
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)

วนัศกุรท์ ี ่26 เมษายน 2562 



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

1

ดร.ศภุชยั  พานชิภกัดิ์

ประธานกรรมการกติตมิศกัด ิ์



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

2

นายสทุธชิยั  จริาธวิฒัน์

ประธานกรรมการ



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

3

นายไพฑรูย ์ ทวผีล

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

4

นายการณุ  กติตสิถาพร

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

5

นางโชตกิา  สวนานนท์

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน



กรรมการทีเ่ขา้รฟ่วมประชุม

6

นายวรีวฒัน ์ ชุตเิชษฐพงศ์

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

7

นายสทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์

กรรมการ



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

8

นายสทุธศิกัดิ ์ จริาธวิฒัน์

กรรมการ

ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

9

นายสทุธธิรรม  จริาธวิฒัน์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

10

นายกอบชยั  จริาธวิฒัน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสีย่ง



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

11

นายปรญิญ ์ จริาธวิฒัน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสีย่ง

ทีป่รกึษาคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน



กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

12

นายปรชีา  เอกคณุากลู

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสีย่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร



ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม

13

นางสาวนภารตัน ์ ศรวีรรณวทิย์

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงานการเงนิ บญัช ีและบรหิารความเสีย่ง



ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม

14

นางสวุด ี สงิหง์าม

ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี
และบรหิารส านกังาน



เลขานกุารบรษิทั

15

นางสาวอมัพาวรี ์ชมภพูงษเ์กษม

เลขานกุารบรษิทั



ผูส้อบบญัชี

16

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

▪ นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท์

▪ นางสาวมนวภิา  พมิพเ์งนิ



17

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

▪ นางสาวแพรสริ ิรอดวนิจิ

พยานในการประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนน



ขอ้บงัคบับรษิทั

18

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน 

หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้ง

มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่

จ าหนา่ยไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม



วาระการประชุม

19

1. รับทราบรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561

2. รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2561

3. พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

4. พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานปี 2561

5. พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2562

6. พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562

7. พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562

8. พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี



สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน

20

1. ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่อียู ่โดย 1 หุน้ 

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้1 เสยีง

2. ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสียงท ัง้หมดที่ม ีอยู่เพื่อออก

ความเห็นวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง อยา่งใด

อยา่งหนึง่เทา่น ัน้  



สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

21

เว ้นแต่ผู ้ถ ือหุ ้นที่เป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต ั้งให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่น ัน้จงึ

จะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยกความเห็นได ้โดยรวม

คะแนนเสยีงท ัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิจ านวนสทิธอิอกเสยีงทีม่อียู ่

ท ัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็น Custodian ออกเสยีงไมค่รบ

จ านวนคะแนนเสยีงทีม่ ีจะถอืวา่สว่นทีข่าดเป็นการงดออกเสยีง



การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ

22

ลงคะแนน อยา่งใดอยา่งหนึง่ เทา่น ัน้ 

เห็นดว้ย (Approve) ไมต่อ้ง สง่บตัรลงคะแนน

ไมเ่ห็นดว้ย (Not approve) สง่บตัรลงคะแนน

งดออกเสยีง (Abstain) สง่บตัรลงคะแนน



การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ

23

1. เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทั

จะเก็บบตัรลงคะแนนทีร่ะบุความเห็น ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งด

ออกเสยีง ดงัน ัน้ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีเ่ห็นดว้ย ไมต่อ้ง

สง่บตัรลงคะแนน เนือ่งจากระบบจะนบัคะแนนเสยีงเห็นดว้ย

ไวแ้ลว้

ยกเวน้ การลงคะแนนเสยีงในวาระที ่5 เร ือ่งพจิารณาอนุมตั ิ

การแตง่ต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผู ้ถ ือหุ ้นทุกท่าน เพื่อให้การด าเนินการ

ประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี



การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ (ตอ่)

