอนเกิดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยการเตบิโตจะมาจากการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) แห่งใหม่ 
รวมถึงการปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ
พัฒนาโครงการที่พักอาศัย โครงการโรงแรมและอาคารส�านักงาน 
ท้ังส่วนท่ีประกาศแผนการพัฒนาแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้ประกาศ 
และได้เตรียมความพร้อมด้านฐานะการเงิน รักษากระแสเงินสด
และสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการรองรบัการด�าเนินธุรกิจท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีท้าทายจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยังเชือ่มัน่
ในกลยุทธ์การเตบิโตด้วยวิสยัทศัน์ “Center of Life” โดยเชือ่ว่าธุรกิจ
ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินการอยู่ยังเป็นศนูย์กลางการใช้ชวีติทีม่อบความสขุ 
และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา รวมท้ังเป็นสถานที่
ปลอดภยัในการใช้ชวิีตของทกุคนในแต่ละชมุชน โดยได้มกีารศกึษา
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบรับ 
พฤติกรรมลูกค้าและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของร้านค้าท่ี 
เปลี่ยนไปสู่ New Normal ได้อย่างสมบูรณ์

จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้าในลักษณะพ้ืนท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) โดย
วางแผนใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าใน
ปัจจุบันเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น ๆ อาทิ โครงการท่ีพักอาศัย 
อาคารส�านักงาน และโรงแรม เพ่ือสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุและสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่บรษิทัฯ 
ต่อไป โดยได้ประกาศแผนการพัฒนาโครงการใหม่ อาทิ เซ็นทรัล 
อยุธยา (เปิดเดือนพฤศจิกายน 2564) เซ็นทรัล ศรีราชา (เปิดเดือน
ตุลาคม 2564) เซ็นทรัล จันทบุรี (เปิดช่วงกลางปี 2565) และดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค (ทยอยเปิดตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันต่อไป มกีารศกึษาแนวทางการพัฒนา
โครงการใหม่ทียั่งไม่ได้ประกาศ อกีทัง้ยังคงเดนิหน้าพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ  อาท ิอาคารส�านกังาน โรงแรม และโครงการทีพั่กอาศยั ภายใต้ 
ความเป็น Center of Life ที่จะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก 
สร้างการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนใน 
ระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A)  
ในสินทรัพย์และธุรกิจท่ีมีศักยภาพเติบโตสูง และให้ผลตอบแทน
การลงทุนท่ีดี รวมท้ังศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพ่ือ
ขยายช่องทางในการสร้างรายได้และสอดคล้องกับแผนการเติบโต
ตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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4.3  ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

รายได้

รายได้ค่าเช่าและบริการ 31,843,166,597 82.5 24,848,318,512 74.9 22,072,637,629 72.6

รายได้จากการให้บริการศูนย์อาหาร 851,460,677 2.2 446,087,025 1.3 324,803,920 1.1

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,120,527,271 2.9 306,073,926 0.9 286,493,491 0.9

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,904,236,972 7.5 2,261,550,432 6.8 2,156,075,248 7.1

รายได้จากการลงทุน 187,169,749 0.5 1,098,703,393 3.3 1,420,947,995 4.7

รายได้จากเงินชดเชยประกันภัย 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รายได้อื่น 1,683,415,423 4.4 4,200,381,217 12.7 4,136,574,330 13.6

 รวมรายได้ 38,589,976,689 100.0 33,161,114,505 100.0 30,397,532,613 100.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเช่าและบริการ 15,480,793,657 40.1 13,055,138,129 39.4 12,870,616,838 42.3

ต้นทุนจากการให้บริการศูนย์อาหาร 393,999,648 1.0 303,888,654 0.9 270,667,514 0.9

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 378,503,657 1.0 166,181,377 0.5 136,716,091 0.4

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,833,045,051 4.8 1,511,846,567 4.6 1,506,102,555 5.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,838,814,813 17.7 5,513,877,416 16.6 5,413,946,664 17.8

 รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 24,925,156,826 64.6 20,550,932,143 62.0 20,198,049,662 66.4

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 18,633,049,504 45.5 12,610,182,362 36.4 10,199,482,951 30.9

ส่วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทุน)

ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (21,644,864) (0.1) (85,547,945) (0.3)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า 1,292,258,297 3.3 1,041,591,853 3.1 703,958,648 2.3

ต้นทุนทางการเงิน (811,468,750) (2.1) (1,864,971,756) (5.6) (1,789,932,274) (5.9)

ภาษีเงินได้ (2,336,357,717) (6.1) (2,148,442,833) (6.5) (1,798,014,482) (5.9)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,809,251,693 30.6 9,616,714,762 29.0 7,229,946,898 23.8

(ก�าไร) ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (70,846,743) (0.2) (59,617,903) (0.2) (81,495,067) (0.3)

รายการพิเศษ : ก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัทย่อย 0  -   0  -   0  -   

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 11,738,404,950 30.4 9,557,096,859 28.8 7,148,451,831 23.5

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
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ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (176,866,113) 22,337,440 78,022,782 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0 161,354,598 318,001,938 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธ ิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย 71,566,027 0 0 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 0 0 0 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิ 
จากภาษี (105,300,086) 183,692,038 396,024,720 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อนส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,703,951,607 9,800,406,800 7,625,971,618 

(ก�าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (13,105,096) (58,934,733) (89,264,896)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 11,690,846,511 9,741,472,067 7,536,706,722

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 55,007,135,395 61,457,082,400 58,695,563,519 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี * (8,742,026,084)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (351,862,666) 0 0 

เงินปันผลจ่าย (4,936,595,279) (3,576,589,656) (3,129,548,625)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 11,738,404,950 9,557,096,859 7,148,451,831 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0 0 (20,086,325)

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี 61,457,082,400 58,695,563,519 62,694,380,400 

ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน  2.62  2.13  1.59 

หมายเหต ุ: *  ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 9 กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ (TFRS9) ซึง่ไม่มผีลกระทบเป็นนัยส�าคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายการบันทึกรายได้ค่าเช่าและ
บริการ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และรายการต้นทุนทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,053,237,349 1.2 7,218,687,997 3.3 3,130,563,990 1.2

เงินลงทุนชั่วคราว 1,001,374,831 0.6 2,006,244,162 0.9 2,926,663,869 1.1

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,355,706,522 0.8 3,571,263,150 1.6 4,202,579,635 1.6

ลูกหนี้อื่น 3,606,333,839 2.1 1,936,040,489 0.9 3,192,604,083 1.2

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 8,361,607,398 4.9 9,032,387,201 4.1 10,062,185,182 3.8

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,378,259,939 9.6 23,764,622,999 10.7 23,514,596,759 8.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 1,000,000 0.0 1,000,000 0.0 1,000,000 0.0

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,357,462,849 4.3 5,730,869,437 2.6 8,180,950,973 3.1

เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,809,159,317 2.8 2,454,331,140 1.1 31,803,016,736 12.1

เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,557,186,704 0.9 1,955,956,969 0.9 2,397,283,769 0.9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 199,188,980 0.1 0 0.0 0 0.0

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 2,309,616,000 1.4 0 0.0 0 0.0

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 0 0.0 16,397,781,538 7.4 18,151,895,425 6.9

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,166,689,978 3.0 932,282,123 0.4 1,053,930,759 0.4

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,226,344,210 1.3 3,392,385,670 1.5 3,249,669,858 1.2

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 104,503,446,798 61.5 159,982,702,777 72.2 166,647,557,162 63.3

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 1,596,512,025 0.9 3,241,510,575 1.5 3,200,404,721 1.2

ค่าความนิยม 1,036,491,639 0.6 1,036,491,639 0.5 1,211,741,644 0.5

สิทธิการเช่า 20,782,536,590 12.2 0 0.0 0 0.0

สิทธิการใช้สินทรัพย์ 377,196,868 0.2 0 0.0 0 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,631,942,264 1.0 2,762,353,489 1.2 4,008,794,740 1.5

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 153,554,774,222 90.4 197,887,665,357 89.3 239,906,245,787 91.1

รวมสินทรัพย์ 169,933,034,161 100.0 221,652,288,356 100.0 263,420,842,546 100.0
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งบดุล

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,970,000,000 2.9 11,732,000,000 5.3 17,660,000,000 6.7

เจ้าหนี้การค้า 1,694,324,758 1.0 664,209,803 0.3 707,578,548 0.3

เจ้าหนี้อื่น 5,563,848,687 3.3 4,735,459,189 2.1 5,551,288,230 2.1

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 0 0.0 2,415,099,679 1.1 2,836,121,628 1.1

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 125,761,218 0.1 226,249,340 0.1 298,826,399 0.1

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 0 0.0 0 0.0 0 0.0

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,769,203,285 2.2 6,172,903,428 2.8 12,136,293,837 4.6

เจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่
ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 1,842,399,134 1.1 1,905,361,362 0.9 1,872,628,182 0.7

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 921,155,034 0.5 483,540,665 0.2 372,884,208 0.1

เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 2,188,285,081 1.3 2,098,047,208 0.9 2,056,566,410 0.8

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,074,977,197 12.4 30,432,870,674 13.7 43,492,187,442 16.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 692,724,451 0.4 724,338,063 0.3 930,608,387 0.4

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น 24,470,814,350 14.4 27,630,459,673 12.5 49,753,349,394 18.9

หนี้สินตามสัญญาเช่า 0 0.0 43,486,788,889 19.6 44,423,114,167 16.9

เจ้าหนี้สิทธิการเช่า 0 0.0 0 0.0 0 0.0

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,974,785,570 1.2 2,623,959,102 1.2 3,514,563,266 1.3

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 649,366,793 0.4 730,904,814 0.3 853,084,892 0.3

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 32,292,675,950 19.0 30,649,055,873 13.8 29,794,921,710 11.3

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 8,027,661,841 4.7 7,865,714,904 3.5 8,254,646,646 3.1

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 287,057,469 0.2 384,188,218 0.2 324,005,272 0.1

เงินค�้าประกันสิทธิการเช่า 707,362 0.0 0 0.0 0 0.0

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0 0.0 707,362 0.0 5,167,400 0.0

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68,395,793,786 40.2 114,096,116,898 51.5 137,853,461,134 52.3

รวมหนี้สิน 89,470,770,983 52.7 144,528,987,572 65.2 181,345,648,576 68.8
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งบดุล

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน* 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 2,244,000,000 1.3 2,244,000,000 1.0 2,244,000,000 0.9

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,558,557,850 5.0 8,558,557,850 3.9 8,558,557,850 3.2

ก�าไรสะสม

 จัดสรรเป็นทุนส�ารอง 224,400,000 0.1 224,400,000 0.1 224,400,000 0.1

 ยังไม่ได้จัดสรร 61,457,082,400 36.2 58,695,563,519 26.5 62,694,380,400 23.8

หุ้นทุนซื้อคืน 0 0.0 (761,216,026) (0.3) (761,216,026) (0.3)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (355,632,169) (0.2) (171,256,961) (0.1) 142,059,680 0.1 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 8,333,855,097 4.9 8,333,252,402 3.8 8,973,012,066 3.4

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80,462,263,178 47.3 77,123,300,784 34.8 82,075,193,970 31.2

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 169,933,034,161 100.0 221,652,288,356 100.0 263,420,842,546 100.0

หมายเหต ุ: *  ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 9 กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ (TFRS9) ซึง่ไม่มผีลกระทบเป็นนัยส�าคัญกับงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน โดยมีการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่า
เงินทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มเข้ามา และมีการปรับรายการก�าไรสะสม 
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 11,809,251,693 66.5 9,616,714,762 123.9 7,229,946,898 92.0 

รายการปรับปรุง

โครงการอสังหาฯ ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 1,833,045,051 10.3 1,511,846,567 19.5 1,506,102,555 19.2 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 7,116,898,885 40.0 7,906,273,454 101.9 8,124,220,923 103.4 

รายได้จากการลงทุน (187,169,749) (1.1) (1,098,703,393) (14.2) (1,420,947,995) (18.1)

ต้นทุนทางการเงิน 811,468,750 4.6 1,864,971,756 24.0 1,789,932,274 22.8 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (15,505,315) (0.1) 21,644,864 0.3 85,547,945 1.1 

ตัดจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56,981,896 0.3 108,111 0.0 20,260,411 0.3 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที ่
เกี่ยวข้องกัน (48,941,617) (0.3) 0 0.0 0 0.0 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (6,773,793) (0.0) (12,136,830) (0.2) (2,953,463) (0.0)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (1,651,964) (0.0) (2,569,655,733) (33.1) (2,671,889,172) (34.0)

รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (1,878,052,127) (10.6) (2,371,297,395) (30.6) (1,501,749,784) (19.1)

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 201,691,121 1.1 89,869,818 1.2 120,779,604 1.5 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า (สุทธิจากภาษี) (1,295,501,982) (7.3) (1,041,591,853) (13.4) (703,958,648) (9.0)

(ก�าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกิดขึน้จรงิ 33,609,677 0.2 (1,564,287) (0.0) 22,373,036 0.3 

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเครือ่งมอื
ทางการเงิน 192,118,451 1.1 82,156,104 1.1 (17,890,123) (0.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,336,357,717 13.1 2,148,442,833 27.7 1,798,014,482 22.9 

ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า (174,144,646) (2.2)

20,957,826,694 117.9 16,147,078,778 208.0 14,203,644,297 180.7 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า (61,576,100) (0.3) (2,237,201,492) (28.8) (716,864,430) (9.1)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (557,802,649) (3.1) 1,359,658,505 17.5 (1,583,898,807) (20.2)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (1,981,901,213) (11.2) (2,075,105,779) (26.7) (2,320,008,011) (29.5)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 614,300,093 3.5 (1,934,017,910) (24.9) (1,174,760,421) (14.9)

เจ้าหนี้การค้า (200,036,003) (1.1) (783,153,269) (10.1) (144,006,721) (1.8)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (719,231,428) (4.0) (1,265,459,390) (16.3) 563,350,740 7.2 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 1,982,646,600 11.2 790,639,546 10.2 614,882,441 7.8 

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 335,141,886 1.9 (161,946,937) (2.1) (388,931,743) (4.9)

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 0 0.0 0 0.0 12,468,488 0.2 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (13,653,850) (0.1) (8,331,798) (0.1) (66,895,946) (0.9)

ภาษีเงินได้จ่าย (2,584,463,889) (14.5) (2,070,794,583) (26.7) (1,139,977,119) (14.5)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 17,771,250,141 100.0 7,761,365,671 100.0 7,859,002,768 100.0 
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 41,234,236 (0.3) 45,657,261 (0.6) 58,532,413 (0.2)

เงินปันผลรับ 1,053,942,734 (6.6) 939,833,294 (12.2) 517,277,231 (1.4)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (947,371,608) 6.0 (993,414,399) 12.8 (914,783,919) 2.5 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (2,126,027,397) 13.4 (108,358,000) 1.4 (8,937,965,576) 24.7 

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น (2,309,616,000) 14.5 0 0.0 0 0.0 

เงนิสดรบัคนืจากการลดมลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0 0.0 683,683,536 (8.8) 0 0.0 

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะยาวกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (98,298,426) 0.6 0 0.0 0 0.0 

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุระยะยาวกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกัน 560,349,250 (3.5) 0 0.0 (100,722,057) 0.3 

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (551,299,493) 3.5 (568,731,667) 7.4 (144,393,000) 0.4 

เงนิสดรบัช�าระคนืเงนิให้กูยื้มจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 0 0.0 169,810,000 (2.2) 17,250,000 (0.0)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (6,282,122,909) 39.5 (6,430,363,103) 83.2 (6,018,896,508) 16.6 

เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (211,075,777) 1.3 (468,160,473) 6.1 (501,906,944) 1.4 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,676,086) 0.0 (15,569) 0.0 (10,784,947) 0.0 

เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้สทิธิการเช่า (3,290,602,281) 20.7 0 0.0 0 0.0 

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 136,554,305 (0.9) 300,292,018 (3.9) 6,104,298,318 (16.9)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า (228,220,975) 1.4 (280,287,223) 3.6 (376,575,648) 1.0 

เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า (418,017,667) 2.6 0 0.0 0 0.0 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง (1,221,972,671) 7.7 (1,022,186,363) 13.2 (1,326,338,133) 3.7 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (24,529,941,629) 67.8 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (15,896,220,765) 100.0 (7,732,240,688) 100.0 (36,164,950,399) 100.0 
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งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 10,222,888 (0.4) 0 0.0 0 0.0 

ดอกเบี้ยจ่าย (966,667,807) 36.3 (775,941,165) (15.2) (837,331,267) (3.5)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบัน 32,638,778,000 (1,224.3) 49,094,000,000 960.0 79,929,843,836 329.4 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนสถาบัน (29,826,878,273) 1,118.8 (36,760,203,285) (718.8) (49,441,348,314) (203.8)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,228,327,392 (46.1) 115,350,000 2.3 258,084,344 1.1 

เงนิสดจ่ายเพ่ือช�าระเงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน (330,000,000) 12.4 0 0.0 0 0.0 

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ�านวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน (2,709,608) 0.1 (2,164,921,112) (42.3) (2,301,578,732) (9.5)

เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (24,616,290) 0.9 0 0.0 (207,111,130) (0.9)

เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้น
ทุนของกิจการ 0 0.0 (761,216,026) (14.9) 0 0.0 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (5,014,931,019) 188.1 (3,633,080,187) (71.0) (3,136,363,518) (12.9)

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (377,481,898) 14.2 0 0.0 0 0.0 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,665,956,615) 100.0 5,113,988,225 100.0 24,264,195,219 100.0 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้

 -  สุทธิ (790,927,239) 5,143,113,208 (4,041,752,412)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,021,030,701 2,053,237,349 7,218,687,997 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงงบการเงนิ (176,866,113) 22,337,440 (46,371,595)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2,053,237,349 7,218,687,997 3,130,563,990 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ 31 ธันวาคม 2562 2563 2564

Liquidity Ratio 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.78 0.78 0.54 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.21 0.42 0.23 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.78 0.30 0.21 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย 5 (เท่า) 27.06 10.56 8.63 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 13 35 42 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย (เท่า) 8.11 11.07 18.76 

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 45 33 19 

วงจรเงินสด 3 (วัน) (32) 2 23 

Profitability Ratio 

อัตราก�าไรขั้นต้น 1 (%) 52.53% 47.53% 42.88%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 1 (%) 35.06% 32.13% 24.51%

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม 4 (%) 8.24% 19.78% 21.61%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 133.01% 84.29% 123.91%

อัตราก�าไรสุทธิ 1 (%) 29.36% 23.55% 16.83%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (%) 17.03% 13.56% 10.08%

Efficiency Ratio 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.08% 4.88% 2.95%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.45% 12.97% 9.17%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.23 0.16 0.12

Financial Policy Ratio 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.11 1.87 2.21 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.48 0.91 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 21.18 22.06 17.28 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (เท่า) 1.66 2.72 5.58 

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 2.31 0.94 0.48 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 30.47% 32.75% 37.53%