24

2.ผู้ถ ือหุ ้นที่มอบฉนัทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมา

เรยีบรอ้ยแลว้ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน ระบบจะนบั

คะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะมาทกุประการ

3.ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบยีนแลว้แตย่งัไมไ่ด้

ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยูร่ว่มประชุมจนแลว้

เสร็จ บรษิทัขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช้

ส ิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนน

ล่วงหนา้วาระทีเ่หลอือยู่ท ัง้หมดแก่เจา้หนา้ที ่เพื่อบนัทกึ

คะแนนเสยีงแตล่ะวาระการประชุม



การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ (ตอ่)

25

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดค้นืบตัรลงคะแนน

ทีร่ะบุความเห็น ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง แกเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นทีป่ระธานฯ จะสรุปคะแนนเสยีงแต่ละวาระการประชุม 

ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีง เห็นดว้ย ใน

การพจิารณาวาระน ัน้ ๆ



กรณีถอืเป็นบตัรเสยี

26

1. การลงคะแนนเสยีงเกนิกวา่หนึง่ประเภทความเห็น ยกเวน้

การลงคะแนนของผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทุนตา่งประเทศ

ทีแ่ต่งต ัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ทีส่ามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได ้ 

2. การแกไ้ข หรอืขดีฆา่ความเห็น โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ

ฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั

3. การขดีฆา่บตัรท ัง้บตัร

4. บตัรลงคะแนนทีช่ ารดุอยูใ่นสภาพทีไ่มส่ามารถอา่นผลได้



การแสดงความคดิเห็น / สอบถามขอ้สงสยั

27

1. ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามข้อ

สงสยัตอ่ทีป่ระชุม ขอใหย้กมอืขึน้ เมือ่ประธานฯ อนุญาต

แลว้ ขอใหแ้จง้ ชือ่-นามสกุล เพือ่ประโยชนใ์นการบนัทกึ

รายงานการประชุม

2. ในการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสยั ขอให้

เสนอเนือ้หาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกบัวาระการ

ประชุม เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ท ัง้นี  ้หากผู ถ้ อืหุ น้ประสงคจ์ะแสดงความเห็นหรอื

ค าถามเรือ่งอืน่ ขอใหเ้สนอในวาระสดุทา้ย



การเผยแพรร่ายงานการประชุม

28

บรษิทัฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชุม พรอ้มท ัง้ระบคุะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ

ทาง website ของบรษิทัฯ (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วนั หลงัจากประชุม 

(วนัที ่10 พฤษภาคม 2562)



แบบสอบถาม

29

ผูถ้อืหุน้สามารถสง่คนืแบบสอบถามไดท้ีก่ลอ่งรบัความ

คดิเห็นหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะเป็น

ประโยชนต์อ่การพฒันาปรบัปรงุการด าเนนิการของ

บรษิทัฯ ตอ่ไป



วาระที ่1

รบัทราบรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561



วาระที ่2

รบัทราบผลการด าเนนิงาน

ของบรษิทัในรอบปี 2561



32

กลยทุธก์ารด าเนนิธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื

การกระจายฐานธรุกจิการพฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
โดยกระจายฐานธรุกจิ ทัง้ในเชงิภมูศิาสตรแ์ละประเภทการลงทนุในรปูแบบ Mixed-use 
project

นวตักรรมการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
โดยการพัฒนาศนูยก์ารคา้ใหเ้ป็นสถานทีท่ีเ่ป็นจดุมุง่หมายในการใชช้วีติทีม่ากกวา่
การซือ้สนิคา้ เป็นจดุมุง่หมายในการท ากจิกรรมตา่งๆ รว่มกนั 

การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ และการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยี  
โดยการด าเนนิธรุกจิภายใตห้ลักการน าความตอ้งการของลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง การใช ้

ศักยภาพและความเชีย่วชาญของ CPN ในการสรา้งคณุคา่ร่วมตลอดหว่งโซค่ณุคา่ร่วมกันกบั
ผูม้สีว่นไดเ้สยี และการน าเทคโนโลยมีาพัฒนาและประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจัดการ และการ
ปรับกระบวนการท างานใหท้ันสมัย

ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ 
โดยการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานสากล ลดการใชท้รัพยากรและใชท้รัพยากรหมนุเวยีน เพิม่
การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลใหม้ี
คณุภาพ