หมายเหต ุ: 1 อัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน และอัตราก�าไรสุทธิ ไม่รวมรายได้จากการลงทุน และรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า
  2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
 3 วงจรเงินสดค�านวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยหักระยะเวลาช�าระหนี้ ไม่รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท
 4 สัดส่วนรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้อื่น ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รายได้จากการลงทุน 
 5  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ยในปี 2564 ตามการค�านวณในส่วนของลูกหนี้การค้าจะไม่รวมรายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน (3rd parties) และรายได้ค้างรับตาม

สัญญาเช่าด�าเนินงาน (Related Parties) เพื่อเป็นการไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี TFRS16 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชี
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5.1 ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (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�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2538

ประเภทธุรกิจ พัฒนาและให้เช่าพ้ืนท่ีศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองและ 
ส่งเสรมิธุรกจิพัฒนาศนูย์การค้า เช่น อาคารส�านักงาน ศนูย์อาหาร โรงแรม และท่ีพักอาศยั 
เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ (CPNCG) และทรสัต์
เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ (CPNREIT) และเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

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 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 จะจดัข้ึนในวนัที ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 5
192 �� ข��ม�ลทั�����ล�ข��ม�ลส�า�ั����น รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��1 ข��ม�ลทั�����ล�บุ��ล��าง�ิง���น ๆ)



5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2564

วันที่ กิจกรรม

8 มกราคม 2564 "DBS Vickers Pulse of Asia Conference" จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุม
เสมือน)

25 มกราคม 2564 "J.P. Morgan’s Thailand Conference" จดัโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (รปูแบบการประชมุเสมอืน)

4 กุมภาพันธ์ 2564 "Finansia Online Investment Conference 2021" จัดโดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) (รูปแบบการ
ประชุมเสมือน)

19 กุมภาพันธ์ 2564 งานประชุมผลประกอบการประจ�าปี 2563 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)

25 กุมภาพันธ์ 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

1 มีนาคม 2564 "Virtual ASEAN STAR Corporate Day" จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ (รูปแบบการประชุมเสมือน)

2 มีนาคม 2564 "Thailand Investment Conference" จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)

3 มีนาคม 2564 งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

25 มีนาคม 2564 "SET Digital Roadshow" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)

31 มีนาคม 2564 "CITIC CLSA ASEAN Conference" จัดโดย บล. CLSA (รูปแบบการประชุมเสมือน)

2 เมษายน 2564 "CGS-CIMB Consumer Day 2021" จัดโดย บล. CGS-CIMB (รูปแบบการประชุมเสมือน)

30 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

17 พฤษภาคม 2564 งานประชุมผลประกอบการประจ�าไตรมาสที่ 1 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)

19 พฤษภาคม 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

24 พฤษภาคม 2564 "Asia Consumer 1x1 Forum 2021" จัดโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

25 พฤษภาคม 2564 "2021 APAC Conference" จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)

27 พฤษภาคม 2564 งานแถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาสที ่1 (Opportunity Day) จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

16 มิถุนายน 2564 "Consumer Day 2H21 Outlook" จัดโดย บล. เกียรตินาคินภัทร (รูปแบบการประชุมเสมือน)

17 มิถุนายน 2564 "OneASEAN Virtual Conference 2021" จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

30 มิถุนายน 2564 "Virtual Flagship ASEAN Conference" จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ (รูปแบบการประชุมเสมือน)

5 กรกฎาคม 2564 "KS C-Series" จัดโดย บล. กสิกร (รูปแบบการประชุมเสมือน)

8 กรกฎาคม 2564 "Thailand Property & REIT Conference" จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

10 สิงหาคม 2564 งานประชุมผลประกอบการประจ�าไตรมาสที่ 2 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)

13 สิงหาคม 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)
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ปฏิทินทางการเงินที่ส�าคัญปี 2565

ปฏิทินทางการเงิน เดือน (คาดการณ์)

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กุมภาพันธ์

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์

ปิดสมุดทะเบียนส�าหรับสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีนาคม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมษายน

จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พฤษภาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา สิงหาคม

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงหาคม

ประกาศงบการเงินส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พฤศจิกายน

งานแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน

วันที่ กิจกรรม

19 สิงหาคม 2564 งานแถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาสที ่2 (Opportunity Day) จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

27 สิงหาคม 2564 "Thailand Focus 2021" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)

1 กันยายน 2564 "ASEAN Franchises" จัดโดย บล. HSBC (ประเทศสิงคโปร์) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

8 กันยายน 2564 "Jefferies Asia Forum" จัดโดย Jefferies และ บล. ทิสโก้ (รูปแบบการประชุมเสมือน)

15 กันยายน 2564 "28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2021" จดัโดย บล. CLSA (รปูแบบการประชมุเสมอืน)

20 กันยายน 2564 "Thai Reopening Forum" จัดโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

18 ตุลาคม 2564 "Asian Gems E-Conference 2021" จัดโดย บล. ยูโอบี (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

8 พฤศจิกายน 2564 งานประชุมผลประกอบการประจ�าไตรมาสที่ 3 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)

11 พฤศจิกายน 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

16 พฤศจิกายน 2564 "Thailand Corporate Day 2021" จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)

17 พฤศจิกายน 2564 งานแถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาสที ่3 (Opportunity Day) จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(รูปแบบการประชุมเสมือน)

25 พฤศจิกายน 2564 "SET Digital Roadshow" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)

1 ธันวาคม 2564 "The Central Group Day" จัดโดย บล. CLSA (รูปแบบการประชุมเสมือน)
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5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น

5.4 ตลาดรอง - ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

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

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ�นก�� CPN22�A CPN23�A CPN227A CPN297A �ล� 
CPN236A
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2626 7503
โทรสาร : +66 (0) 2626 7542

หุ�นก�� CPN221A CPN2�8A CPN242A CPN241A 
CPN261A CPN261B CPN248A �ล� CPN268A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2296 3582
โทรสาร : +66 (0) 2683 1298

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ�นก�� CPN2�8A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2296 3582
โทรสาร : +66 (0) 2683 1298

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจ�ากัด
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2677 2000
โทรสาร : +66 (0) 2677 2222

บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2098 3000
โทรสาร :  +66 (0) 2231 3012
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ส่วนที่

การก�ากับดูแลกิจการ



นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 6
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บรษิทัฯ ยึดมัน่ในการด�าเนนิธุรกิจตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
ด้วยเชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างย่ังยืนได้ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนด
จรรยาบรรณ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการ” (“คู่มือฯ”) และมีการทบทวนทุกปี พร้อมทั้งเปิดเผยไว้
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ือวางรากฐานการปฏบิตังิานแก่บคุลากร
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ครอบคลมุประเดน็ทีส่�าคัญ อาท ิองค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะ
กรรมการบริษทั คณุสมบตัขิองกรรมการ วาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการ การสรรหากรรมการ ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ นโยบายการจ�ากัดจ�านวนบรษิทัในการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการชดุย่อย การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ แผนการ
สบืทอดต�าแหน่ง การก�ากับดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและ
บริษัทร่วมทุน รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 41-51 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญ อาทิ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การซื้อขายหลักทรัพย์
และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
การแจ้งเบาะแสและการร้องเรยีน รายละเอยีดในคูม่อืฯ หน้า 14-15 
และ 18-40

บริษัทฯ ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน 
จรรยาบรรณไว้เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมและก�ากับดูแล 
ให้เกิดการปฏิบตัติาม โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารเป็นแบบอย่าง 
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง รายละเอียด
ในคู่มือฯ หน้า 6-17

ทั้งน้ี คู่มือฯ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของประเทศไทยและในระดับสากล ได้แก่ หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) เกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หลักเกณฑ์ของ The 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ 
DJSI Sustainability Assessment

คู่มือฯ ทั้งฉบับเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปอ่านเพื่อศึกษาคู่มือฯ และดาวน์โหลดได้ที่
www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/corporate-governance/code-of-
business-conduct/20190418-cpn-code-conduct-cg-th-02.pdf
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6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ 
ระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทก�ากับการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ให้เป ็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์ในการสร้างการเตบิโตทีย่ั่งยืน ด้วยการสร้างมลูค่าเพ่ิม 
ของกิจการในระยะยาว โดยได้พิจารณา ก�ากับดูแล และให้ 
ค�าแนะน�าในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและ
การก�ากับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตลอดจนการพัฒนา
อย่างย่ังยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพ่ือความย่ังยืน Sustainability 
Development Goals (SDGs) ประเด็น และ/หรือการตัดสินใจที่
ส�าคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามอ�านาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

การทบทวนกฎบัตร/นโยบาย/แนวปฏิบัติที่ส�าคัญ 
•  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
•  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน 
•  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
•  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจัดการ 
•  ทบทวนและอนุมัติอ�านาจอนุมัติด�าเนินการเก่ียวกับคณะ

กรรมการบริษัท
•  ทบทวนและอนุมัติการก�าหนดรายชื่อกรรมการผู ้มีอ�านาจ 

ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
•  ทบทวนและอนมุตัหิลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุ้น

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
•  พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
•  พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการไม่ท�าลายป่าไม้

การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
•  พิจารณาทิศทางกลยุทธ์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยน�า

ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนใน 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนหน่ึงในการวาง 
เป้าหมายเพ่ือก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ เพ่ือสร้างความเติบโตของกิจการท่ีค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่ม ี
นยัส�าคญัในการด�าเนนิธุรกิจมาวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาก�าหนด
เป็นกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินงานในระยะยาว

การก�ากับและติดตามการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
•  พิจารณาผลการด�าเนนิงานท่ีเกิดขึน้จรงิเปรยีบเทยีบกับแผนงาน  

ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ
แข่งขัน ข้อมูลผลการด�าเนินงานของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
ข้อมูลผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยมีกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็น 
ผู้รายงาน

•  พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ในระหว่างปี โดยมีกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ผลการด�าเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ท่ี
ก�าหนดไว้

•  พิจารณาเก่ียวกับการลงทุนและการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  
ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจท่ีพักอาศัย ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจ Mixed-use ธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ เช่น การลงทุน
ในต่างประเทศ การเข้าซือ้กิจการ และการลงทนุธุรกิจทางเลอืก 
ต่าง ๆ 

•  พิจารณาเกี่ยวกับรายการและการด�าเนินงานด้านการเงินของ 
บริษัทฯ

ระบบการก�ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
•  พิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืนขององค์กรและร่วมก�าหนด

เป้าหมายระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม
•  พิจารณาประเดน็ความเสีย่งระดบัองค์กรและตวัชีวั้ดความเสีย่ง

ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ
•  พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล
•  พิจารณาเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 

ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ตลอดจนการก�ากับ 
การปฏิบัติงานด้าน IT Audit และ IT Governance

•  พิจารณารับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ 
ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกไตรมาส

•  พิจารณารับทราบรายงานสรุปประเด็นหารือของการประชุม
คณะกรรมการอิสระ

•  พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทประจ�าปี

•  พิจารณารบัทราบผลการประเมนิความเข้าใจเรือ่งบรรษทัภิบาล
ของพนักงาน ประจ�าปี 2563 (CG Individual Assessment 
2020) และแนวทางการทดสอบความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ 
ประจ�าปี 2564
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การด�าเนินการดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
และการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
•  พิจารณารับทราบการด�าเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ 

(No Gift Policy) เป็นประจ�าทุกปี
•  พิจารณารับทราบแผนงานเก่ียวกับการจัดท�าหลักสูตร 

e-learning “Ethics in Workplace” เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาค
ธุรกิจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
•  พิจารณาเก่ียวกับการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ ท้ังในระดบั

ภาพรวมองค์กร และในระดับคณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
•  พิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ การด�าเนินการตามแผนด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง และการทบทวนปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจของ 
บริษัทฯ ภายหลังจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล

•  พิจารณาการด�าเนินงานเก่ียวกับพนักงานในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรค COVID-19 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 3  
การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ท้ังน้ี ส�าหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิได้
น�าไปปรับใช้ ได้มกีารพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ได้มกีารบนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของโครงการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และโครงการ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยแบ่งเป็น  
5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทกุราย ตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ หน้า 33-35 โดยประเดน็ทีส่�าคญั
มีดังนี้
•  มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ไม่ซับซ้อน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
•  ดแูลและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทัง้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูถื้อหุน้

รายบคุคล นกัลงทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ชาวไทย และผูถื้อหุน้ต่างชาติ 
ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิ
ในการซือ้ขายหรอืโอนหุ้น สทิธิทีจ่ะได้รบัข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าท�า
รายการที่ส�าคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
บรษิทั สทิธิในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั  
สิทธิในการแต่งต้ังหรือถอดถอนผู ้สอบบัญชีและก�าหนด 
ค่าสอบบญัช ีสทิธิในการได้รบัส่วนแบ่งก�าไรสทิธิในการเข้าร่วม
ตดัสนิใจและรบัทราบถึงผลการตดัสนิใจของบรษิทัฯ ทีเ่ก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของบริษัทฯ

•  เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ  
ผ ่านระบบข ่าวของตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค�านึงถึง
ความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิ
และความสะดวกในการใช้สทิธิดังกล่าว โดยไม่กระท�าการใด ๆ   
ที่เป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือ
ปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ��าปี 25�4
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
บริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นในการ
แสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซักถาม และพิจารณาออกเสียงลงมติ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ ้นและการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนน�าหลักการ
ท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม 

บริษัทฯ ได้รับการ�ัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม 
“ASEAN Asset Class Publicly Listed 
Companies 2019” ที่ได้รับคะแนน 

97.50
บริษัทฯ ได้รับ
การประเมิน CGR 
ในเกณฑ์

“ดีเลิศ”

คะแนนขึ้นไป
(ประเมินทุกสองปี)

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
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ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันท่ี 
30 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-AGM) เพ่ือลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยมี
กรรมการบรษิทัเข้าร่วมประชมุ 12 คน จากกรรมการท้ังหมด 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการนโยบาย
ความเสีย่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารการเงนิ  
เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
พร้อมเพรียงกัน ดูรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม เช่น วัน เวลา  
ช่องทางการประชมุ และข้อมลูต่าง ๆ  ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิ 
ในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม”

สรุปรายละเอยีดการด�าเนนิการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564 
ในประเด็นที่ส�าคัญได้ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
•  ให้สทิธิผูถ้อืหุน้รายบคุคลสามารถเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นรายบุคคล
มีส ่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวันท่ี  
25 กันยายน 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมถึงการให้สิทธิ 
ผู ้ถือหุ ้นส่งค�าถามเก่ียวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการ
บริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์
การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ดรูายละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ “การเสนอ 
ระเบียบวาระการประชุม” 

  ท้ังนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ 
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป ็นกรรมการในการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

•  จัดท�าจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564 บรษิทัฯ 
ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ล่วงหน้าก่อนการประชมุมากกว่า 30 วัน ตัง้แต่วันที ่30 มนีาคม 
2564 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
อย่างเพียงพอ 

•  ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ดูข้อมูล
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม” 

•  ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
กะทันหัน รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลู
ที่ส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

•  ในสถานการณ์ปกติที่บริษัทฯ จัดการประชุมแบบมีสถานท่ี
ประชุม บริษัทฯ พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมที่เดินทางเข้าถึง 
ได้สะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถประจ�าทาง และ
รถไฟฟ้า ตลอดจนมีการแจ้งแผนท่ีการเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน

  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคและเป็นการปฏิบตัิ
ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

•  บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ท้ังท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระท่ีต้อง
ลงมตไิด้อย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุม” 

https://www.centralpattana.co.th/storage/ir/ 
shareholder-information/shareholders-meeting/ 
invitation-to-shareholders-meeting/
agm2021/20210330-cpn-agm2021-invitation-th.pdf 

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/
shareholder-information/shareholders-meeting/
proposal-of-meeting-agenda 

https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/
shareholder-information/shareholders-meeting/
invitation-to-shareholders-meeting 

https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/
shareholder-information/shareholders-meeting/
invitation-to-shareholders-meeting

คลิก

คลิก

คลิก
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  ส�าหรับการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลชาวไทย  
ต่างชาต ิหรือนักลงทุนสถาบนั บรษิทัฯ จดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ข. ซึง่เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะท่ีก�าหนดรายการต่าง ๆ  ท่ี 
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะไว้โดยละเอียดชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้น
สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียด
วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนงัสอืมอบฉนัทะท้ังแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ 

•  บริษัทฯ จัดให้มีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน 
เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ม ี
ผู้ถือหุ้นจ�านวนรวม 1,459 ราย มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบอ�านาจในการออกเสียงแทน

วันประชุมผู้ถือหุ้น
•  ก�าหนดให้สามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า

ได้ก่อนวันประชุม 10 วัน และเปิดระบบให้เข้าสู่ระบบก่อน
เร่ิมประชุม 1 ชั่วโมง โดยรองรับการตรวจสอบ ยืนยันเอกสาร
ประกอบการลงทะเบยีน และจดัส่งลงิก์เข้าร่วมการประชมุผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล

•  ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

•  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

•  ใช้ระบบการลงคะแนนทางอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนน 
และตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมและ
มั่นคงปลอดภัย โดยระบบท่ีผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่อ 
อเิลก็ทรอนิกส์น�ามาใช้ เป็นระบบทีม่มีาตรฐานตาม “ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ�าเป็น
ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการลงคะแนนทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ในการประชมุ” ของส�านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

•  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ

•  มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามล�าดับ

•  ด�าเนินการประชมุผูถื้อหุ้นตามล�าดบัวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มี

ความเป็นอสิระเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบ 
การนับคะแนน

•  ให้สิทธิผู ้ ถือหุ ้นสามารถเข้าร ่วมประชุมภายหลังจากเร่ิม 
การประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยัง
ไม่ได้ปิดการลงมติได้

•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคดิเห็นและซกัถามอย่างเตม็ท่ี 
โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ครบทุกชดุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการ
บริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของ 
ผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
•  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 บนเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในวนัที่ 
30 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุมภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้น

•  ผู ้ถือหุ ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู ้ถือหุ้นผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  ให้ความส�าคัญกับคณุภาพของรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้โดย
บันทึกสาระส�าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1)  รายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (ถ้ามี)

 2)  สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 3)  ค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และค�าชี้แจงของ
กรรมการหรือฝ่ายจัดการ

 4)  มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระท่ีมีการ 
ลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

•  จัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วัน นบัจาก 
วันประชุม และน�าส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให ้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก�าหนด

•  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในวนัที่ 
30 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุมภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ 
การจดัประชมุผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทุนไทยร่วมกับส�านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิคณุภาพครอบคลมุข้ันตอนต่าง ๆ   
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุมและ 
ภายหลงัวันประชมุ

201�� นโยบายการก�ากับดูแลกิ�การรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)
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หมวดที ่2 : การปฏบิตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน
บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การก�ากับดูแล
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสีย
รายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 19 และ 36-37

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ท�ารายการระหว่างกันอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s 
Length) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 9.2 รายการระหว่างกัน 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการค�้าประกันใด ๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับการกระท�าความผิดของกรรมการและ 
ผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 : การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลัก 
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน มีการก�าหนดเป็นนโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 
หน้า 23-31 และ 38-39 โดยสรุปประเด็นส�าคัญของนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
•  สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนที่ย่ังยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ เคารพสทิธิของผูถื้อหุ้นในการได้รบัข้อมลูทีจ่�าเป็น
โดยเท่าเทียมกัน นโยบายตามรายละเอยีดในคู่มอืฯ หน้า 33-38