การจดัหาแหลง่เงนิทนุและบรหิารการเงนิอยา่งรอบคอบ 
โดยใหค้วามส าคัญกับการมวีนัิยทางการเงนิและการจัดหาแหลง่เงนิทนุหลากหลายรปูแบบ



33

เปิดศนูยก์ารคา้รปูแบบใหม ่
• จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วของโลก 
• ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคใตข้อง

ประเทศไทย ประกอบดว้ย
• เซน็ทรัล ภเูก็ต เฟสตวิัล 
• เซน็ทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตา้ เปิดเมือ่

วันที ่10 กนัยายน 2561

The Magnitude of 
Luxury & Leisure 
Resort Shopping 

Destination
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แผนเปิดศนูยก์ารคา้ในปี 2562

เปิดบรกิาร (Soft Opening): 23 มนีาคม 2562

คาดวา่จะเปิด: ไตรมาสที ่3/2562
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แผนเปิดศนูยก์ารคา้ในปี 2563

คาดวา่จะเปิด: ปี 2563
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การรว่มมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิ

คาดวา่จะเปิด: ปี 2562



การปรบัปรงุศนูยก์ารคา้ 

wOrld of

…Fashion    
Sports    
Food    

Creativity 

…and 
many 

possibilities
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การปรบัปรงุศนูยก์ารคา้ 

38

เปิดบรกิาร: 9 สงิหาคม 2561



การขยายเวลาการเชา่ทีด่นิ

39

CPN ไดท้ าสญัญาขยายระยะเวลาการเชา่ทีด่นิของโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ตอ่อกี 30 ปี สิน้สดุปี 2598 และปี
2603 บางสว่น 

การท ารายการดงักลา่วท าให ้CPN สามารถท าการบรหิารและ
พัฒนาศนูยก์ารคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ปัจจบุนั CPN อยูร่ะหวา่งการพจิารณาเงือ่นไขและราคาการตอ่
สญัญาเชา่ชว่งทีด่นิและการเชา่อาคาร เพือ่เสนอตอ่ CPNREIT
พจิารณาตอ่ไป



การซือ้หุน้         สดัสว่นรอ้ยละ 67.53

Land (Super-tower 2)

(5-3-45.5 rai)

2

G-Tower
(5.2 rai)

Unilever House
(3-3-4.1 rai)

The 9th Tower
(7-2-61 rai)

Belle Condo
(18-1-34.71 rai)

Land (Super-tower)

(14-1-36.2 rai)

1

Land (Hotel)

(2-2-41.9 rai)

3

Land  
(0-2-80 rai)

Land 
(in front of Siam Condo) 

(0-1-89 rai)

5

4

Existing projects Land for develop  total 23-3-92.6 rai

40



ทีด่นิเปลา่ของ

Phaholyothin

41



โครงการคอนโดมเินยีม

42

เอสเซ็นท ์เชยีงใหม่
จ านวน 400 ยนูติ 26 ชัน้
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลเฟสตวิัล เชยีงใหม่

เอสเซ็นท ์ขอนแกน่
จ านวน 408 ยนูติ 24 ชัน้
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่

เอสเซ็นท ์ระยอง
จ านวน 419 ยนูติ  25 ชัน้
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง

กอ่สรา้งแลว้เสร็จและทยอยโอนใหล้กูคา้ในปี 2561 



โครงการคอนโดมเินยีม

43

เอสเซ็นท ์นครราชสมีา
จ านวน 380 ยนูติ
17 และ 22 ชัน้ (2 อาคาร)
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณ
ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลพลาซา นครราชสมีา

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงราย
จ านวน 312 ยนูติ
8 ชัน้ (2 อาคาร)
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณ
ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลพลาซา เชยีงราย

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่
จ านวน 450 ยนูติ
8 ชัน้ (2 อาคาร)
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณ
ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลเฟสตวิัล เชยีงใหม่

กอ่สรา้งแลว้เสร็จและทยอยโอนใหล้กูคา้ในปี 2562 



โครงการทีพ่กัอาศยัระหวา่งพฒันาอืน่ ๆ

44

คอนโดมเินยีม ฟีล พหล 34
เปิดจอง: ไตรมาส 3 ปี 2561
คาดวา่จะโอน: 
ไตรมาส 4 ปี 2562
ใกลเ้ซน็ทรัลพลาซา ลาดพรา้ว

บา้นเดีย่ว นยิาม
ถนนบรมราชชนนี
เปิดขาย: ไตรมาส 4 ปี 2561
คาดวา่จะโอน: 
ไตรมาส 4 ปี 2562-ปี 2563
ใกลเ้ซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ 
และเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา

เปิดจองในปี 2561 และทยอยโอนในปี 2562 (บางสว่น)

เอสเซ็นท ์อบุลราชธานี
จ านวน 380 ยนูติ
อาคารสงู 14 ชัน้ 1 อาคาร
อยูบ่นทีด่นิบรเิวณศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี



ผลการด าเนนิงานแตล่ะธุรกจิ

45

32

ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน โรงแรม คอนโดมเินยีม

7 2 3

หมายเหตุ 1 สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซน็ทรัลเฟสตวิลั พัทยา บชี

2 สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใต ้CPNCG คอื อาคารส านักงาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด์
3 อตัราการเชา่พืน้ทีข่องธรุกจิในโรงแรมเป็นคา่เฉลีย่ของอตัราการเชา่พืน้ทีใ่นปี 2561



ผลการด าเนนิงานของ GLAND

46

อาคารส านกังาน คอนโดมเินยีม

3 1

พืน้ทีค่า้ปลกี

4

ทีด่นิเปลา่

CPN รับรูผ้ลการด าเนนิงานของ GLAND ตัง้แตว่นัที ่13 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป



CREATE NEW DESTINATIONS BUILD & ENGAGE COMMUNITIES

INTEGRATE DIGITAL PLATFORM CONSERVE RESOURCES

การเป็นศนูยก์ลางในการใชช้วีติ

47



CPN SMART Application
Tenant Application

Customer Service
Cashless Society

Line Official Account @central Life
Personalize Promotion / Intelligent parking

48

SMART INVOICE

CPN Staff 
Application

Procurement 
website



P A R T N E R S H I P S

Government  

9 Government Centers @ CentralWorld, CentralPlaza
Westgate, CentralPlaza Salaya, CentralPlaza
Chaengwattana, CentralPlaza Lampang, CentralPlaza
NaKhon Si Thammarat, CentralPlaza Mahachai, 
CentralPlaza Suratthani, CentralPlaza Nakhon 
Ratchasima 

Divana @ CentralWorld: winner of the 
CPNlead 2nd generation

49



กจิกรรมเพือ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

50



การบรหิารจดัการทรพัยากร

51

ตดิตัง้ Solar Cells บน
อาคารศนูยก์ารคา้ 

ตดิตัง้ระบบ Recycle น ้า  

4Rs Management: Reduce/Reuse/Recycle/Responsible



รางวลัและความส าเร็จตา่ง ๆ

รายละเอยีดเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2561 หนา้ 36-39
52



การด าเนนิการดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

53

E-book No Gift Policy

Message 
from CEO

Anti-corruption Training

การรับรองการตอ่อายเุมือ่
วันที ่12 กมุภาพันธ ์2561



วาระที ่3

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

31 ธนัวาคม 2561



ฐานะการเงนิ

+34% +54%

+16% +15%



งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงนิอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 (รายงานทางการเงนิ) หนา้ 13-14



รายไดร้วม (ไมร่วมรายการทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า)

57

• รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิารจ านวน 28,068 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 8 จากศนูยก์ารคา้ทีเ่ปิดในปี 2560 และปี 

2561 ศนูยก์ารคา้ทีป่รับปรงุแลว้เสร็จ และศนูยก์ารคา้ทีเ่ปิดด าเนนิการอยูแ่ลว้

• รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่จ านวน 1,849 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 13 จากศนูยอ์าหารใหมแ่ละศนูย์

อาหารทีป่รับปรงุตาม Food Destination Concept

• รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมจ านวน 1,208 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 10 จากทัง้สองโรงแรม

• รายไดจ้ากการขายคอนโดมเินยีม 3 โครงการ จ านวน 2,762 ลา้นบาท

• รายไดอ้ืน่ เชน่ รายไดค้า่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์CPNREIT และ CPNCG จ านวน 767 ลา้นบาท