•  ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ส�าหรับ

การปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้ในปี 2564 ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในหวัข้อ 
“หมวดท่ี 1 : สทิธิของผูถื้อหุน้” “หมวดที ่2 : การปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้ 
อย่างเท่าเทียมกัน” และ “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส”

พนักงาน
•  ก�าหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 

เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งต้ัง  
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแล 
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรพัย์สนิของพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกกีดกัน เน้นความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน 
ต่อพนกังานทุกระดบัเสมอมา ตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ หน้า 26,  
28, 31 และ 38

•  ด�าเนินการในหลายด้านเพ่ือดูแลและส่งเสริมพนักงาน ดู 
รายละเอียดเก่ียวกับการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ิมเติม
ในบทที่ 3 การขับเคล่ือนธุรกิจอย่างย่ังยืน และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย”

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีท่ีเก่ียวข้อง ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน”

ร้านค้าและลูกค้า
•  ให้ความส�าคัญกับการดูแลใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นหน่ึงในค่านิยม

องค์กรของบริษัทฯ และมีการก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อลกูค้าอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรายละเอยีดในคูม่อืฯ 
หน้า 27, 31 และ 38

•  ปฏิบตัติามค่านยิมองค์กรและนโยบายของบรษิทัฯ จนเกิดเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินการใน 
หลายด้านเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ทีแ่ขง็แกร่งกบัร้านค้าและลกูค้า  
ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทท่ี 3 การขับเคลือ่นธุรกิจอย่างย่ังยืน 
และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หัวข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี”

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
employee
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•  รับฟังและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลกูค้าเพ่ือให้ได้รบับรกิารท่ีดี มมีาตรฐานภายใต้ 
ความปลอดภัยต่อสขุภาพ อนามยั ชวิีต และทรพัย์สนิ

•  ให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการจัดท�า 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหลีกเลี่ยงภาพหรือ
เนือ้หาท่ีก่อให้เกิดทัศนคตทิีไ่ม่ด ีก่อให้เกิดการแบ่งแยกในสงัคม
หรือค่านิยมทีไ่ม่เหมาะสม

•  เข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคมผูค้้าปลกีไทย (www.thairetailer.com) 
เพ่ือเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการร้านค้าในการผลกัดนันโยบาย
ระดับมหภาคอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของธุรกิจ 
ค้าปลกี โดยช�าระค่าสมาชกิจ�านวน 30,000 บาทต่อปี

•  สรปุผลการด�าเนนิงานและดัชนทีีเ่ก่ียวข้อง ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ หวัข้อ “สรปุผลการด�าเนนิงานด้านความ
ย่ังยืน”

คู่ค้า
•  ให้ความส�าคญักับการปฏิบตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 

และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ก�าหนดนโยบายใน 
การปฏิบตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรายละเอยีดใน
คูม่อืฯ หน้า 27 และ 38 ตลอดจนปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซือ้ 
จัดจ้างซึ่งมีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
เพ่ือพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้า และสร้าง 
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

•  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส โดยก�าหนดขั้นตอนและเกณฑ์ 
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบการพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคา
หรอืการประกวดราคา หรอืการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการประมลู 
ออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงานจัดซือ้กลาง (Pool Procurement) ของบรษิทัฯ เป็นต้น 
โดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างจะด�าเนนิการอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับ
นโยบายของบรษิทัฯ เช่น การพัฒนาอย่างย่ังยืน การก�ากับดแูล

กิจการ และการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั เป็นต้น โดยจะต้อง
ผ่านการคดักรองคณุสมบตัผิูท้ีจ่ะเข้ามาเป็นคูค้่าโดยการประเมนิ 
Pre-Qualification เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ร่วมงานกับบรษิทัคูค้่า
ทีป่ฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาล สรปุการปฏบิตัต่ิอคูค้่าในปี 2564 
ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทท่ี 3 การขบัเคลือ่นธุรกิจอย่างย่ังยืน 
และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หวัข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี”

•  ปฏิบตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม โดยส่วนใหญ่บรษิทัก�าหนดระยะ
เวลาการช�าระสนิเชือ่การค้า หรอื Credit Term ภายในระยะเวลา 
30-60 วัน และด�าเนินการช�าระหน้ีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  
ยกเว้นบางกรณีที่คู ่ค้าก�าหนดวันครบช�าระให้บริษัทฯ เป็น 
กรณีพิเศษยาวนานกว่า 60 วัน

•  ด�าเนนิการตามนโยบายงดรบัของขวญัอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 
โดยบรษิทัฯ ได้ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์
ของบรษิทัฯ และเว็บไซต์ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั
ของภาคเอกชนไทย (CAC) จดหมายและอเีมลถึงคูค้่าโดยตรง 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
•  ให้ความส�าคญักับการพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ปกับการพัฒนาสงัคม 

ชมุชน และสิง่แวดล้อม โดยได้ก�าหนดนโยบายด้านสงัคม ชมุชน 
และสิง่แวดล้อมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรายละเอยีดใน
คูม่อืฯ หน้า 29-31 และ 38

•  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ
พยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย
ก�าหนด เช่น คิดค้นหรือน�านวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงาน
มาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารส�านักงาน ตลอดจนดูแล
ป้องกันมใิห้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ก่อให้เกิดความเสยีหาย 
ต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิและ
สร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษา 
สิง่แวดล้อม ตลอดจนให้ความส�าคญักับการสือ่สารและเผยแพร่
ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วม
เป็นเครอืข่ายในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ 
รวมทัง้ประสบการณ์ไปยังทกุภาคส่วนของสงัคม สรปุการปฏบิตัิ
ในด้านสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมในปี 2564 ดรูายละเอยีด 
เพ่ิมเตมิในบทที ่3 การขับเคลือ่นธุรกิจอย่างย่ังยืน และเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ หวัข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี”
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•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีท่ีเก่ียวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านความยัง่ยืน”

เจ้าหนี้
•  ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม โดยได้

ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอเจ้าหน้ีอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 28 และ 38 

•  ในปี 2564 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด
บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 
ไม่น�าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
ควบคุมให้มีการช�าระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ียให้กับเจ้าหน้ี 
เงนิกู้ยืมทกุประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลา และปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึง
การบริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงินและความ
สามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถด�ารง
อัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ 
ข้อก�าหนดสิทธิ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับ
เจ้าหน้ีรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมี
ประวัตผิดินัดช�าระหนีแ้ละดอกเบีย้ต่อเจ้าหน้ี ไม่เคยมเีหตกุารณ์
ที่ท�าให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความสามารถในการช�าระหนี้ของ 
บรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารให้เงนิกู้ยืมแก่บรษิทัย่อยตาม
โครงสร้างการถือหุ้นเท่าน้ัน มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่บรษิทัท่ีไม่มคีวามเก่ียวข้อง ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในรายงาน
ทางการเงิน 2564 (56-1 One Report) หัวข้อ “หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การม ี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย”

•  สรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีท่ีเก่ียวข้อง ดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน”

คู่แข่งทางการค้า
•  ให้ความส�าคัญกับการปฏบิติัต่อคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

โดยได้ก�าหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดในคู่มือฯ หน้า 29 และ 38

•  ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ 
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
สิง่แวดล้อม และประเทศชาตใิห้ย่ังยืน ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” 

•  เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทยตั้งแต่ปี 2541 โดย
ช�าระค่าสมาชิกจ�านวน 50,000 บาทต่อปี โดยในปี 2564 ได้
ร่วมกันผลกัดนัมาตรการภาครฐัเพ่ือเยียวยา และเร่งฟ้ืนฟูธุรกิจ 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 สรปุการด�าเนนิการ 
ของสมาคมฯ อาทิ

 1)  จัดท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอมาตรการความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย
ของกลุม่ธุรกิจศนูย์การค้าและค้าปลกีไทยท่ีได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ด้วย 3 มาตรการ 
ดังนี้ 

  -  กระตุ้นการลงทุนในทรัพย์สิน อาคารถาวร เครื่องจักร 
อุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมบ�ารุง เพ่ือให้ทรัพย์สินมีอายุ
การใช้งานมากกว่า 1 ปี 

  -  เยียวยาแก่ภาคธุรกิจที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวโดย 
ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/stakeholder-engagement/
community

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/framework/stakeholders-
engagement

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/framework/stakeholders-
engagement

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

คลิก

204 �� นโยบายการก�ากับดูแลกิ�การ รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิ�การในรอบปีที่ผ่านมา)

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/stakeholder-engagement/community
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/framework/stakeholders-engagement


  -  สนับสนนุในรปูแบบผลประโยชน์ทางภาษ ีส�าหรบัธุรกิจ
ศนูย์การค้าท่ีด�าเนินมาตรการต่าง ๆ  ในช่วงภาวะวิกฤต
เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ให้สว่นลดคา่เช่ารา้นคา้ การคงอัตราการจา่ยเงนิเดือน
พนักงานเต็มจ�านวน 

 2)  ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
ในการผลักดันและยกระดับความเข้มข้นขั้นสูงสุดตาม
มาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข และยึดหลัก 
D-M-H-T-T ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะเสนอการยกระดับ
มาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพ้ืนทีค่วบคมุสงูสดุ
และเข้มงวด มาตรการปลอดภัยส�าหรับองค์กร มาตรการ
ส�าหรับร้านจ�าหน่ายอาหาร หรือเครื่องด่ืม ในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงของโรค COVID-19 หรือ COVID-Free 
Setting โดยเสนอมาตรการส�าหรบัธุรกิจแต่ละประเภทเพ่ือ
อนุญาตให้เปิดด�าเนินการเป็นระยะ ๆ เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน และลดความแออัดที่เกิดขึ้นในการ
ใช้บริการสถานประกอบการนอกศูนย์การค้า โดยเริ่มจาก
ระยะที่ 1 คือ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสื่อสาร ระยะที่ 2 
คือ ธุรกิจร้านอาหาร และระยะที่ 3 คือธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับใบหน้า และต้องเปิดหน้ากากตลอดเวลาท�าธุรกรรม 
เช่น ร้านท�าผม ร้านศัลยกรรม ร้านนวดไทย และสปา  
เพ่ือย�า้ความเชือ่มัน่ให้กับคู่ค้า พันธมติรร้านค้า และให้ลกูค้า 
ทุกท่านมั่นใจสูงสุดทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการท่ีศูนย์การค้า 
ทั่วประเทศ จนทุกธุรกิจสามารถเปิดให้บริการ และ
ประชาชนด�าเนินชีวิตตามวิถีปกติใหม่ได้ 

 3)  ร่วมมอืกับสมาคมค้าปลกีไทย และหอการค้าไทย สนบัสนนุ
การกระจายวัคซีน ภายใต้โมเดล Provincial Vaccination 
Centers สนับสนุนพื้นที่รวม 40,000 ตร.ม. ในศูนย์การค้า 
23 แห่งท่ัวประเทศ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และรวดเร็วที่สุด นอกจากนั้นยัง 
ร่วมกับส�านกังานอนามยั กรงุเทพมหานคร ในการกระจาย 
ชดุตรวจ ATK ให้กบัพนกังานท่ีเกีย่วข้องในธุรกิจศนูย์การค้า 
และห้างสรรพสินค้าอย่างทั่วถึง

 4)  ท�าหนังสือถึงธุรกิจขนส่งมวลชน ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ เพ่ือขอ
ขยายเวลาการเดินรถเท่ียวสุดท้าย และเพ่ิมจ�านวนเที่ยว
ของระบบขนส่งสาธารณะ ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด-พ้ืนท่ี 
สแีดงเข้ม โดยเฉพาะเขตพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้กับพนักงานในศูนย์การค้า และห้าง
สรรพสินค้าในการเดินทางสัญจรกลับที่พักอาศัยภายหลัง
ศูนย์การค้าปิด ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเวลา

เปิด-ปิดสถานประกอบการเหล่านั้นตามประกาศ ศบค. 
 5)  ร ่วมกับสมาคมค้าปลีกไทย และส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง กระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ย่ิงใช้ ย่ิงได้ เพ่ือ
กระตุน้การบรโิภคในประเทศผ่านผูม้กี�าลงัซือ้และสนับสนุน
ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) โดยรัฐ
สนบัสนนุ e-Voucher ส�าหรบัค่าซือ้สนิค้าและบรกิารทัว่ไป
ตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานภาครัฐก�าหนด โดยท�าธุรกรรม 
ช�าระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

ภาครัฐ
•  ให้ความส�าคัญกับการปฏิบตัติามกฎหมาย และให้ความร่วมมอื

ต่อภาครฐัในด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของบริษัทฯ ในคู่มือฯ หน้า 
26, 30 และ 39

•  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาและในปี 2564 บรษิทัฯ ให้ความร่วมมอื 
และสนบัสนนุนโยบายภาครฐัเพ่ือประโยชน์ของประเทศภายใต้ 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตลอดจนมุ่งมั่นด�าเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่
ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเร่ิม 
ขึ้นเอง อาทิ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชนัตามนโยบายของบรษิทัฯ ในคูม่อืฯ หน้า 23

•  ในปี 2564 บรษิทัฯ ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการ 
จัดการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 เพ่ือ 
ยกระดบัความปลอดภยัภายในศนูย์การค้าและสถานประกอบการ 
ดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “คู่แข่งทางการค้า” และสรปุการ
ด�าเนินการอื่น ๆ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติม 
ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย”

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
•  ยกระดับความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์กรอิสระ 

และองค์กรอืน่ ๆ  ในสงัคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ 
ให้เตบิโตอย่างย่ังยืน โดยค�านงึถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม

•  เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดก่อตั้ง RE100 Thailand Club เพ่ือ 
ขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ในระดับ
องค์กร ด้วยยุทธศาสตร์การลงมอืปฏิบตั ิผลกัดนัร่วมกันกับกลุม่ 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/framework/stakeholders-
engagement

คลิก

205�� นโยบายการก�ากับดูแลกิ�การรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิ�การในรอบปีที่ผ่านมา)
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ผู้ผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอื่นท่ีมีเป้าหมายเดียวกันในการ 
ขับเคลื่อนแผนพลังงานแห่งชาติไปสู่เป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 

•  จากการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วม
เป็นคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก หรือ AEDP (Alternative Energy 
Development Plan) ภาคประชาชน โดยร่วมในคณะท�างาน
ด้าน Prosumer เพ่ือผลักดันโครงการน�าร่องเพ่ือช่วยในการ
ศกึษาและพัฒนารปูแบบ Prosumer ในประเทศไทย ให้ก้าวข้าม 
ผ่านข้อจ�ากัดด้านระเบียบและข้อก�าหนดของภาครัฐ และ 
สร้างความชัดเจนของภาคนโยบาย โดยรายละเอียดรายงาน
ประกอบด้วย ความส�าคญั ปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อจ�ากัด 
ด้านระเบียบกฎหมาย และข้อก�าหนดการขอออกใบอนุญาต 
รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนดังกล่าว

•  ร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ 
UNDP ในการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ 
ตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปี หรือ Pride Month เพราะทุกคน 
เท่าเทียมกัน และมีสิทธิท่ีจะแสดงความภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตัวเองเป็น ซึ่งบริษัทฯ โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วม
โครงการดังกล่าวภายใต้แคมเปญ Celebrate with Pride  
@centralwOrld เฉลมิฉลองความภาคภูมใิจของกลุม่ LGBTQ+ 
ภายใต้สัญลักษณ์สีรุ้ง 6 สี โดยการตกแต่งพิกัด 6 จุดภายใน
ศูนย์การค้าตามสัญลักษณ์สีรุ้ง 6 สี และร่วมกับแบรนด์ชั้นน�า 
ภายในศูนย์การค้า เปิดตัวและจ�าหน่ายสินค้าคอลเลกชั่น
ดีไซน์พิเศษ Pride Collection ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก
สญัลกัษณ์สรีุง้ 6 ส ีหรอื Pride Colors เพ่ือฉลองเดอืนแห่งความ 
ภาคภูมิใจนี้ด้วยกัน

•  รายละเอยีดการด�าเนนิการในปี 2564 ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เพ่ิมเตมิในหวัข้อ “การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี”

นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงก�าหนดเป็นนโยบายไว้ใน
คู่มือฯ หน้า 31 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยได้ก�าหนดให้มีการ
วางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมภายในส�านักงาน

และสถานประกอบการเพ่ือป้องกันและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 3 การขับเคล่ือนธุรกิจอย่างย่ังยืน 
และสรุปผลการด�าเนินงานและดัชนีที่เก่ียวข้อง ดูรายละเอียดใน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “สรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน”

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด�าเนิน
ธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือ
ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด โดยก�ากับให้มีการ
ปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั อาท ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมลีขิสทิธ์ิ
ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนดิจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริม
ให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่า 
ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพกฎหมาย และการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนจึงก�าหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือฯ หน้า 21

การเคารพกฎหมาย
บริษัทฯ มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อก�าหนดตาม
กฎหมาย เช่น การศกึษาและปฏบิติัตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในช่วง 
ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจนกระท่ัง
พัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายท่ี
อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ อาทิ 
กฎหมายผังเมือง เพ่ือไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนา 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-strategy/framework/stakeholders-
engagement

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library

คลิก
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การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ดรูายละเอยีด
ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตวั” 

ท้ังน้ี การด�าเนินการและการสื่อสารเก่ียวกับนโยบายดังกล่าวเพ่ือ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของผูม้ส่ีวนได้เสยี ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ในบทที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บรษิทัฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนุษยชนของพนกังาน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน 
การบงัคบัใช้แรงงาน การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้าน
การใช้แรงงานเดก็ ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว  
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มี 
การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
บรษิทัฯ และส่งเสรมิให้บรษิทัย่อยผูร่้วมทุน คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
คุม้ครองสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิ
สิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย 
ค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

บริษทัฯ ยังยึดประเดน็ความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนทีส่�าคญัในกลุม่บคุคลเปราะบาง ท่ีประเมนิได้จากการตรวจสอบด้านสทิธิมนษุยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Right Due Diligence: HRDD) และการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Impact Assessment: 
HRIA) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เมื่อปี 2563 มาพัฒนาแผนบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ตามแนวทางการค�านึงถึงสิทธิในเรื่อง
ความปลอดภัย การเคารพสิทธิของพนักงาน และการให้ความเป็นธรรม และเปิดเผยผลการด�าเนินงานในรายงานประจ�าปี 2564 ดังนี้

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/privacy-policy

คลิก

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

กำหนดขอบเขต
การตวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชน
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กำหนด และดำเนิน
มาตรการแก้ไข

บรรเทา ฟื้นฟู และ
ป้องกันผลกระทบให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ***

เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ติดตาม ตรวจสอบ
และทบทวนผล
การดำเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

สื่อสารและเปิดเผย
ผลการดำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกฝังค่านิยม
การเคารพในสิทธิ