• รายไดจ้ากผลการด าเนนิงานของ GLAND ตัง้แตว่ันที ่13 กนัยายน 2561 จ านวน 498 ลา้นบาท

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2557 2558 2559 2560 2561

รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้อื่น

รายได้ธุรกิจโรงแรม

รายได้ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่ม

รายได้ค่าเช่าและบริการ

ล้านบาท

23,668
25,713

29,234 30,875

36,065
+17%



ตน้ทนุรวม

58

• ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิารจ านวน 14,142 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากคา่เชา่ทีด่นิและตดัจ าหน่ายสทิธกิารเชา่

ทีด่นิของศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ตน้ทนุการด าเนนิการและคา่เสือ่มราคา คา่ไฟฟ้า และคา่ซอ่มแซม

• ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่จ านวน 1,448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากศนูยอ์าหารใหมแ่ละศนูยอ์าหารเดมิ

• ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรมจ านวน 423 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จากการปรับวธิรีับรูร้ายไดค้า่บรกิาร

• ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพยจ์ านวน 1,565 ลา้นบาท จากการขายคอนโดมเินยีม 3 โครงการ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2557 2558 2559 2560 2561

ต้นทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนธุรกิจโรงแรม

ต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ

ล้านบาท

11,616
12,634

14,041 14,518

17,579

+21%



คา่ใชจ้า่ยรวม

59

• คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้เพือ่รองรับการขยายธรุกจิ

• คา่ใชจ้า่ยการตลาดเพิม่ขึน้จากการจัดกจิกรรมการตลาดและกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

• คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตา่ง ๆ เชน่ คา่เชา่ทีจ่า่ยใหก้บั CPNREIT ส าหรับการเชา่โรงแรมฮลิตนั พัทยา

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้หุน้ GLAND

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2557 2558 2559 2560 2561

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการตลาด

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

ล้านบาท

3,667
4,030

4,406
5,066

6,114

+21%



งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 2561

60
รายละเอยีดแสดงในรายงานประจ าปี 2561 (รายงานทางการเงิน) หน้า 15 -16



61

26%

14%

8%

53%

ซือ้ทีด่นิ/ซือ้กจิการ/พัฒนา
โครงการใหม ่6,700 ลา้นบาท

ปรับปรงุ/เพิม่มลูคา่โครงการเดมิ 
3,500 ลา้นบาท

พัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพย์
แบบผสม 2,100 ลา้นบาท

ซือ้หุน้ GLAND 13,600 ลา้นบาท

เงนิลงทนุรวมปี 2561 เทา่กบั 26,000 ลา้นบาท

สดัสว่นเงนิลงทนุ
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วาระที ่3
พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั
ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คะแนนเสยีงเพือ่อนมุตั ิ
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน



วาระที ่4

พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผล

จากผลการด าเนนิงานปี 2561



การจา่ยเงนิปนัผล

64

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล: ไมต่ า่กวา่ประมาณรอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานของงบการเงนิรวม หากไมม่เีหตุ
จ าเป็นอืน่ใด ทัง้นี ้จ านวนเงนิปันผลจา่ยจะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าไร
สะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายการ ปี 2560 ปี 2561

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 13,567,644,892 11,215,652,867

▪ ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 10,067,644,892 11,215,652,867

▪ รายไดจ้ากเงนิชดเชยประกนัภยั 3,500,000,000 -

2. จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 4,488,000,000 4,488,000,000

3. เงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.40 1.10

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยท ัง้ส ิน้ (บาท) 6,283,200,000 4,936,800,000

5. อตัราเงนิปนัผลจา่ยตอ่ก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) เทยีบกบั

▪ ก าไรสทุธริวม 46.30 44.02

▪ ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 40.00 44.02

▪ รายไดจ้ากเงนิชดเชยประกนัภยั 64.40 -



ก าหนดการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผล 

65

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ : 15 มนีาคม 2562

(Record Date)

วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล : 7 พฤษภาคม 2562
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วาระที ่4
พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลจาก

ผลการด าเนนิงานปี 2561

คะแนนเสยีงเพือ่อนมุตั ิ
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน



วาระที ่5

พจิารณาอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการ

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

ประจ าปี 2562



ขอ้บงัคบัของบรษิทั

68

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกลท้ ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการทีจ่ะตอ้ง

ออกจากต าแหน ่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจด

ทะเบยีนบรษิทัน ัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหนง่นานทีสุ่ดน ัน้

เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

อนึง่ กรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามความในวรรคแรกนี้

มสีทิธไิดร้บัเลอืกต ัง้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้



กรรมการทีอ่อกตามวาระ
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นายวรีวฒัน ์ชุตเิชษฐพงศ์ นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน์นายกอบชยั จริาธวิฒัน์นายสทุธศิกัด ิ ์จริาธวิฒัน์



กรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้
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นายวรีวฒัน ์ชุตเิชษฐพงศ์ นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน์นายกอบชยั จริาธวิฒัน์นายสทุธศิกัด ิ ์จริาธวิฒัน์
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วาระที ่5
พจิารณาอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการ

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2562

1. นายวรีวฒัน ์ ชตุเิชษฐพงศ์

2. นายสทุธศิกัดิ ์ จริาธวิฒัน์
3. นายกอบชยั จริาธวิฒัน ์
4. นายปรญิญ์ จริาธวิฒัน ์

คะแนนเสยีงเพือ่อนมุตั ิ
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
โดยพจิารณาแตง่ต ัง้เป็นรายบคุคล



วาระที ่6

พจิารณาอนุมตักิารก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2562



คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
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วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2562 ไมเ่กนิ 20,000,000 บาท 
อตัราเดมิเทา่กบัปี 2561 ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนประจ าไตรมาส เบีย้ประชมุ และเงนิ
โบนัส โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทดงันี้

1. คา่ตอบแทนรายไตรมาสและเบีย้ประชุม

ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 เปลีย่นแปลง

1. คา่ตอบแทนประจ าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

- ประธานกรรมการ 165,000 165,000 -

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 133,000 133,000
-

- กรรมการตรวจสอบ 103,000 103,000
-

- กรรมการ 85,000 85,000
-

2. คา่เบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั (บาท/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 60,000 60,000 -

- กรรมการ 42,000 42,000 -



คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
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ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง

3. คา่เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 65,000 65,000
-

- กรรมการ 50,000 50,000
-

4. คา่เบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน และทีป่รกึษา (บาท/ครัง้)

- ประธานกรรมการ
35,000 35,000 -

- กรรมการ และทีป่รกึษา
30,000 30,000 -

5. คา่เบีย้ประชุมกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
(บาท/ครัง้)

- ประธานกรรมการ
35,000 35,000 -

- กรรมการ
30,000 30,000 -

หมายเหต:ุ
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั (Executive Director) และผูบ้รหิาร

จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ ในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย 



คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 (ตอ่)
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2. เงนิโบนสั
บรษัิทฯ จะค านวณจ่ายเงนิโบนัสจากวงเงนิค่าตอบแทนกรรมการคงเหลอืที่

ไดรั้บอนุมัติ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ ิจารณาก าหนดเงื่อนไข 
รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงนิโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับผล
ประกอบการของบรษัิท ทัง้นี ้เงนิโบนัสจะจ่ายใหแ้กก่รรมการตามผลการปฏบิัตงิาน
และการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยประธานกรรมการจะไดรั้บเงนิโบนัสสูงกว่า
กรรมการในอัตรารอ้ยละ 25 กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ (Executive 
Director) จะไมไ่ดรั้บเงนิโบนัสกรรมการ

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ -ไมม่-ี
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วาระที ่6
พจิารณาอนมุตักิารก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงเพือ่อนมุตั ิ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



วาระที ่7

พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้

ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี

ประจ าปี 2562



ผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัชี
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▪ แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (“ผูส้อบบญัชหีลกั”)   

รายนาม
เลขที่

ใบอนุญาต

จ านวนปีทีเ่ป็น
ผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั

1. นางสาววรรณาพร  จงพรีเดชานนท์ 4098 1 ปี

2. นางสาวบงกช อ า่เสงีย่ม 3684 2 ปี

3. นางวไิลวรรณ  ผลประเสรฐิ 8420 -

4. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ์ 8802 -

▪ ก าหนดคา่สอบบญัชี

รายการ ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

1. คา่สอบบญัชี 8,190,000 8,565,000 

2. คา่บรกิารอืน่ - -



1. บมจ.เซ็นทรลัพฒันา 

2. บจ.เซ็นทรลัเวลิด ์ 

3. บจ.เซ็นทรลัพฒันา ขอนแกน่ 

4. บจ.ซพีเีอ็น พทัยา

5. บจ.ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์

6. บจ.บางนา เซ็นทรลั พร็อพเพอรต์ ี้

7. บจ.เซ็นทรลัพฒันา ไนน ์สแควร์

8. บจ.เซ็นทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท์

9. บจ.ซพีเีอ็น โคราช 

10.บจ.เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2

11. บจ.เซ็นทรลัพฒันา รตันาธเิบศร์

12. บจ.เซ็นทรลัพฒันา เรยีลตี้

13. บจ.เซ็นทรลัพฒันา ชลบรุี

14. บจ.เซ็นทรลัพฒันา พระราม 3

15. บจ.ซพีเีอ็น ระยอง

16. กองทนุรวมธุรกจิไทย 4

17. บจ.เซ็นทรลัฟู้ ด อเวนวิ 

18. บจ.เซ็นทรลัพฒันา เชยีงใหม่

19. กองทนุรวมธุรกจิไทย 5

20. บจ.ซพีเีอ็น เลริน์นิง่ เซ็นเตอร์

รายชือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
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รายชือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
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21. บจ.ซพีเีอ็น โกบอล 35. บจ.ฟีโนมนิอน ครเีอช ัน่ (กจิการรว่มคา้)

22. บจ.ซพีเีอ็น ซติ ี้ 36. บจ.ซนิเนอรจ์สิตกิ พร็อพเพอรต์ ี้

23. บจ.ซพีเีอ็น คอมเพล็กซ ์ ดเีวลลอปเมนท ์(กจิการรว่มคา้) 

24. บจ.ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์ขอนแกน่ 37. บจ.คอมมอน กราวน ์ไทยแลนด์

25. บจ.ซ.ีเอส. ซติ ี ้ (กจิการรว่มคา้) 

26. บจ.ซพีเีอ็น เอสเตท

27. บจ.สวนลมุ พร็อพเพอรต์ ี ้

28. บจ.พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์

29. บจ.ศาลาแดง พร็อพเพอรต์ ี ้แมนเนจเมน้ท ์

30. บจ.ซพีเีอ็น พทัยา โฮเทล 

31. บจ.ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์

32. บจ.ดาราฮารเ์บอร ์

33. บจ.ซพีเีอ็น วลิเลจ

34. บจ.ชนะคณุ ดเีวลลอปเมน้ท ์



คา่สอบบญัชบีรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ
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▪ ก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบับรษิทัยอ่ยทีจ่ดัต ัง้และจดทะเบยีนในตา่งประเทศ   

จ านวนรวม 8 บรษิทั ประมาณการจ านวน 803,502 บาท  ประกอบดว้ย:

1. Global Retail Development & Investment Ltd.

2. Global Commercial Property Ltd.

3. CPN Ventures Sdn. Bhd.

4. Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (กจิการรว่มคา้)

ท ัง้นี ้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีจ่ดัต ัง้และจดทะเบยีนในตา่งประเทศบางบรษิทั 
อาจเป็นผูส้อบบญัชหีลกัหรอืผูส้อบบญัชอีืน่ (“ผูส้อบบญัชรีอง”) ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยไมไ่ดส้งักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบ
บญัชหีลกั คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตาม
เวลาก าหนด



การมอบอ านาจ
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▪ มอบอ านาจการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัชทีีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งปี 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูอ้นุมตัแิตง่ต ัง้

ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม กจิการ

รว่มคา้ และกองทนุรวมทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งปี 
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วาระที ่7
พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562

คะแนนเสยีงเพือ่อนมุตั ิ
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน



วาระที ่8

พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี



ถาม – ตอบ

Q & A