มนุษยชนกับพนักงาน

ประเมินความเสี่ยง *
โดยวิเคราะห์ลักษณะ

ของผลกระทบ **
ความรุนแรง และการ
รับมือของบริษัทฯ 

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

หมายเหต ุ:  *  ประเมินทุก ๆ 2 ปี ตามหลักการของ UNDP - United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights DIHR - Danish Institute for Human Rights หรือสถาบัน
สิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก และตามหลักการขององค์กร Community Insights Group และ HRIA Toolkit

 ** ลักษณะของผลกระทบ แบ่งออกเป็น 
  (1) บริษัทฯ รับทราบและเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวโดยตรง (Direct: Company Knowingly Involved or Assist in Human Rights Violations) 
  (2) บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว (Beneficiary: Company Benefits Directly from Human Rights Abuses Committed by Someone Else) 
  (3) บริษัทฯ ไร้ซึ่งระบบในการรับทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น (Silent: Failure of Company to Question Systematic or Continuous Human Rights Violations)
 *** (1) ด�าเนินการแก้ไขผลกระทบที่มีความรุนแรง และต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (2) บูรณาการมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในแผนการด�าเนินงานธุรกิจ
  (3) จัดท�ามาตรการบรรเทาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบฯ จากการด�าเนินการของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ในส่วนกระบวนการประเมิน HRIA และประเด็นความเส่ียง
ที่เกิดขึ้นน้ัน ได้รายงานไว้ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปี 2563 หัวข้อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ
ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบป ี
ที่ผ่านมา หัวข้อย่อย การเคารพสิทธิมนุษยชน และเปิดเผยผลสรุป
การด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสในรายงาน
ประจ�าปี 2564 หัวข้อ  8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ
กรรมการในรอบปีทีผ่่านมา หวัข้อการแจ้งเบาะแสหรอืเรือ่งร้องเรยีน 
หัวข้อย่อย สรุปผลการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564
 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ เพ่ือให้นักลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
อย่างสม�่าเสมอ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาท่ียังไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมลูได้ บรษิทัฯ มแีนวทางในการดแูลรกัษาข้อมลูภายในให้จ�ากัด
เฉพาะบุคคลที่จ�าเป็น

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์เป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการเปิดเผย 
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันด ี
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บุคคลทั่วไปและ 
ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง  
ครบถ้วน สม�่าเสมอ และทันเวลา และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้ส่วนงานนักลงทนุสมัพันธ์ได้ท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัย์ ทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของส่วนงานนักลงทนุสมัพันธ์เป็น
ประจ�าทุกปี เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง
นโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงนิ และท�างานใกล้ชดิกับผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือก�าหนดนโยบาย
และแผนงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุต่อผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์และข่าว
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ภายใต้หวัข้อนกัลงทุนสมัพันธ์ (https://www.centralpattana.co.th/
th/investor-relations/ir-home) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(56-1 One Report) รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล 
เกีย่วกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลโครงการปัจจุบัน
และโครงการใหม่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้ การก�ากับดแูลกิจการ ข่าวสารแจ้งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ปฏทินิ
ทางการเงินส�าหรับนักลงทุน เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน รวมถึง
เอกสารน�าเสนอท่ีใช้ในการพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เป็นต้น ในปี 2564 มีผู้เข้าเว็บไซต์กว่า 8,316 ครั้ง 

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ รายงานตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2564

1)  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และ
 ผู้รับเหมาในห่วงโซ่อุปทาน 
2)  การใช้ความรุนแรง การข่มขู่คุกคาม และการ
 ล่วงละเมิดจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
3) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

หัวข้อ 3.2) การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
หัวข้อย่อย การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และ หัวข้อ 3.3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
หัวข้อย่อย การพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า

4) การเคารพความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หัวข้อย่อย 
ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ (Emerging Risk)

5) การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน หัวข้อ 3.3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
หัวข้อย่อย การพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วัน 
ก่อนวันประกาศผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ 
บริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงการให้ข ้อมูลที่ 
ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

กิ�กรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงพบนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
สถาบัน งานประชุมร่วมกับนักลงทุน งานประกาศผลประกอบการ
ประจ�าไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งน้ี เอกสารและวีดิทัศน์ของงานแถลง

ผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสจะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ได้อย่างทั่วถึง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้การจดักิจกรรม
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เปล่ียนไป โดยมีการใช้ช่องทางสื่อสารผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อาทิ Zoom, Webex และ Microsoft 
Teams เป็นต้น เพ่ือทดแทนการท่ีไม่สามารถพบปะกับนกัลงทนุด้วย
ตัวตนได้ แม้ว่าจ�านวนการเข้าพบอาจจะลดลง แต่สามารถเข้าถึง 
นักลงทุนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น

ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลาย 
รูปแบบเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงาน 
นกัลงทนุสมัพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมลูของบรษิทัฯ โดยจดหมาย
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จ�านวนครั้ง จ�านวนคน

1. การประชุมทางโทรศัพท์ (Call) 21 29

2. การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
 - โดยผู้บริหารระดับสูง 5 ครั้ง
 - โดยนักลงทุนสัมพันธ์ 8 ครั้ง

13 880

3. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 - Opportunity Day 4 ครั้ง
 - SET Digital Roadshow 2 ครั้ง

6 N/A

4.  งานประชุมนักลงทุนที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (Virtual Conference) 25 407

5. เยี่ยมศูนย์การค้าและโครงการที่พักอาศัย (Site Visit) 2 2

รวม 67 1,318

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688
โทรสาร :  +66 (0) 2264 5593 
อีเมล :  ir@centralpattana.co.th

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายและกฎบัตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริษัทมี
ความเหมาะสมแล้ว ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทที ่7 โครงสร้างการ
ก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ  และบทที่ 8 รายงาน
ผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและ
ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอื่น ๆ

7
7.1 แผนภาพโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และโครงการ

สายงานบริหารพื้นที่ สายงานการตลาด

สายงานธุรกิจ

สายงานบริหารทรัพย์สิน

สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

สายงานคอมมิวนิตี้ มอลล์

สายงานโรงแรม

สายงานทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

ส�านักตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษัท

สายงาน Digital &
 Business Transformation

สายงาน Alternative 
Assets

สายงานโครงการ
ที่พักอาศัย

สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

สายงานจัดหาที่ดิน

สายงาน Government 
Affairs และจัดหาที่ดิน

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักเลขานุการบริษัท
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กรรมการ
อิสระ

ชาย

83%
หญิง

17%

33%
กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

50%
กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

17%
อายุเฉลี่ย
กรรมการ

ปี68

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

���์ป���������ุณ����ต�����ณ����������ิษ�ท
บริษัทฯ ก�ำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
บริษัทไว้ ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ 
“หมวดที่ 5: ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”

บริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
ครบถ้วนและเหมำะสมตำมที่ก�ำหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะ
กรรมกำรบรษิทัมคีวำมหลำกหลำยด้ำนทกัษะควำมช�ำนำญ ควำมรู้  
ประสบกำรณ์ เพศ และอำยุ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนมีสัดส่วนกรรมกำรอิสระท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของกฎหมำย โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมกำรจ�ำนวน 12 คน ซึง่เพียงพอต่อกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนนิงำน
ของบริษัทฯ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2564 มีดังนี้

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/corporate-governance-policy
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กรรมการ
อิสระ

ชาย

83%
หญิง

17%

33%
กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

50%
กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

17%
อายุเฉลี่ย
กรรมการ

ปี68

��ยชื่����ต���หน่��ณ����������ิษ�ท 

�������ผ���ี���น������ย�ื�ชื่��ทน��ิษ�ท�
นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์ นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์ นำยปรีชำ เอกคุณำกูล นำงสำววัลยำ จิรำธิวัฒน์ นำยสุทธิภัค  
จิรำธิวัฒน์ กรรมกำรสองในหกท่ำนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ โดยสำมำรถมอบอ�ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยที่ก�ำหนด 

ป��ธ�น���������ตต��ศ����์

1. ดร.ศุภชัย พำนิชภักดิ์
2. นำยสุทธิชัย จิรำธิวัฒน์ 1 และ 2   

�ณ����������ิษ�ท

1. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ 1 และ 3 ประธำนกรรมกำร
2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร ประธำนกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

และกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล
3. นำยไพฑูรย์ ทวีผล กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และ

ประธำนกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง
4. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และ

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
5. นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 4 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง
6. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 1 กรรมกำร
7. นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์ 1 และ 5 กรรมกำร และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
8. นำงนิตย์สินี จิรำธิวัฒน์ 1 กรรมกำร
9. นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์ 1 และ 6 กรรมกำร และกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 

และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
10. นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์ 1 กรรมกำร กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง และ

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
11. นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำร กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
12. นำยสุทธิภัค จิรำธิวัฒน์ 1 และ 7 กรรมกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

หมายเหต ุ: 1 กรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้น
 2 ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์ มีผลต้ังแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2564
 3 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2564
 4 ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2564
 5 ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน โดยปฏิบัติหน้ำที่จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564  
 6 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2564
 7 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2564  
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงบทบำทในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่ต้อง
ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยมีควำมรับผิดชอบ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุม
ผูถื้อหุ้นด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ (Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวัง 
(Duty of Care) มคีวำมรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม 
(Ethic) โดยค�ำนงึถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรก�ำหนด
วิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยทำงธุรกิจในระยะยำว และแผนกลยุทธ์

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพ่ือควำมย่ังยืน ตลอดจนมีอ�ำนำจอนุมัติ
รำยกำรที่ส�ำคัญ เช่น แผนงำนและงบประมำณประจ�ำปี กำรลงทุน 
ทีส่�ำคญั กำรก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร กำรแต่งต้ัง 
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ กำรก�ำหนดแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เป็นต้น ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็น
บคุคลเดยีวกัน เพือ่ให้มกีำรแบ่งแยกบทบำทอย่ำงชดัเจนและมกีำร
ถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรด�ำเนินงำน

แม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นที่มิใช่กรรมกำร
อิสระ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
มีควำมเหน็ว่ำ โครงสร้ำงดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำร 

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งท่ีช่วยส่งเสริมให้กำร
ด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ประสบควำมส�ำเรจ็และมกีำรเตบิโตอย่ำง
ต่อเนือ่งมำจนถึงปัจจบุนั เน่ืองจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์
และกำรค้ำปลีกมำยำวนำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยค�ำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยมำโดยตลอด โดยมีกำร 
แต่งตัง้ประธำนกรรมกำรอสิระเพ่ือถ่วงดลุอ�ำนำจในกำรก�ำกบัดแูล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

หน��ที่����ว�����ผ��ช������ณ����������ิษ�ท

�ท��ท���ป��ธ�น������� ป��ธ�น������������ ����������ผ��������ให�่

บทบาทของประธานกรรมการ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรตำม
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท ยึดมั่นในจรรยำบรรณ
และนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดีให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ  
ท้ัง น้ี  ประธำนกรรมกำรเป ็นประธำนในท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ควบคุม 
ดูแลกำรประชุมดังกล่ำวให้ด�ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย  
เปิดโอกำสให้กรรมกำรและผูถื้อหุ้นได้แสดงควำมคดิเหน็ 
หรือข้อเสนอแนะอย่ำงเต็มที่ในเชิงสร ้ำงสรรค์และ 
เป็นอิสระ ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติม
ในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/charters

บทบาทของประธานกรรมการอิสระ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
ก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำร 
ประสำนและถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
และฝ่ำยจดักำรให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ  
เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตรประธำนกรรมกำรอิสระ”
 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/charters

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/charters
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บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรและจัดกำรบริษัทฯ ให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์  
วิสยัทศัน์ และพันธกิจท่ีก�ำหนดไว้ โดยมขีอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีภำยใต้กฎหมำย วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรและมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ดรูำยละเอยีดในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5: ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 

https://www.centralpattana.co.th/th/
sustainability/corporate-governance/
corporate-governance-policy

������������
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระจำกกำร
ควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับกำรตัดสินใจของผู ้บริหำร ท้ังนี้  บริษัทฯ  
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติควำมเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่ำข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส�ำนกังำน ก.ล.ต.”) โดยมคุีณสมบัติของกรรมกำรอสิระ ดรูำยละเอยีด
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำร
บริษัท” 

��������ต���หน่��������ใน��ิษ�ท��ท�เ�ียน
ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรสำมำรถ 
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้กรรมกำร 
ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำจไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอืน่ได้ 
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ของบริษัทฯ และกิจกำรน้ันต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ 
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5: 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 

ว�����������ต���หน่�����������
บริษัทฯ ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรไว้ โดยในกำร
ประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3  
ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด หรือกำรพ้นต�ำแหน่งด้วยเหตุอื่น  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5: 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”  

ว�����������ต���หน่����������������
กรรมกำรอิสระสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรติดต่อกันได้ไม่เกิน  
2 วำระ และสำมำรถต่อวำระได้ โดยรวมระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
ทกุวำระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพ่ือควำมเป็นอสิระในกำรให้ควำมเหน็ 
และปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรด�ำรง 
ต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้ตำมที่เห็นสมควร ดูรำยละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5: ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร”

ทั้งน้ี ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกรรมกำรอิสระท่ีด�ำรง
ต�ำแหน่งนำนกว่ำ 9 ปี ได้แก่ นำยกำรณุ กิตตสิถำพร และนำยไพฑูรย์  
ทวผีล รวม 2 ท่ำน แต่บรษิทัฯ มคีวำมจ�ำเป็นเนือ่งจำกกรรมกำรอสิระ
ทั้งสองท่ำนน้ีเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็น 
ที่ต้องกำรของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยนำยไพฑูรย์  
ทวีผล มคีวำมเชีย่วชำญด้ำนบญัชแีละกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอื
ของงบกำรเงนิ ตลอดจนกรรมกำรอสิระทัง้สองท่ำนนีส้ำมำรถแสดง
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอสิระและทบทวนควำมเป็นอสิระเป็นประจ�ำ
ทุกปีซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

�ว��ห���ห��ยใน�������������ณ����������ิษ�ท 
บริษัทฯ ก�ำหนดควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
บรษิทัไว้ โดยไม่จ�ำกัดเพศ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ อำยุ ทักษะทำง
วิชำชพี หรอืคณุสมบตัเิฉพำะด้ำนอืน่ ๆ  เพ่ือให้คณะกรรมกำรบรษิทั 
ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญ  
และประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “หมวดที่ 5:  
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
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ทักษะความช�านาญ 1

บัญ
ชี 

กา
รเ

งิน
 เศ

รษ
ฐศ

าส
ตร

์ ห
รือ

บร
ิหา

รธ
ุรก

ิจ

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะบ

ริห
าร

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย์:

 
ธุร

กิจ
ศูน

ย์ก
าร

ค้า
แล

ะก
าร

ค้า
ปล

ีก 
 

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะบ

ริห
าร

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย์:

 
ธุร

กิจ
ที่พ

ักอ
าศ

ัย

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะบ

ริห
าร

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย์:

 
ธุร

กิจ
อื่น

 ๆ
 เช

่น 
อา

คา
รส

�าน
ักง

าน
 โร

งแ
รม

 

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะบ

ริห
าร

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย์:

 
RE

IT
s

ด้า
นก

าร
ก�า

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ีแล
ะก

าร
พ

ัฒ
นา

อย
่าง

ยั่ง
ยืน

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

กฎ
หม

าย
แล

ะภ
าษ

ีอา
กร

กา
รส

อบ
ทา

นง
บก

าร
เง

ิน

กา
รบ

ริห
าร

ทร
ัพ

ยา
กร

มน
ุษย

์

สถ
าป

ัตย
กร

รม
แล

ะว
ิศว

กร
รม

ธุร
กิจ

ระ
หว

่าง
ปร

ะเท
ศ

กา
รต

ลา
ด 

/ 
กา

รส
ื่อส

าร
 /

 D
ig

ita
l M

ar
ke

tin
g

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

 /
 IT

 D
isr

up
tio

n 
/ 

IT
 G

ov
er

na
nc

e

จ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์

นำยกำรุณ กิตติสถำพร 

นำยไพฑูรย์ ทวีผล

นำงโชติกำ สวนำนนท์

นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์

นำยสุทธิศักดิ์ จิรำธิวัฒน์

นำงนิตย์สินี จิรำธิวัฒน์

นำยกอบชัย จิรำธิวัฒน์

นำยปริญญ์ จิรำธิวัฒน์

นำยปรีชำ เอกคุณำกูล

นำยสุทธิภัค จิรำธิวัฒน์

หมายเหต ุ:  1  ทักษะควำมช�ำนำญในแต่ละด้ำนอ้ำงอิงจำกประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และกำรประเมินควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนของกรรมกำร ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงในตำรำงของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนจะปรำกฏเฉพำะควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนในระดับ “มำก” 

 2 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Board Skill Matrix

บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยค�ำนงึ
ถึงควำมเป็นธรรมและเหมำะสม สะท้อนถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนที่เ ช่ือมโยงกับผลประกอบกำร  

ปัจจัยแวดล้อมอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจำรณำเปรียบเทียบกับ 
อัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกับบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ

�่�ต���ทน���������ิษ�ท เซ็นท���พ�ฒน� ������ (�ห�ชน)
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มกีำรน�ำผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรทีจ่ดัท�ำโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ  
และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (“IOD”)  
มำประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบเป็นประจ�ำทุกปี

คณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
อยู่ในอตัรำทีเ่หมำะสม รวมทัง้เพียงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษำกรรมกำร
ที่มีคุณภำพไว้กับบริษัทฯ ประกอบกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 

โรค COVID-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลกำร 
ด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ได้พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อท่ีประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2564 เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2564 
เท่ำกับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บำท โดยมีอัตรำ
โครงสร้ำงค่ำตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

2. เงินโบนัส
บรษิทัฯ จะค�ำนวณจ่ำยเงนิโบนสัจำกวงเงนิค่ำตอบแทนกรรมกำรคงเหลอืทีไ่ด้รบัอนมุตั ิโดยให้คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนด
เงื่อนไข รำยละเอียด และอัตรำกำรจ่ำยเงินโบนัสตำมควำมเหมำะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ำย
ให้แก่กรรมกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม โดยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 
(Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมกำร

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ    -ไม่มี-

ประเภทค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนประจ�า (บาท/เดือน)

• ประธำนกรรมกำร 55,000

• ประธำนกรรมกำรอิสระ 50,000

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 44,333

• กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 34,333

• กรรมกำร 28,333

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำร 60,000

• ประธำนกรรมกำรอิสระ 42,000

• กรรมกำร 42,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 65,000

• กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 50,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)

• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 35,000

• กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และที่ปรึกษำ 30,000

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) 1

• ประธำนกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 35,000

• กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 30,000

หมายเหต ุ:  1  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหำรจะไม่ได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประเภทค่ำตอบแทน 
รำยเดอืน เบีย้ประชมุ และเงินโบนสัตำมผลประกอบกำรของบรษิทัฯ  
รวม 17,318,767 บำท ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่  8.1  
สรปุผลกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ หัวข้อ 
“ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ�ำปี 2564”

�่�ต���ทน���������ิษ�ทที่�����ต���หน่�เป็น�������
ใน��ิษ�ทย่�ย
บริษัทฯ ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย โดยมีกำร 
แต่งตั้งกรรมกำรบำงท่ำนของบริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษัทย่อย เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้เงินลงทุนของบริษัทฯ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใน 
บรษิทัย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ ได้แก่ ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น

รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อยในปี 2564 มีดังนี้

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) (GLAND)

7.3  ข้อมลูเก่ียวกับคณะกรรมการชดุยอ่ย

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่ คณะกรรมกำรบรษิทั 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือช่วยแบ่งเบำควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัท ช่วยพิจำรณำกลั่นกรองกำรด�ำเนินงำน 
ท่ีส�ำคัญเฉพำะเรื่องตำมท่ีได้รับมอบหมำย และเสนอควำมเห็น 
แก่คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมีอ�ำนำจพิจำรณำตัดสินใจ 
เร่ืองส�ำคัญในบำงเรื่องตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้อ�ำนำจไว ้
โครงสร้ำงกรรมกำรชุดย่อยมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
ธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 3 คน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2564 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

-  กรรมกำรอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตรงตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของตลำดหลักทรัพย์ฯ และของ 
บริษัทฯ

-  ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

��ยชื�่���ต���หน�่�ณ��������ต�ว�������ธ����ภ����
1. นำยไพฑูรย์  ทวีผล 1  ประธำนกรรมกำร
2. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร 2  กรรมกำร
3. นำงโชติกำ  สวนำนนท์ 3 กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลทุกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือ่ถือ 
ของงบกำรเงิน โดยมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน  
รำยละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหวัข้อ “คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล”

หน��ที�่���ว�����ผ��ช������ณ��������ต�ว�������
ธ����ภ����
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รำยกำรทีอ่ำจมี 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระบบกำรควบคุมภำยใน รำยกำรที ่
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรสอบบัญชี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบท่ี 
เก่ียวข้อง กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และธรรมำภิบำล กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมยัง่ยืนขององค์กร ตลอดจนรำยงำนรำยกำรหรอืกำรกระท�ำ 
ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงทันท่วงที  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “กฎบัตร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล”

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท)

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 822,000

นำยปรีชำ เอกคุณำกูล กรรมกำร 582,000

หมายเหต ุ:  1  จบกำรศึกษำด้ำนบัญชี มีประสบกำรณ์เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2518 
  และเป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2545
 2 มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2551
 3 มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่ปี 2557
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 3 คน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2564 โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมกำรอิสระ 2 คน 
- กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 คน
- ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ

��ยชื่����ต���หน่��ณ�����������ห�������หน�
�่�ต���ทน
1. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร  ประธำนกรรมกำร
2. นำงโชติกำ  สวนำนนท์  กรรมกำร
3. นำยกอบชัย  จิรำธิวัฒน์ 1   กรรมกำร

โดยมีกำรแต่งต้ังท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 2 คน ดังนี้
1. นำยสุทธิศักดิ์  จิรำธิวัฒน์ 2  ที่ปรึกษำ
2. นำยปริญญ์  จิรำธิวัฒน์ ที่ปรึกษำ

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษำสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม นอกจำกนี้ 
หำกมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษำจะไม่อยู่ใน
ทีป่ระชมุ เพ่ือป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเปิดโอกำส 
ให้คณะกรรมกำรและท่ีปรึกษำท่ำนอื่นหำรือกันอย่ำงเต็มที่  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “คณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน”

หน��ที่����ว�����ผ��ช������ณ�����������ห����
���หน��่�ต���ทน
พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท 
มีควำมเหมำะสมกับองค์กรและสภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 
โดยดแูลให้กรรมกำรมคีวำมหลำกหลำยในด้ำนทักษะควำมช�ำนำญ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนนิ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและควำมซ่ือสัตย์ โดยไม ่
จ�ำกัดเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ หรือปัจจัยใด ตลอดจนพิจำรณำ 
ให้มสีดัส่วนกรรมกำรอสิระทีเ่หมำะสม พิจำรณำหลกัเกณฑ์และสรรหำ 
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จดัให้มแีผนสบืทอดต�ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงู พิจำรณำรปูแบบและ 

หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ให้มีควำมเป็นธรรม พิจำรณำกลยุทธ ์
และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทุนมนุษย์และกำรบริหำรองค์กร  
ดรูำยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหัวข้อ “กฎบตัรคณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน”

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสีย่ง 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
- กรรมกำรอิสระ 2 คน
- กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 2 คน
- กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 คน
- ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ

��ยชื่����ต���หน่��ณ��������น�ย��ย�ว��เ�ี่ย�
1. นำยไพฑูรย์  ทวีผล  ประธำนกรรมกำร
2. นำยวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 1 กรรมกำร
3. นำยกอบชัย  จิรำธิวัฒน์  กรรมกำร
4. นำยปริญญ์  จิรำธิวัฒน์  กรรมกำร
5. นำยปรีชำ  เอกคุณำกูล  กรรมกำร

หน��ที่����ว�����ผ��ช������ณ��������น�ย��ย 
�ว��เ�ี่ย�
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงและ
กรอบกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับ
ขององค์กร พิจำรณำ กลั่นกรอง และให้ควำมเห็นชอบต่อระดับ 
ควำมเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ในภำพรวมขององค์กรโดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และพิจำรณำเปรียบเทียบกับระดับ 
ควำมเสีย่งท่ีองค์กรยอมรบัได้ วิเครำะห์กลยุทธ์กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ�ำปีขององค์กร ให้ทิศทำงกำรดูแลงำนบริหำรควำมเสี่ยงแก่ 
ฝ่ำยจดักำร ก�ำกับดแูลกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรวัดผลกำรปฏิบตังิำน 
และดัชนีตัวชี้วัดควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ เพ่ิมเตมิในหวัข้อ “กฎบตัรคณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสีย่ง”

หมายเหต ุ:  1  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มผีลตัง้แต่วันที ่16 สงิหำคม 2564
 2  ด�ำรงต�ำแหน่งทีป่รกึษำกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2564

หมายเหต ุ:  1  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2564
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่ประกอบ
ด้วยกรรมกำร 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้

��ยชื่����ต���หน่��ณ����������ิห��
1. นำยปริญญ์  จิรำธิวัฒน์ 1 ประธำนกรรมกำร
2. นำยนิตย์สินี  จิรำธิวัฒน์ 2 กรรมกำร 
3. นำยสุทธิภัค  จิรำธิวัฒน์ 2 กรรมกำร
4. นำงสำววัลยำ  จิรำธิวัฒน์ 2  กรรมกำร
5. นำงสำวนภำรัตน์  ศรีวรรณวิทย์ 2 กรรมกำร
6. นำยชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล 2 กรรมกำร

หน��ที่����ว�����ผ��ช������ณ����������ิห��
พิจำรณำ กลั่นกรอง และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัใินเร่ืองต่ำง ๆ  เช่น แผนกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำย 
ทำงกำรเงิน และแผนงำนของบริษัทฯ งบประมำณประจ�ำปีตำม 
แผนกลยุทธ์ กำรลงทนุโครงกำรต่ำง ๆ  รำยกำรทีส่�ำคัญภำยใต้ขอบเขต 
อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรหิำร โอกำสในกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 
เป็นต้น สนับสนุนให้มกีำรผนกึก�ำลงัทำงธุรกิจเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรต่อรองและกำรแข่งขัน สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมทั้งด�ำเนินกำรหรืออนุมัต ิ
รำยกำรอืน่ ๆ  ท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ดูรำยละเอยีด 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมกำรบริหำร”

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำร 8 คน ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2564  ดังนี้

��ยชื่����ต���หน่��ณ��������������
1. นำยปรีชำ  เอกคุณำกูล 1 และ 2  ประธำนกรรมกำร
 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงสำววัลยำ  จิรำธิวัฒน์ 1 และ 3   กรรมกำร
 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3. นำยสุทธิภัค  จิรำธิวัฒน์ 1 และ 4 กรรมกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
4. นำงสำวนภำรัตน์  ศรีวรรณวิทย์ 1  กรรมกำร
  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน บัญชีและบริหำร

ควำมเสี่ยง
5. นำยชนวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล 1  กรรมกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำร
6. นำยเลิศวิทย์  ภูมิพิทักษ์ 1 กรรมกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรทรัพย์สิน
7. นำงนำถยำ  จิรำธิวัฒน์  กรรมกำร
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
8. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนำ  กรรมกำร
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยกำรตลำด

หน��ที่����ว�����ผ��ช������ณ��������������
จัดท�ำและน�ำเสนอแผนกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำย
ทำงกำรเงิน แผนงำนของบริษัทฯ และงบประมำณประจ�ำปี  
รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น มตท่ีิประชมุ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง อนมุตังิบประมำณ 
กำรลงทุนและกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ภำยในขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดกำร ตลอดจนเสนอรำยกำร
ลงทนุหรอืรำยกำรอืน่ ๆ  ท่ีส�ำคญัแก่คณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื  
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนุมัติภำยใต้ระเบียบอ�ำนำจ
อนุมัติด�ำเนินกำร หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ด�ำเนินกำรหรืออนุมัติรำยกำรอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติม 
ในหัวข้อ “คณะกรรมกำรจัดกำร”

หมายเหต ุ:  1  ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564
 2 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564

หมายเหต ุ:  1  ผู้บริหำรล�ำดับที่ 1-6 คือผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
ซึ่งประวัติและประสบกำรณ์ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1

 2  ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรของคณะกรรมกำรจดักำร มผีลถึงวันที ่31 ธันวำคม 
2564 เนื่องจำกเกษียณอำยุกำรท�ำงำน

 3  ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรของคณะกรรมกำรจดักำร มผีลตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2565
 4  ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรจัดกำร มีผลถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เนื่องจำก

ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ 

https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/
management-structure/sub-committee

https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/
management-structure/sub-committee
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาเเละกำหนดค่าตอบเเทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เเละการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
ด้านสภาพภูมิอากาศ

เเละสิ่งเเวดล้อม

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับสายงานเเละสาขา

คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระดับองค์กร

คณะกรรมการ 
CSV – Creating Shared 

Value Committee

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน

ทีมประสานงาน
ความเสี่ยง
ประจำสาขา

ทีมตรวจประเมิน
ภายในเรื่องการจัดการ
พลังงานเเละคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์องค์กร

หัวหน้าเเละทีม
รับผิดชอบประสานงาน
ระบบไอเอสโอ (ISO)
สาขา เเละทีมงาน 5 ส

คณะกรรมการ
สวัสดิการสาขา

เเละทีมงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์

ตัวแทน CSV
ระดับภูมิภาค

ทีม CSR /
CSV สาขา

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

เเละสภาพเเวดล้อม
ในการทำงานสาขา

ระดับกรรมการ ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะท�างานด้านความยั่งยืน

ท้ังน้ี องค์ประกอบ หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ และจ�ำนวนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนด้ำนควำมย่ังยืนชุดต่ำง ๆ  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “โครงสร้ำง
กำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน”

https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/
management-structure/sub-committee 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรโดยค�ำนึงถึงควำม 
เป็นธรรมและเหมำะสมตำมหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมำย 
สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และพิจำรณำเปรยีบเทียบ
กับอัตรำค่ำตอบแทนของบรษิทัอืน่ท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดยีวกันหรอื
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

นอกจำกน้ี ยังพิจำรณำผลกำรปฏิบตังิำนของผูบ้รหิำรแต่ละคนตำม
เป้ำหมำยของงำนที่รับผิดชอบโดยมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้ CEO และผู้บริหำรสร้ำงควำมมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กร 
ในระยะยำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

�่�ต���ทน CEO
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำร
บรษิทัพิจำรณำประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของ CEO เป็นประจ�ำทกุปี  
เพ่ือน�ำผลประเมินดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส ซึ่ง
พิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนในปัจจบุนั ประกอบกับกำรพิจำรณำ
จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแผนงำน 
ในระยะยำว โดยมกีำรก�ำหนด KPIs ท่ีชดัเจนไว้ในแต่ละปี ทัง้น้ี KPIs 
ของ CEO ประกอบด้วย ตวัชีวั้ดด้ำนกำรเงนิ 1 และตวัชีวั้ดด้ำนอืน่ ๆ  2

�่�ต���ทนผ����ิห����������
CEO พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเป็น
รำยบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือน�ำผลประเมินดังกล่ำวมำประกอบ
กำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงในรูปแบบ
ของเงินเดือนและโบนัส

หมายเหต ุ:  1  ตวัช้ีวัดด้ำนกำรเงนิทีส่�ำคัญ ประกอบด้วย ผลตอบแทนทำงกำรเงนิ ได้แก่ Revenue 
Target, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
(EBITDA), Net Profit after Tax (NPAT) และ Return on Investment Capital 
(ROIC) รวมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภำพทำงกำรเงินที่สัมพันธ์กัน อำทิ กำรเติบโตของ
รำคำหุ้นเทียบกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เป็นต้น

 2  ตวัชีวั้ดด้ำนอืน่ ๆ  ประกอบด้วย ตัวชีวั้ดด้ำน Business Development ได้แก่ ควำม
ส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ กำรพัฒนำธุรกิจและโครงกำรปัจจุบันตำมแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้ำน Commercial Development ได้แก่ ควำมส�ำเร็จในกำร
พัฒนำโอกำสใหม่ ๆ ทำงกำรค้ำ ควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ และด้ำน 
Organization Development ได้แก่ กำรพัฒนำองค์กร และกำรพัฒนำผู้บริหำร
เพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง

โครงสร้างค่าตอบแทน

�่�ต���ทน���ผ�ป���ยชน์�����ที่
•  เงินเดือน: ระดับของค่ำตอบแทนท่ีได้รับเป็นไปตำมหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบตำมต�ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ และทักษะ
ควำมช�ำนำญ ซึ่งจ่ำยเป็นเงินสดเข้ำบัญชีทุกเดือน โดยจะ 
มกีำรทบทวนเป็นประจ�ำทกุปี จำกกำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนนิงำน  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและแผนงำนท่ีก�ำหนดไว้ ตลอดจน
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

•  ผลประโยชน์อืน่: เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัให้กับบคุลำกร 
รวมท้ังเตรียมควำมพร้อมและให้ควำมช่วยเหลือในกรณี 
ที่เกษียณอำยุ ลำออก ประสบปัญหำด้ำนสุขภำพ ทุพพลภำพ 
หรือเสียชีวิต สวัสดิกำรต่ำง ๆ อำทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
ค่ำรกัษำพยำบำล ประกันอบุตัเิหตุ ประกันกำรเดนิทำง ประกันชวีติ 
ตลอดจนประกันควำมคุ้มครองกำรติดเชื้อ COVID-19 ภำยใต้
สถำนกำรณ์แพร่ระบำด เป็นต้น   

ค่าตอบแทน
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บริษัท จ�านวน (คน) ค่าตอบแทน (บาท)

บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) (GLAND) 2 942,000

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 2 585,000

�่�ต���ทน���ผ�ป���ยชน์ต��ผ�������เน�น��น
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น
•  โบนัส 1: ผลตอบแทนที่แปรผันตำมควำมส�ำเร็จของผลกำรด�ำเนินงำน ซึ่งจ่ำยเป็นเงินสด โดยจะมีกำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำน 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เปรยีบเทยีบกับเป้ำหมำยและแผนงำนทีก่�ำหนดไว้ ตลอดจนเปรยีบเทยีบกับกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกันหรอืใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว
•  หุ้นสะสม 2: โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เป็นโครงกำรที่สนับสนุน

ให้ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และรักษำบุคลำกรไว้กับบริษัทฯ ในระยะยำว โดยมี 
ระยะเวลำของโครงกำร 5 ปี (รวม Silent Period) โดยเริม่ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภำคม 2562 ถึง 30 เมษำยน 2567 โดยบรษิทัฯ จะหักเงนิเดอืน 
ของผู้ท่ีมีสิทธิและสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน (Base Salary) จนกว่ำจะส้ินสุดระยะเวลำสมทบเงิน 
เข้ำโครงกำร และบริษัทฯ จะจ่ำยสมทบเงินเท่ำกับจ�ำนวนที่ผู้ร่วมโครงกำรถูกหักจำกเงินเดือนทุกเดือนจนครบก�ำหนดระยะเวลำจ่ำย
เงินสะสม

ค่ำตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหำรในปี 2564 มีดังนี้
•  เงินเดือนและโบนัส: บริษัทฯ มีกำรให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ส�ำหรับผู้บริหำรจ�ำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 

53,087,080.00 บำท (เฉลี่ยต่อคน 8,847,846.67 บำท) 
•  เงนิสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี: บรษิทัฯ ได้สมทบเงนิเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีส�ำหรบัผูบ้รหิำรจ�ำนวน 6 คน รวมท้ังสิน้ 5,259,708.00 

บำท (เฉลี่ยต่อคน 876,618.00 บำท)
•  หุ้นสะสมในโครงกำร EJIP: ในปี 2564 มีผู้บริหำรเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 62 รำย บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบท้ังส้ิน 12,726,212.00 

บำท ท้ังน้ี กำรจัดสรรหุ้นสะสมของผู้บริหำรตำมนิยำมของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ท่ีมีสิทธิและสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร EJIP ปรำกฏใน
ตำรำงรำยละเอียดกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
บรษิทัฯ ก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อย โดยมกีำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย  
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนสอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก ่
เงินเดือน โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น

รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยในปี 2564 มีดังนี้

หมายเหต ุ:  1  บรษิทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำย ดังนัน้กำรเรยีกคืนประโยชน์ทีไ่ด้รบั (Clawback) จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
มำตรำ 89/18 และมำตรำ 89/19 ซึง่ก�ำหนดว่ำ ในกรณีทีม่กีำรกระท�ำกำรใดจนท�ำให้ผูบ้รหิำรได้รบัประโยชน์โดยมชิอบ ผูบ้รหิำรน้ันจะต้องส่งคนืประโยชน์ท่ีตนได้รบั รวมทัง้จะได้รบัโทษ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 2  บรษิทัฯ สนบัสนุนให้ CEO และผูบ้รหิำรได้รบัค่ำตอบแทนทีส่อดคล้องกับผลกำรด�ำเนนิงำนในระยะยำวของบรษิทัฯ ผ่ำนโครงกำร EJIP ซึง่เป็นกำรสะสมหุ้นในระยะยำว เพ่ือเป็นแรงจงูใจ
ในกำรสร้ำงกำรเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินในจ�ำนวนที่เท่ำกันกับเงินเดือนส่วนหนึ่งที่ CEO และผู้บริหำรเข้ำร่วมโครงกำร เพื่อน�ำไปซื้อหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจ�ำนวนเงิน 
ทีเ่ท่ำกันในแต่ละเดือนตำมระยะเวลำโครงกำรทีก่�ำหนด โดยไม่ค�ำนงึถึงสภำวะตลำดหรอืรำคำหุน้ ณ วันทีเ่ข้ำลงทุน ซึง่ช่วยป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในและเป็นไปตำมเกณฑ์ทีส่�ำนักงำน 
ก.ล.ต. ก�ำหนด ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำโครงกำร EJIP 5 ปี CEO และผู้บริหำรจะมีมูลค่ำหุ้นสะสมประมำณ 3.6 เท่ำของเงินเดือน
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ

จ�านวนพนักงาน 
จ�ำนวนพนักงำนท้ังหมดมีควำมเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจ 
โดยมีกำรกระจำยแรงงำนอย่ำงเหมำะสมในแต่ละสำยงำนหลัก 
ไม่มีควำมเสี่ยงในกำรขำดแรงงำน นอกจำกนี้ กำรเปล่ียนแปลง
ของจ�ำนวนพนักงำนในปี 2564 มีควำมสอดคล้องกับทิศทำง 
กำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
อัตรำท่ีปกติอย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญ สรุปจ�ำนวนพนักงำนของบริษัทฯ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 รวม 4,712 คน ดรูำยละเอยีดเพ่ิมเติมใน 
บทที่ 3 กำรขับเคลื่อนธุรกิจอย่ำงย่ังยืน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร” 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่
บุคลำกรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน 
อำทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ตำมนโยบำยของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว ้
ในคู่มือ “จรรยำบรรณและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร” หน้ำ 28  
ดูรำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในหัวข้อ “นโยบำย
กำรปฏิบัติต่อพนักงำน”

โดยคณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นธรรม รวมท้ังมีกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
สรุปผลตอบแทนพนักงำนท้ังหมดที่จ่ำยในปี 2564 ท้ังในรูปแบบ 
เงนิเดอืน โบนัส และเงนิสบทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ดูรำยละเอยีด
เพ่ิมเติมในรำยงำนทำงกำรเงิน 2564 (56-1 One Report) หัวข้อ 
“ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน” และข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
บคุลำกรของบรษิทัฯ ดรูำยละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทที ่3 กำรขบัเคลือ่น
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

รายละเอียดของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 
1. นำยทิวำ  ค้วนเครือ ผู้อ�ำนวยกำรงบกำรเงินรวม 
2. นำงสำวอัมพำวีร์  ชมภูพงษ์เกษม ผู้บริหำรสำยงำนส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
3. นำงสำวนงลักษณ์  ศรีวงศ์พนำเวศ ผู้บริหำรสำยงำนส�ำนักตรวจสอบภำยใน
4. นำยภณพินิต อุปถัมภ์ ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนนักลงทุนสัมพันธ์

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ
ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2564 มมีตแิต่งตัง้บรษิทั เคพีเอม็จี 
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ�ำกัด (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชหีลกัของบรษิทัฯ 
โดยม ี1) นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
เลขท่ี 4098 2) นำงสำวบงกช อ�่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขท่ี 3684  3) นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
เลขท่ี 8420 4) นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขท่ี 8802 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยอนุมัต ิ
ค่ำสอบบัญชขีองบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกิน 8,590,000 บำท ซึง่ลดลงจำก
ปี 2563 KPMG เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ�ำนวน
รวม 37 บริษัท ท้ังน้ี ค่ำสอบบัญชีท่ีเกิดขึ้นจริงในปี 2564 เท่ำกับ  

8,590,000 บำท โดยมค่ีำบรกิำรอืน่ ประกอบด้วย ค่ำทีป่รกึษำโครงกำร 
จ�ำนวน 6,700,000 บำท  

ทั้งนี้  ผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนใน 
ต่ำงประเทศบำงบรษิทัอำจเป็นผูส้อบบญัชหีลกัหรอืผูส้อบบญัชรีอง  
โดยฝ่ำยจัดกำรมีอ�ำนำจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ และ
อื่น ๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี โดยอนุมัติค่ำสอบบัญชีส�ำหรับ
บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ และจดทะเบยีนในต่ำงประเทศ จ�ำนวน 4 บรษิทั 
วงเงินไม่เกิน 612,000 บำท ทั้งนี้ค่ำสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเท่ำกับ 
612,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอื่น 

จ�ำนวน
พนักงำน คน4,712
https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
sustainability-reporting-library 
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ 8
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการ

ในปี 2564 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทยังคง 
ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อาทิ การดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายบุคคล 
และนักลงทุนสถาบัน การดูแลพนักงาน การดูแลชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดการ 
น�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2564 ดังนี้

การสรรหา

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
•  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรายบุคคล รวมท้ัง

กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้น้ี บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ 
มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันส้ินสุด
รอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ซึง่มรีายละเอยีดเก่ียวกับวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา
ท้ังน้ี ในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม 
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (“IOD”) หรอืของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว

•  ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นสมควรโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก
และกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง สรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้

 -  พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบุคคล
ต้องโทษหรือบุคคลท่ีถูกข้ึนบัญชีด�า (Black List) จาก 
องค์กรใด ๆ  รวมถึงส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) หรือ 
เคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

 -  ส�าหรบัการเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ พิจารณาความเป็น
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

 -  พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 -  พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท (Board Diversity) โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ สัญชาติ 
เพศ อายุ และปัจจัยอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการคัดเลือกและ
สรรหากรรมการ

 -  พิจารณาบทบาทความเป็นผู้น�า วิสัยทัศน์ จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์

 -  พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)

จากน้ัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเสนอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการดังต่อไปนี้
1)  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู ้ถือหุ ้น 

แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2)  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะ 
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เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในล�าดับ 
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมใีห้ 
ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงได้เพ่ิมข้ึนอกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบ
วาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน  
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง ท้ังนี้  
มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564 มกีรรมการท่ีครบก�าหนด 
ออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกลับ 
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่

ท้ังน้ี แม้ว่านายการุณ กิตติสถาพร จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นใน
การเสนอชื่อนายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากนายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระ 
ทีม่คีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระครบถ้วนตรงตามนยิามกรรมการอสิระ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวด 
กว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นท่ีต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ มีความซื่อสัตย์สุจริต  

มบีทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรวมถึงปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการ
อสิระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอสิระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายการุณ 
กิตตสิถาพร กลบัเข้าเป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติตามที่เสนอ ดูรายละเอียด 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2564” 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมในหัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และมีการจัด
ปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ ด้วยการน�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6.  ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและ 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้กรรมการใหม่ 
ได้มพ้ืีนฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมทีจ่ะปฏิบติัหน้าทีก่รรมการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ส�านักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสาร
แก่กรรมการใหม่ดังนี้
1.  คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ค่านยิมของบรษิทัฯ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณ 

1. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

2. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล / 
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / 

กรรมการนโยบายความเสี่ยง / 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/charters 

คลิก

https://cpn.listedcompany.com/
newsroom/300320211848100113T.pdf

คลิก
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ของกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ 
หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.  เอกสารแนะน�าบรษิทัฯ 
3.  ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศ

ภายในของบริษัทฯ
4.  ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5.  นโยบายการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร

และเอกสารเพื่อจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย
6.  รายงานประจ�าปี 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มข้ีอมลูเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจ

และผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอยีดเก่ียวกับ
การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษิทัฯ

7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 3 ปี
8.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาลย้อนหลัง 3 ปี
9.  รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี
10.  รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง 

ย้อนหลัง 3 ปี
11.  ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี

ท้ังน้ี ในปี 2564 มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 1 ครัง้แก่ นายสทุธิภคั  
จิราธิวัฒน์

การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหากรรมการผูจั้ดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และน�าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัเิหมาะสมกบัต�าแหน่งและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบรวมถงึ 
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการ
สรรหาบุคคลของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรษิทัก�ากับดแูลให้มกีารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง
และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�าแหน่ง 
ที่ส�าคัญ โดยมีแนวทางด�าเนินการดังนี้
•  คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ร่วมกัน

วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง
ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน

•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก�ากับดแูลการอบรมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งงานด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็นและเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผู้บริหารส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่งงาน

•  กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตามแผน
พัฒนารายบุคคลของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

•  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายงานสรุป 
ผลการด�าเนินงานเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเน่ือง ตามท่ีก�าหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
(“คู่มือฯ”) หน้า 51

กรรมการทุกท่านเข ้ารับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการจากสมาคม IOD แล้ว รวมท้ังบริษัทฯ 
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  โดยมกีารประชาสมัพันธ์และประสานงานเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและ
สมัมนาหลกัสตูรต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่งทกุปี สรปุรายละเอยีดเก่ียวกับ
การอบรมสัมมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2564 ดังนี้

https://www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/
corporate-governance/code-of-business-conduct/
20190418-cpn-code-conduct-cg-th-02.pdf

คลิก
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รายชื่อกรรมการ หัวข้อการอบรม/สัมมนา องค์กรที่จัด รายละเอียด

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา 28 กันยายน 2564

นายการุณ กิตติสถาพร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/2564 สมาคม IOD 19 กุมภาพันธ์ 2564

Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ก.ล.ต. 23 กรกฎาคม 2564

Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 48/2564 สมาคม IOD 13-14 กันยายน 2564

Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา 28 กันยายน 2564

Bangkok FinTech Fair 2021 “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับ
โลกการเงินไทยแห่งอนาคต"

ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

18-19 ตุลาคม 2564

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์

Regulatory Technology: RegTech ปี 2564 ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์

นายไพฑูรย์ ทวีผล ประชุมออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการก�ากับดูแล
กิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

ก.ล.ต. 29 พฤศจิกายน 2564

นางโชติกา สวนานนท์ National Director Conference 2021: Leadership 
Behind Closed Door (NDC) รุ่นที่ 1/2564

สมาคม IOD 17 สิงหาคม -
12 ตุลาคม 2564

ประชุมออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการก�ากับดูแล
กิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

ก.ล.ต. 29 พฤศจิกายน 2564

Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ Digital Currency ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร

5 สิงหาคม 2564

Executive Talk Economic & Banking ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร

18 พฤศจิกายน 2564

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ - - -

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ - - -

นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ National Director Conference 2021: Leadership 
Behind Closed Door (NDC) รุ่นที่ 1/2564

สมาคม IOD 17 สิงหาคม -
12 ตุลาคม 2564

Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ - - -

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ Advanced Audit Committee Program (AACP) 
รุ่นที่ 39/2564

สมาคม IOD 20 มกราคม -
10 กุมภาพันธ์ 2564

นายปรีชา เอกคุณากูล Director Leadership Certification Program (DLCP) 
รุ่นที่ 0/2564

สมาคม IOD 30 ตุลาคม 2564

Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา 28 กันยายน 2564

นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ Economic Outlook 2021 เซ็นทรัลพัฒนา รับฟังการสัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2564
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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)

Director Leadership Certification Program (DLCP)

Ethical Leadership Program (ELP)

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)

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1� แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
•	 หลักเกณฑ์
บรษิทัฯ จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะตาม
แนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะ 
เป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด�าเนินงาน 
เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ IOD ทั้งน้ี แบบประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือ
ระดับการด�าเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3) การประชุมและการท�าหน้าที่ของกรรมการ
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือส่ิงที่ให้
ความสนใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทหรือการ 
ด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ และหัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจส�าหรับการจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้แก่กรรมการ

•	 กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและ
หารือกันเป็นประจ�าทุกปี ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่ง 
แบบประเมนิทัง้แบบรปูเล่มและในรปูแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวก 
และความปลอดภัยแก่กรรมการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
โรค COVID-19 

2� แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
•	 หลักเกณฑ์
บรษิทัฯ จดัท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบคุคลเพ่ือ
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมี
หวัข้อในการประเมนิท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความรบัผดิชอบทีส่�าคญั
ของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบตัร จรรยาบรรณของกรรมการ
บริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีของ IOD ดังนี้
1) พลวัติ (Dynamics) ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
3) การพัฒนากรรมการ

•	 กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล 
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณารบัทราบและหารอืกัน 
เป็นประจ�าทุกปี ท้ังน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมิน
ทั้งแบบรูปเล่มและในรูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่กรรมการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19

3� แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ ซึง่ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าผลประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่ง 
แบบประเมนิท้ังแบบรปูเล่มและในรปูแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัยแก่กรรมการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ” สรุปได้ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมิน (%)

คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) 98.16 

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 98.40 

คณะกรรมการชุดย่อย

3.  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 100.00 

4.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 98.43 

5. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 98.70
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4� แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
•	 หลักเกณฑ์
แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แบ่งเป็น  
2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย ์ฯ  
ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน โดยประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่ 
ความเป็นผู้น�า การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ 
คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 2 การพัฒนากรรมการผู ้จัดการใหญ่ โดยให้คณะ
กรรมการบริษัทให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับจุดแข็งและประเด็น
ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น

•	 กระบวนการในการประเมิน
กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีการก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบตังิาน (KPIs) ท่ีชดัเจนตัง้แต่ต้นปีร่วมกับคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน จากน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเก่ียวกับเกณฑ์ 
ที่ใช ้ในการประเมิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ประเมิน 
เปรยีบเทียบกับการประเมนิตนเองโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
เมือ่มผีลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิจะน�ามาเทียบกับ KPIs ทัง้ทีเ่ป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมิน
ท้ังแบบรูปเล่มและในรูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่กรรมการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 
โรค COVID-19

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 95.66 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการประเมินตนเองโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ประจ�าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.37 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ”

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
•  ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดจนจรรยาบรรณและ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการได้ก�าหนดให้กรรมการเข้าร่วม
การประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดย 
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ครั้ง ข้อมูลการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในตาราง “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจ�าปี 2564” ซึ่งกรรมการทุกท่านมีสัดส่วน
การเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยสดัส่วนการเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 98.15

•  เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี
สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  
5 วันท�าการ พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ วัน เวลา  
สถานท่ี และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วน 
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุมให้ 
เร็วกว่านั้นก็ได้

•  จรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ก�าหนด
ให้ขณะทีค่ณะกรรมการลงมตจิะต้องมกีรรมการอยู่ในท่ีประชมุ
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และจะต้อง
บนัทกึองค์ประชมุขณะท่ีลงมตไิว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้  
ซึ่งการลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ใน 
ทีป่ระชมุไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการ
ที่อาจมีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนั้น

•  บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี ซึ่งจัดส่งให้กรรมการ 
ทุกท่านทราบภายในเดือนสุดท้ายของปี

•  จรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ก�าหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกัน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือ
พิจารณาเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2565 และมกีารประชมุ
คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคม เพ่ือหารืออย่าง
อิสระในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบกับ
กลยุทธ์และการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ โดยมกีารสรปุประเดน็
การพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการ
บรษิทัและฝ่ายจดัการรบัทราบเพ่ือน�าไปพัฒนาการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

231�� รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา)



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

คณะ
กรรมการ

บริษัท

ประชุม 9 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

ประชุม 5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง

ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง
โบนัส 1

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2 ประธานกรรมการ 7/7 - -  - 411,613 420,000  - - - 310,959 1,142,572

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3 ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 3/3  - 460,430 414,000  - 90,000 - 437,808 1,402,238

3. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 11/11 5/5  - 600,000 378,000 550,000 175,000 - 460,000 2,163,000

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 11/11 - 4/4 532,000 378,000 715,000 - 140,000 440,000 2,205,000

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 11/11 5/5  - 412,000 378,000 550,000 150,000 - 400,000 1,890,000

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 4 กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/9 4/4 - 3/3 412,000 336,000 200,000 - 90,000 400,000 1,438,000

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/9 - -  - 340,000 336,000  - - - 400,000 1,076,000

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5 กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 5/5  - 340,000 378,000  - 150,000 - 400,000 1,268,000

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ 9/9 - -  - 340,000 378,000  - - - 400,000 1,118,000

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 - 2/2 4/4 340,000 378,000  - 60,000 120,000 400,000 1,298,000

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 5/5 4/4 340,000 378,000  - 150,000 120,000 400,000 1,388,000

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 - -  - 340,000 378,000  - - - - 718,000

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 7 กรรมการ 2/2 - -  - 127,957 84,000 - - - - 211,957

รวม 4,996,000 4,614,000 2,015,000 775,000 470,000 4,448,767 17,318,767

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2564

หมายเหต	ุ:	 1 โบนัสประจ�าปี 2564 จ่ายให้แก่กรรมการในไตรมาส 1/2565
 2 ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 3 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
 4 ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และด�ารงต�าแหน่งกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 5 ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 6 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 7 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

232 �� รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(��1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา)



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)

รวม
(บาท)

คณะ
กรรมการ

บริษัท

ประชุม 9 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ
ธรรมาภิบาล

ประชุม 11 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

ประชุม 5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
นโยบาย

ความเสี่ยง

ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง
โบนัส 1

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2 ประธานกรรมการ 7/7 - -  - 411,613 420,000  - - - 310,959 1,142,572

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3 ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 3/3  - 460,430 414,000  - 90,000 - 437,808 1,402,238

3. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 11/11 5/5  - 600,000 378,000 550,000 175,000 - 460,000 2,163,000

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 11/11 - 4/4 532,000 378,000 715,000 - 140,000 440,000 2,205,000

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 11/11 5/5  - 412,000 378,000 550,000 150,000 - 400,000 1,890,000

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 4 กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

8/9 4/4 - 3/3 412,000 336,000 200,000 - 90,000 400,000 1,438,000

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/9 - -  - 340,000 336,000  - - - 400,000 1,076,000

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5 กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 5/5  - 340,000 378,000  - 150,000 - 400,000 1,268,000

9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ 9/9 - -  - 340,000 378,000  - - - 400,000 1,118,000

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 - 2/2 4/4 340,000 378,000  - 60,000 120,000 400,000 1,298,000

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9/9 - 5/5 4/4 340,000 378,000  - 150,000 120,000 400,000 1,388,000

12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

9/9 - -  - 340,000 378,000  - - - - 718,000

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 7 กรรมการ 2/2 - -  - 127,957 84,000 - - - - 211,957

รวม 4,996,000 4,614,000 2,015,000 775,000 470,000 4,448,767 17,318,767
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การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังนี้
1.  ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นตัวแทนใน
การก�าหนดนโยบายและด�าเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลของบริษัทฯ

2.  ตวัแทนท่ีเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเพ่ือรักษา 
ประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัฯ โดยรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ  
และเมื่อมีการอนุมัติรายการที่ส�าคัญจะต้องน�าเสนอขออนุมัติ
ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติด�าเนินการที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

3.  ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการด�าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มี 
นยัส�าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

4.  ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให ้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบเป็นระยะ ๆ 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

5.  คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 
การเป ิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน  
การท�ารายการกับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน การท�ารายการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ตลอดจนรายการส�าคญัอืน่ ๆ  ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ

ขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบรหิารจดัการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’ Agreement) 
ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็น 
ข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส�าคัญต่อการบริหารงาน หรือ
มีอ�านาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจาก
ผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
-ไม่มี-

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้ในคู่มือฯ พร้อมท้ังส่งเสริม 

ให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้ มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และหลักการดูแลกิจการ ครอบคลุมประเด็นท่ีส�าคัญ อาทิ การ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การดแูลพนักงานและการไม่เลอืกปฏิบตั ิการส่งเสรมิความปลอดภยั 
และอาชวีอนามยั การดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม การรกัษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มี
ส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนก�ากับดแูลให้การด�าเนินงานเป็นไป 
อย่างโปร่งใส ดังนี้

การก�ากับดแูลและการปอ้งกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง 
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรอืบคุคล/นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามทีก่ฎหมาย
หรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทอนุมัติด ้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือน 
การท�ารายการกบับคุคลภายนอก และค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ 
บรษิทัฯ โดยผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีจะต้องไม่มส่ีวนในการพิจารณารายการ 
ที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันทีส่�าคญัหรอืไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทาน
และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
บรษิทัฯ ปฏิบตัติามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทกุครัง้ และเปิดเผยสารสนเทศ
ทีส่�าคัญอย่างครบถ้วนตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัท่ีก�าหนด กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการ
มีส่วนได้เสียและการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของตนเองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้
•  การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ 

รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
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ส�าหรบักรณท่ีีระหว่างปีกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมถึงบคุคลทีม่ี
ความเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเข้าท�าธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และ
ส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพ่ือความ
โปร่งใสในการเข้าท�าธุรกรรมนั้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ี 
รวบรวมและจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีให้แก่ประธาน 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

•  การรายงานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน : กรรมการและผูบ้รหิาร 
มหีน้าทีร่ายงานให้บรษิทัฯ ทราบเมือ่มกีารตกลงเข้าท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการ 
กระท�าความผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกับการใช้ข้อมลู
ภายในในทางมชิอบ หรอืเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายที่ใช้ใน 
การควบคมุเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์ไว้ในคู่มือฯ เพ่ือให้เกิดความ 
เสมอภาคและยุตธิรรมต่อผูถื้อหุ้นทกุราย และป้องกันมใิห้กรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน ์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
•  การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ
ส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ ก�าหนดไว ้
อย่างเคร่งครัด

•  การถือหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ แต่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
แก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง  
ในกรณีที่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู ่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท�าและเปิดเผยรายงานการ 
ถือหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ 
ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด

  ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นน้ี 
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษ
ตามกฎหมาย

•  การรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ : กรรมการและ 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ 
ภายใน 3 วันท�าการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง

เลขานุการบริษัทมีการแจ้งระยะเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ 
ทกุไตรมาสแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้า 
1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน รวมท้ังติดตาม
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในปี 2564 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างแนวทางการป้องกันมิให้
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมมส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชนั
ตลอดจนมกีารระบคุวามเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชนั การก�าหนด
แนวทางในการป้องกันความเสีย่งดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการ 
ควบคุมภายใน การสื่อสารไปยังบุคลากรภายในและบุคคล
ภายนอกองค์กร การจัดอบรมแก่พนักงาน การสอบทานความ 
ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

นโยบาย
คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั
และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ตัง้แต่ปี 2557 และมกีาร
ปรบัปรงุในปี 2560 เพ่ือให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมด�าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่าจะด้วย
การเรียก รับ หรือจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจะต้องขอรับรองการ 
ต่ออายุทุก 3 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การด�าเนินการ
บริษัทฯ ด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการ CAC ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยง
  บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็น

ประจ�าทกุปี ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในบทท่ี 2 การบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง ซึง่มกีารน�าผลไปรายงานในคณะกรรมการนโยบาย 
ความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทั ตามล�าดับ โดยได้ด�าเนินการ 
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น

2.  การก�าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุม ป้องกัน และติดตาม 
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  บริษัทฯ จัดท�าแผนงานและระเบียบปฏิบัติงาน เพ่ือให ้
ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ทันตาม
ก�าหนดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

3. การสื่อสารและการอบรม
  บริษัทฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 •  การจัดอบรมปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู ้ความเข้าใจแก่

พนักงานใหม่เก่ียวกับจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตเป็นประจ�าทุกเดือน

 •  การอบรมผ่านบทเรียน E-Learning หลักสูตร “Central 
Pattana Code of Conduct” ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคน 

ทัง้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจบุนัสามารถเข้าไปเรยีนรู้
ได้ตลอดท้ังปี

 •  การจัดท�าบทเรียน E-Learning หลักสูตร “Ethics in 
Workplace” เพ่ือรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ซึง่ท�าให้ไม่สามารถจดัการอบรมในรปูแบบ
ห้องเรียนได้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานในปี 2565 

 •  การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย 
งดรับของขวัญผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์
บริษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารถึง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง

4.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน

 •  การสอบ Code of Conduct ประจ�าปี 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏิบตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการ  
เพ่ือน�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการ 
ส่งเสริมและการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 •  การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ ซึ่งมี
การด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ท้ังนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ  
ได้พัฒนาระบบการรายงานการรบัของขวัญทีป่ฏเิสธการรบั
ไม่ได้ให้เป็นช่องทางการรายงานในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือ
ความสะดวกส�าหรับผู้บริหารและพนักงานในการรายงาน
ความคืบหน้าในช่วงที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งเพ่ือ
ความสะดวกและแม่นย�าในการติดตามและการจัดการ 
ของขวัญต่อไป โดยการรายงานผ่านระบบออนไลน์ดงักล่าว 
จะมกีารแจ้งเตอืนไปยังผูบ้งัคบับญัชา จากน้ันฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
ทั้งในส่วนส�านักงานใหญ่และสาขาจะติดตามการจัดการ
ของขวัญ ตลอดจนเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลการจัดสรรของขวัญที่ปฏิเสธไม่ได้ เพ่ือรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบต่อไป 

5. การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
  ส�านักเลขานุการบริษัทร่วมกับส�านักตรวจสอบภายในรวบรวม

ข้อมูลและจัดท�าแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพ่ือยกระดับระบบการควบคุมภายในของ 
บรษิทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพ จากน้ันได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภบิาลให้พิจารณาสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ
 •  การสื่อสารจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้า และมาตรการต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชนัไปยังคูค้่า โดยเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของ 

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/anti-corruption-measures

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/policies-implementing-
guidelines

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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บริษัทฯ การสื่อสารนโยบายงดรับของขวัญไปยังคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
อาทิ การเปิดเผยบนเว็บไซต์ การส่งจดหมาย การส่งอีเมล 
การโทรศัพท์ เพ่ือแจ้งไปยังลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ให้
รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่าน
โครงการต่าง ๆ  อาทิ โครงการ CAC และโครงการ STRONG 
– จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

 •  บริษัทฯ ก�าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสให้สอดคล้อง
กับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นคู่ค้าจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโดยการ 
ประเมิน Pre-Qualification ซึ่งก�าหนดให้คู ่ค ้ามีการ 
ด�าเนินการด้านความย่ังยืน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 •  บรษิทัฯ เชญิชวนให้บรษิทัคูค้่าและพันธมติรเข้าร่วมโครงการ 
CAC หรือ CAC SME (ข้ึนอยู่กับขนาดของธุรกิจ) โดยได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมายแจ้งเรื่องนโยบายงดรับ 
ของขวัญของบรษิทัฯ ทีล่งนามโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

รายละเอยีดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในคู่มอืฯ รวมท้ังจรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบัติของคู ่ค้า ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
เพิ่มเติมในหัวข้อ “จรรยาบรรณ”

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติมในหัวข้อ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�า 
ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั
หรอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทจุรติต่อหน้าท่ี อาท ิการกระท�า 
ผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท การฉ้อโกง ทุจริต
คอร์รัปชัน การใช้อ�านาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
การบกพร่องต่อหน้าท่ี/การประพฤติตนไม่เหมาะสม การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การกระท�าท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ 

ส่ิงแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อม
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลก�ากับดูแลให้มี
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส และส�านักตรวจสอบภายในร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัทฯ ส�าหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

บรษิทัฯ มนีโยบายคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรอื
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่รายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย/
จรรยาบรรณ โดยบรษิทัฯ ค�านงึถึงความปลอดภัยของผูแ้จ้งเบาะแส
รวมทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเป็นความลับ ทั้งนี้ กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการ
ในการจัดการข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลอื่นที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/code-of-business-conduct

คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/
corporate-governance/anti-corruption-measures

คลิก

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1200
อีเมล : whistleblower@centralpattana.co.th

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
https://www.centralpattana.co.th/th/whistle-blowing
กรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือต้องการ 
ร้องเรยีนเก่ียวกับประเดน็ด้านการปฏบิตังิาน สามารถตดิต่อ 
สอบถาม หรือร้องเรียนมายังฝ่ายจัดการตามช่องทาง 
ในการติดต่อดังนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 33 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล : CEO@centralpattana.co.th
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แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
เมื่อพบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีแนวทางในการด�าเนินการดังนี้
1.  ก�าหนดคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง : ผู้รับเรื่องร้องเรียนพิจารณาผลกระทบ หรือความรุนแรงที่อาจเกิดจากข้อร้องเรียน เช่น  

บทลงโทษให้พ้นสภาพพนักงาน หรือเป็นกรณีความผิดทั่วไป หรือความเสียหายที่เป็นตัวเงินที่มีสาระส�าคัญ เพื่อก�าหนดคณะท�างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน : การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนควรพิจารณาความเหมาะสม โดยต้องค�านึงถึงความเป็นกลาง 
การไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน และความรุนแรงของเรื่องร้องเรียน

3.  ด�าเนินการสอบสวน และการจัดท�ารายงานการสอบสวน : กรณีมีความผิดจริง ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรพิจารณาโทษ
ตามระเบียบบริษัทฯ โดยแจ้งให้พนักงานที่กระท�าความผิดลงนามรับทราบในเอกสาร “หนังสือแจ้งการพิจารณาโทษ”

4.  จดัท�าสรุปรายงานการด�าเนินการเก่ียวกับเรือ่งร้องเรยีน : ส�านกัตรวจสอบภายในจดัท�ารายงานสรปุการด�าเนนิการเก่ียวกับเรือ่งร้องเรยีน 
เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมท้ังกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

สรุปผลการด�าเนินการของบริษัทฯ	ในปี	2564
ในปีที่ผ่านมา มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบทั้งสิ้น 50 กรณี โดยสามารถแยกตามสถานะของการจัดการได้ดังนี้
1.  กรณีที่บริษัทฯ ไม่พบหลักฐานการกระท�าผิดตามเรื่องร้องเรียน 12 กรณี
2.  กรณีที่บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางแก้ไขและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด�าเนินการจัดการ 15 กรณี
3.  กรณีท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ และ/หรือการด�าเนินการ

ตามกฎหมาย 6 กรณี
4.  กรณีอื่น ๆ เช่น เรื่องชมเชย และการร้องเรียนอันเกิดจากความเข้าใจผิดซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแล้ว ฯลฯ 6 กรณี
5. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด�าเนินการ 11 กรณี

ส�าหรับกรณีที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีความผิดจริงและได้ด�าเนินการพิจารณาโทษแล้วน้ัน ไม่มีกรณีใดท่ีส่งผลกระทบ 
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยส�าคัญ สรุปการด�าเนินการทางวินัยของบริษัทฯ ทั้ง 6 กรณีมีดังนี้

ประเภทเรื่องร้องเรียน ตักเตือน 
ด้วยวาจา

ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร /  

ตัดคะแนนทางวินัย

ให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน

โดยไม่ได้รับค่าชดเชย
รวม

การบกพร่องต่อหน้าที/่การประพฤตตินไม่เหมาะสม 1 1 - 2

การใช้อ�านาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ - 2 - 2

ฉ้อโกง/ทุจริต/คอร์รปัชนั 1 - - 1 1

การกระท�าผดิกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคับบรษิทั 2 - 1 - 1

รวม 1 4 1 6

หมายเหต	ุ: 1 เป็นกรณีที่พนักงานกระท�าผิดซึ่งสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ 1 กรณี โดยไม่มีกรณีที่บริษัทฯ กระท�าต่อภาครัฐ/หน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
 2 เป็นกรณี Non-sexual harassment 1 กรณี
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล หน้า 17

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน หน้า 20 และรายงานคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง หน้า 22
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การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน 9
9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก�าหนดให้มีการควบคุม
ภายในตามกรอบการควบคมุภายในของ COSO Framework 2017 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าท่ีประเมนิความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในเป็นประจ�าทุกปีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการท�างานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในปี 2564 ส�านักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม 
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม ตามแบบประเมินที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) 
ก�าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาลท้ังหมด 11 ครัง้ ในการประชมุแต่ละครัง้จะมวีาระ
การประชุมเพ่ือสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส�านัก 
ตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญช ีสอบทานการท�ารายการระหว่างกัน  
สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ีและให้ข้อเสนอแนะทีจ่�าเป็นเพ่ือการพัฒนาและตดิตาม
การปรับปรุงการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ังพิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกับการรบัแจ้ง
เบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 1/2565 
วันที ่12 มกราคม 2565 มกีารรายงานผลการประเมนิความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564 ซึ่งผล 

การประเมนิสรปุได้ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวาม
เพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
2/2565 เมือ่วนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมกีรรมการอสิระท้ัง 3 ท่าน 
(ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เข้าร่วมประชุมด้วย  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความเห็นไว้ (ดังปรากฏในหัวข้อ 
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล”) โดยบริษัทฯ 
ได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพียงพอทีจ่ะด�าเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญและติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ 
งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2564 ได้ให้ความเห็นใน 
รายงานการสอบบญัชว่ีา งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ (ดงัปรากฏในหัวข้อ “รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต”)

สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
 (Control Environment)
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้
•  บริษัทมีจรรยาบรรณ และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณ
ส�าหรับคู่ค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการส่ือสารให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานผ่านการจดัอบรม และสือ่ออนไลน์
ต่าง ๆ มีการส่ือสารไปยังบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
ถือหุ ้นอยู่ รวมถึงคู ่ค้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเอกสาร และ 
Website ของบริษัทฯ นอกจากน้ีในปี 2564 ส�านักตรวจสอบ
ภายในได้มีการจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ เรื่อง Three Lines of  
Defense เพ่ือให้บคุลากรของบรษิทัฯ มคีวามเข้าใจและตระหนัก 

240 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(9.1 การควบคุมภายใน)



ถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน มีการ
จัดท�าแบบประเมินตนเองตามหลักจรรยาบรรณและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ (CG Individual Assessment) ในระบบ
ออนไลน์ซึ่งท�าเป็นประจ�าทุกปี และมีการจัดการหากพบการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณตามที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ รวมท้ังมีการด�าเนินการผ่านช่องทางการ 
ร้องเรียน การด�าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งให้บริษัทฯ ได้รับ
การรบัรองต่ออายุใบรบัรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2563

•  บริษทัฯ มคีณะกรรมการท่ีมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดย 
จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
ชดุย่อยต่าง ๆ ไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะ
กรรมการด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล เป็นธรรม 
และสอดคล้องตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ  
ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้การก�ากับดูแล
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

•  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจทีช่ดัเจน วัดผลได้  
มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะ New Skills 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทฯ  
มีการสร้างแรงจูงใจและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือผ่อนคลาย
ความกดดันในการท�างานให้กับพนักงานภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 และน�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ก�าหนด OKRs และหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน
มาใช้ นอกจากน้ีได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ 
และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
สากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กร 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบทที่ 2 การบริหารจัดการความเส่ียง 
ทัง้นีก้ารด�าเนินการในภาพรวมด้านการประเมนิความเสีย่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
•  บรษิทัฯ สามารถปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป  

โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจได้ว่ารายการในรายงาน
ทางการเงินมีตัวตนจริง ในสาระส�าคัญแสดงถึงสิทธิหรือภาระ

ผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
   

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมกรรมการอิสระ 
1 ท่าน คือ คุณวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยง 
อยู่ภายใต้การก�ากับดแูลโดยคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง  
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าท่ีทบทวน และ
ประเมินความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงความเสีย่งด้านทจุรติ โดยส�านักตรวจสอบภายใน 
มีการรายงานผลการด�าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างสม�่าเสมอ  
ปีน้ีบรษิทัฯ ได้มกีารทบทวนความเสีย่งส�าคญัใหม่ และเกณฑ์ใน
การประเมนิความเสีย่ง ซึง่ได้ปรบัเปลีย่นและจดักลุม่ความเสีย่ง 
ส�าคัญเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการเงิน ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน (ครอบคลุมด้านความปลอดภัย) และ 
ความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบั และยังคงให้ 
ความส�าคญัต่อผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ทุกไตรมาส และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงระดับองค์กร นอกจากน้ีมีการส่ือสารให้พนักงาน 
มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งความเสีย่งผ่านการจดัอบรมออนไลน์ 
และประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลพนักงาน

•  ส�านักกลยุทธ์องค์กรได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือปรับกลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า  
และตดิตามข้อมลูต่าง ๆ  เพ่ือประเมนิความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบ 
ต่อบริษัทฯ การก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนา
ธุรกิจศูนย์การค้าและขยายธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ  เช่น โครงการ
ที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารส�านักงาน รวมทั้งการเข้าซื้อกิจการ 
การพิจารณาทางเลือกใหม่ของการหาเงินทุน และการเน้นใช้
สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นยอดรายได้

•  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงผูน้�าองค์กร โดยคณะ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีสรรหาบคุคล
ที่มีความเหมาะสม และก�าหนดให้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง ในปี 2564 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววัลยา 
จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร แทนนายปรีชา เอกคุณากูล ซึ่งจะครบก�าหนดเกษียณ
อายุงานจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

2419. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(9.1 การควบคุมภายใน)



3. การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities)
บริษทัฯ ควบคมุการปฏิบตังิานให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีมาตรฐานการควบคุม 
ที่ส�าคัญดังนี้
•  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มี

การควบคมุภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลมุกระบวนการ 
ท่ีส�าคญัต่าง ๆ  เช่น ขัน้ตอนวธีิการท�าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอน 
การอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม  
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานของบคุลากรของบรษิทัฯ อกีท้ังยังสือ่สารถึงคูค้่า และ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ให้รับทราบผ่านระบบ Intranet และ 
Website ของบริษัทฯ 

•  บริษัทฯ ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001,  
ISO 50001, ISO 20121, ISO 45001 ส่วนการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบสารสนเทศ บริษัทฯ มีการก�าหนดการควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภยัสารสนเทศ 
และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดยส่ือสารไว้ใน 
“จรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการ” รวมทั้งมีการ 
ให้ความรู ้เก่ียวกับ IT Security และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  
ผ่าน E-Mail อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี อีกท้ังมีการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานโดยฝ่าย IT Audit เพ่ือปรับปรุงการควบคุม
ภายในของระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น

•  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดอ�านาจอนุมัติของคณกรรมการ
บริษัทตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในด้าน 
การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร ่วม มีการทบทวน
นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่
เสมอ เช่น ระเบียบและวิธีการปฏิบัติส�าหรับการประชุมผ่าน 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ก�าหนดนโยบายความเป็นส่วนตวั เพ่ือคุม้ครอง 
ข้อมลูส่วนบคุคล และการปฏิบตัติามกฎหมายพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  (Information & Communication)
บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้
•  บริษัทฯ มีข้อมูลที่ส�าคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะ

กรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงนิ  
หรือข้อมูลอื่น ๆ มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบ 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันประชุมล่วงหน้าตาม 
ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ การน�าส่งข้อมูลท่ีส�าคัญให้ 
คณะกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บไว้บนระบบคลังเอกสาร 
ออนไลน์ Board Portal เพ่ือให้กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส�าคัญได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา

•  บรษิทัฯ มช่ีองทางการสือ่สารท้ังภายในและภายนอกผ่านระบบ 
Intranet และ Website ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจรับทราบ
ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมลูหรอื 
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับบริษัทฯ การฉ้อโกง ทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อ�านาจ/
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การบกพร่องต่อหน้าท่ี  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการจัดการข้อร้องเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ท่ีมุ่งเน้นการรักษาความลับ การคุ้มครอง 
ผู ้ร ้องเรียน และการติดตามสถานะการด�าเนินงานให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

•  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ ก�าหนดให้ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก�ากับดูแล ซึ่งรวมถึงการก�าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) 
การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมลู (Availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบ 
ต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจน
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และบุคคล 
ภายนอกท่ีเ ก่ียวข ้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล

•  บริษัทฯ จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีระบบและเป็นหมวดหมู่ อีกท้ังมีการพัฒนาการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพ่ือให้การสืบค้น
เอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและป้องกันเอกสารสูญหาย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บรษิทัฯ มรีะบบตดิตามทีม่ปีระสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดงันี้
•  บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

การด�าเนินธุรกิจผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ัง 
ในปี 2564 กรณีที่ผลการด�าเนินงานมีความแตกต่างจาก 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้แก้ไขภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ติดตาม
ความคืบหน้าและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจ�าผ่าน
ทีป่ระชมุ Ex-Com นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารตรวจสอบ 
การปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้อย่างสม�า่เสมอ 
โดยส�านักตรวจสอบภายในที่มีสายรายงานข้ึนตรงต ่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล โดยผ่านการประชุม 
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ในปี 2564 ทั้งหมด 11 ครั้ง และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการ 
ส่งเสรมิให้พัฒนาการปฏบิติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง

•  บริษัทฯ มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพ่ือให้
ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้สื่อสารไว้ใน “มาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระท�าท่ี 
ผิดปกติอื่น เป็นต้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาว
นงลกัษณ์ ศรวีงศ์พนาเวศ ผูบ้รหิารสายงานส�านักตรวจสอบภายใน  
มปีระสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ
ทีม่ลีกัษณะเดยีวกันหรอืใกล้เคยีงกับบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี  
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในรวมทั้ง
ประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 3

บรษิทัฯ อาจมคีวามจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบคุคลที ่
เก่ียวโยงกนัหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวน 
ได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะอืน่ หากเกิดกรณีดงักล่าว 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินรายการระหว่างกันตราบเท่าที่
บรษิทัฯ เห็นว่าการเข้าท�ารายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บรษิทัฯ ตามสภาวการณ์ ในขณะทีบ่รษิทัฯ เข้าท�ารายการ
โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า 
ทั่วไปและในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและ
เงือ่นไขเช่นเดยีวกับท่ีให้กับบคุคลหรอืกิจการอืน่ทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ
บริษัทจะร่วมกันดูแลให้การท�ารายการระหว่างกันเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของ 
การท�ารายการเก่ียวโยงกันของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยเมือ่มกีาร 
เข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะด�าเนินการให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับความจ�าเป็นและ 
ความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ  เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในกรณีที่
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ จะจัดให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดท�า 
รายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการต่อผู้ถือหุ้น

ส�าหรบัรายละเอยีดการท�ารายการระหว่างกัน บรษิทัฯ จะเปิดเผยไว้ 
ในงบการเงินประจ�าปี 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันโดยมีข้อมูลลักษณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เก่ียวข้องกันทั้งในด้านของการเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการมีกรรมการร่วมกัน (ยกเว้นบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
• บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จ�ากัด
• บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด
• บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ากัด
• บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด 
• บริษัท เพาเวอร์บาย จ�ากัด 
• บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ากัด 
• บริษัท เอิร์ธแคร์ จ�ากัด
• บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด
• บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ากัด
• บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ากัด
• บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ�ากัด
• บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)
• Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd.

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช ่าพ้ืนที่และการให้บริการ
สาธารณูปโภคภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าท่ีดนิ รายได้ 
ค่าบรหิารงาน และรายได้อืน่ ๆ  จากค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษโีรงเรอืน  
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และค่าบริการ
ต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในปี 2564 
รวมจ�านวน 2,767 ล้านบาท

9.2 รายการระหว่างกัน

2439. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บรกิารพ้ืนท่ีค้าปลกี
ภายในศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร อาคารส�านักงาน โรงแรม และ
อาคารที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมี 
การประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และ
ร้านอาหารแบรนด์ชัน้น�าต่าง ๆ  ซึง่เป็นกิจการทีเ่ก่ียวเนือ่งและส่งเสรมิ 
ธุรกิจของบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการในกลุม่เซน็ทรลั
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินท่ี
มั่นคง นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และ
ร้านอาหารแบรนด์ชัน้น�าในศนูย์การค้าจะเป็นส่วนทีด่งึดดูให้ลกูค้า
เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทน
ให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ก�าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
•	 	อัตราค่าเช่า	ค่าบรกิาร	ค่าบรกิารสาธารณปูโภค	และค่าภาษี 

โรงเรือน จากการให้เช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้าท่ีบริษัทฯ เรียก
เก็บจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจะเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่หาก 
เทียบเคยีงกับร้านค้าอืน่ทีเ่ช่าอยู่บรเิวณตดิกันหรอืใกล้เคยีงกัน  
และอยู่ในชัน้เดยีวกันจะมอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใกล้เคยีงกัน  
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับท�าเล ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า 
ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตาม 
หลกัการของรายการค้าทีเ่ป็นปกติธุรกจิทีม่เีงือ่นไขการค้าทัว่ไป

•	 	รายได้อ่ืน	ทีเ่กิดขึน้จากการเรยีกเก็บค่าเบีย้ประกันภัย ค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และค่าบริการต่าง ๆ  
ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้าน้ัน บริษัทฯ ม ี
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
มาตรฐานเดียวกันท้ังกับกิจการที่เก่ียวข้องกันและลูกค้าท่ัวไป 
โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามประเภท ลกัษณะการเช่าพ้ืนที ่และหลกัการของ
รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

•	 	รายได้จากการให้เช่าท่ีดนิ	โครงการของบรษิทัฯ บางโครงการ
มกีารพัฒนาศนูย์การค้าบนทีด่นิแปลงเดียวกันกับโครงการของ 
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความ 
ได้เปรยีบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ 
พัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลงเดียวกันนั้น จะด�าเนินการ
โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าท่ีดินท้ังแปลงจาก
เจ้าของที่ดิน และน�าที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่าหรือเช่าช่วงตาม
สัดส่วนพ้ืนท่ีที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือในราคาตลาดท่ีประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรายได้ในการให้เช่า

ที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

•	 	รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า	
จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตั้งแต่ข้ันตอนการ
ออกแบบโครงการ โดยอตัราค่าเช่าจะค�านวณจากต้นทนุค่าทีด่นิ 
และค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ใหญ ่
ในโครงการศนูย์การค้าจะได้รบัการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

2.  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าท่ีดิน 
และค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่าย
ที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 229 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
•	 	การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ 

บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนท่ีดินแปลงเดียวกัน
กับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการ 
ส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ี 
เหมาะสม ซึง่การพัฒนาโครงการขึน้มาบนทีด่นิแปลงเดยีวกันน้ัน 
จะด�าเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู ้ซื้อหรือเช่า 
ทีด่นิทัง้แปลงจากเจ้าของทีด่นิ และน�าท่ีดนิให้อกีบรษิทัหนึง่เช่า
หรอืเช่าช่วงตามสดัส่วนพ้ืนท่ีทีต้่องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้
ที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

•	 	การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า	ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการ
ร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสนิค้าในกลุม่เซน็ทรลั อาคารจะถูกแบ่ง 
เป็น 2 ส่วน คือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า  
ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่จากส่วน 
อาคารห้างสรรพสนิค้าเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนทีข่าย โดยพิจารณาจาก 
ผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารเทยีบกับ 
ต้นทุนค่าเช่าพ้ืนทีท่ี่บรษิทัฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั  
ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการเดียวกันกับ 
กรณีท่ีบริษัทฯ ให้เช่าพ้ืนที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพ้ืนท่ีใหญ่จะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

244 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน รายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(9.2 รายการระหว่างกัน)



•	 	การว่าจ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจาก 
ประสบการณ์ในการบรหิารงานด้านการค้าปลกี และความเข้าใจ 
ในลกัษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ เป็นส�าคญั  
โดยผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ซึง่เป็นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันน้ันเป็นอตัราค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ 
ของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

3.  การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน  
รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบาย 
การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องของบรษิทัฯ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
•	 	กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 (ซึ่งบริษัทฯ	 

ถือหุ้นร้อยละ	99.99)	บรษิทัฯ มนีโยบายให้บรษิทัย่อยกู้ยืมเงนิ
จากบรษิทัฯ ได้ในกรณทีีม่คีวามต้องการใช้เงนิ ในขณะเดยีวกัน
บริษัทย่อยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมี
เงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการด�าเนินงาน
และบรษิทัฯ มคีวามต้องการใช้เงินกู้จากบรษิทัย่อย โดยจะเปิด
เป็นบญัชเีดนิสะพัดระหว่างกัน และจดัท�าตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็น
หลกัฐานการกู้ยืมระหว่างกนั โดยคดิอตัราดอกเบีย้เท่ากับอตัรา

ดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ของตราสารหน้ีท่ีออกโดยบรษิทัฯ โดยผูอ้นมุตัิ
รายการระหว่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงิน
และบัญชี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�าดับ

•	 	กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า	(ซึ่งบริษัทฯ	
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	50	แต่น้อยกว่าร้อยละ	99.99) บริษัทฯ 
มนีโยบายให้บรษิทัร่วมค้าหาแหล่งเงนิกู้ของตวัเอง เว้นแต่กรณี
ท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้าจะกู้จาก 
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจาก 
ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงานการเงนิและบญัช ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ และมีการจัดท�า 
ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกันโดยคิด
อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว

•	 	กรณกีารกูย้มืและการให้กู้ยมืแก่บรษัิทร่วม	(ซึง่บรษัิทฯ	ถอืหุ้น 
น้อยกว่าร้อยละ	50	หรือกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน)	
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน 
สดัส่วนท่ีต�า่กว่าร้อยละ 50 หรอืกิจการและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 
กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีการ 
ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต�่ากว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคล
ที่เก่ียวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดท�า 
ตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นหลกัฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคดิอตัรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของ
ธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) หมายเหตุ

1. เงินกู้ยืม
• จากบริษัทย่อย

• จากบริษัทร่วม และกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

19,337

1,229

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2. เงินให้กู้ยืม
• แก่บริษัทย่อย

• แก่บริษัทร่วม และกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

55,596

1,054

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีนโยบายค�า้ประกันให้แก่บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ แต่ไม่มนีโยบายวางหลกัประกันเพ่ือค�า้ประกันหน้ีสนิใด ๆ 
ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค�้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้นและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจากบริษัทนั้น ๆ

4.  การค�้าประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2459. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(9.2 รายการระหว่างกัน)



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระการค�้าประกันวงเงิน 
ค�้าประกันของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย 675 ล้านบาท

ขั้นตอนการอนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การท�าธุรกรรมกับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ นัน้ จะต้อง 
ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มี
อ�านาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องในเรื่องน้ัน โดย
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าที่
พิจารณาว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือน 
เป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก และการท�าธุรกรรมเป็นไป 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ก�าหนด
ให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีการ 
ด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่คณะกรรมการก�าหนด อยู่ใน 
อ�านาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภท
อื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีส�านัก
เลขานุการบริษัทช่วยก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมกีารรวบรวมและสรปุรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลรับทราบเป็นระยะ ๆ  
โดยบริษัทฯ ได ้มีการออกประกาศว ่าด ้วยเรื่อง “นโยบาย 
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายน�าไปปฏิบตั ิท้ังน้ี กรรมการและผูบ้รหิารจะต้องลงนามรบัรอง 
ทุก ๆ สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการท�ารายการท่ีมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการท�าธรุกรรมกับกิจการหรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากส�านักตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ  
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
เนือ่งจากการท�าธุรกรรมกับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ 
เป็นรายการค้าที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ ดังนั้นการท�าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการเก่ียวกับการพัฒนา
ศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วย 
ส่งเสรมิให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็และเป็น
ผู้น�าในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ นโยบายหรือแนวโน้ม
การท�ารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  
คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของ 

บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัิ 
เงือ่นไขการค้าท่ัวไปในการท�าธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
1.	 	การพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกับบรษัิทในกลุม่เซน็ทรลั	
*** เป็นหลกัการทีเ่ปิดเผยและถือปฏบิตัติัง้แต่บรษิทัเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***

การพัฒนาโครงการศนูย์การค้าให้ครบวงจร จ�าเป็นต้องมอีงค์ประกอบ 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น  
ซึ่งบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ
บริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ และ 
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์
ในธุรกิจมายาวนานและมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพ่ิม 
ความน่าเชือ่ถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ 
มคีวามแข็งแกร่งมากขึน้เป็นการเพ่ิมมลูค่าแก่บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้ 
โดยรวม ทั้งนี้  การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท 
ในกลุ่มเซ็นทรัล มีลักษณะดังนี้
• การซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน 
  หลกัการ: บรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั ซือ้หรอืเช่าท่ีดนิจาก

บุคคลภายนอก เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับ 
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซื้อ
หรือเช่าที่ดินท้ังแปลงจากเจ้าของท่ีดิน เมื่อออกแบบโครงการ
แล้วเสรจ็บรษิทัท่ีเป็นผูซ้ือ้หรอืเช่าท่ีดนิจะขายหรอืให้เช่าท่ีดนิให้
อกีบรษิทัหน่ึงตามสดัส่วนพ้ืนทีท่ี่แต่ละบรษิทัใช้พัฒนาโครงการ
ของตนเอง (ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)

 การก�าหนดราคาและเงือ่นไข: ราคาทุนบวกต้นทนุของเงนิลงทุน

•  การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้ากับอาคารห้างสรรพสินค้าหรือ 
Business Unit (BU) ต่าง ๆ

  หลกัการ: แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิส่วนทีอ่าคาร
ของตนต้ังอยู่ ดังนั้นต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคาร 
ในส่วนของตนเองด้วย

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกดิขึ้นจริง โดยมีวิศวกร
ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างและงานระบบ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

•  การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบนอก
อาคารศูนย์การค้า (Landscape)

 หลักการ:
 -  บรษิทัฯ เป็นเจ้าของสทิธิอาคารทีจ่อดรถและพ้ืนท่ีรอบนอก

อาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทุนพ้ืนที่
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(9.2 รายการระหว่างกัน)



ส่วนร่วมทัง้หมดโดยถือเป็นการบรกิารให้แก่ลกูค้าทีม่าเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้า

 -  ห้างสรรพสนิค้าหรอื BU ต่าง ๆ  จะช่วยออกค่าก่อสร้างตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้

  1.  อาคารทีจ่อดรถ: ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่
ของค่าก่อสร้างในส่วนท่ีห้างสรรพสนิค้าและ BU ต่าง ๆ  
ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย

  2.  พ้ืนท่ีร่วม: ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด (Gross Area)

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกร
ทีป่รกึษาโครงการอสิระเป็นผูค้�านวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตาม
สัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

• การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า
  หลกัการ: บรษิทัฯ อาจเช่าหรอืให้เช่าพ้ืนทีใ่หญ่กับห้างสรรพสนิค้า 

หรอื BU ต่าง ๆ  ซึง่จะมกีารตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ

  การก�าหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุนของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

2.	 การคิดค่าเช่าพืน้ท่ี	ค่าบรกิารร่วม	และค่าสาธารณปูโภค
หลกัการ: การคิดราคาค่าเช่าพ้ืนทีร่ะยะสัน้หรอืค่าเช่าพ้ืนทีร่ะยะยาว 
การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็นของ
กลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันท่ีมาเช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าหรือ 
พ้ืนที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะก�าหนดราคา 
โดยใช้หลกัการเทยีบเคยีงกับการก�าหนดราคาพ้ืนทีส่�าหรบัลกูค้าชัน้ดี  
โดยพิจารณาถึงท�าเลที่ต้ัง ขนาดพ้ืนที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลา
การเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจาก
ราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพใน
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความส�าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การก�าหนดราคาและเง่ือนไข: ก�าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบ
เคียงกับการก�าหนดราคาพื้นที่ส�าหรับลูกค้าชั้นดี

“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพ้ืนที่ 
จ�านวนมาก หรอืมกีารเช่าพ้ืนท่ีในหลายโครงการ และมส่ีวนสนับสนนุ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความส�าเร็จ

เน่ืองด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ 
หลากหลายประเภทและอาจมีการท�ารายการระหว่างกัน ซึ่งตลอด
ระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็น
พันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความส�าเร็จใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคง 
มีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง โดยในการพิจารณา
เก่ียวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงประโยชน ์
ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

3.	 การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
โรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน และ 
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

หลักการ: ในการด�าเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เหล่านี้โดยค�านวณจากต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับประเภทของการเช่าและ
ลักษณะการเช่าพ้ืนที่ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ลูกค้าทั่วไป
การก�าหนดราคาและเงื่อนไข: ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

4.	 การจดัซือ้-จดัจ้าง
“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า 
รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ

“การจดัจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผูข้าย ผูผ้ลติ ผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัท�า  
ด�าเนินการผลติ จดัท�า จดัการ จดัประกอบหรอืก่อสร้าง ตัง้แต่เริม่ต้น 
จนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ การจ้างเหมา
บริการและการขนส่ง

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา
เข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ส�าหรับงานบริหาร
โครงการก่อสร้างด้วย

หลักการ: ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัทฯ 
ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมา จะด�าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างท่ีก�าหนดไว้ โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
จะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียและ
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา
การก�าหนดราคาและเงือ่นไข: ราคาตลาดหรอืราคาเปรยีบเทยีบจาก
การเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมรีาคาและเงือ่นไขท่ีเป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ มากที่สุด

2479. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันรายงานประจ�าปี 2564 (56-1 One Report)

(9.2 รายการระหว่างกัน)
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Public Company Limited’s 

“the report”
’s 

. LRQA’s verification procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 3000

’s subsidiaries in Thailand under its direct 

• 
- 

• 
- (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 from and directed to disposal (2020 edition). 

- (GRI 403-9 and 10) Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost workdays, absenteeism, 
days away/restricted or transfer rate (DART), lost-time injuries frequency rate (LTIFR), occupational illness 
frequency rate (OIFR) and number of work-related fatalities for all employees and contractors (2018 edition). 

’s

’s responsibility is only to 
’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 

’s Opinion

’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that  
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’s a

’s

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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