


ตลอด 39 ปีท่ีผ่านมา CPN ท างานด้วยความเป็น 

“มืออาชีพ” และยดึหลกั “ธรรมาภบิาล” ในการท างานท่ีถกูต้องตาม
กฎหมายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุขัน้ตอน “มีความโปร่งใส”

สามารถตรวจสอบได้มาโดยตลอด
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ตรวจสอบแล้วที่ดินดังกล่าวสามารถพัฒนาโครงการเซ็นทรัล วิลเลจได้
ตาม พ.ร.บ. ผงัเมืองและติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ไมใ่ชท่ี่ดินตาบอดแตอ่ยา่งใด

ได้หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดนิตาม พ.ร.บ. ผังเมือง 
ได้รับหนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม พ.ร.บ. ผงัเมือง วา่ พืน้ที่สีเขียวบริเวณ ก1-10 ของผงัเมืองสมทุรปราการ ยงัมีพืน้ที่เพียงพอให้
บริษัทฯ สร้างโครงการนีไ้ด้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย

ได้ใบอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยการบิน จาก กพท.
ได้รับใบอนญุาตก่อสร้างและแบบปรับปรุงภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ จากส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย (กพท.) 

“เซ็นทรัล วลิเลจ” ได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องทุกขัน้ตอนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
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ได้ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร (อ1) จาก อบต. บางโฉลง และ แถลงข่าวเปิดตัว
• ได้ใบอนญุาตการก่อสร้างอาคาร (อ1) จาก อบต. บางโฉลง
• บริษัทฯ ได้แถลงข่าวเปิดตวัครัง้แรกโครงการตอ่สาธารณชน 

2562
กรมทางหลวง อนุญาตให้ท าทางเช่ือมเข้า-ออก โครงการ / ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ6) / 
ก าหนดเปิดให้บริการ 31 ส.ค. 2562
• 10 เม.ย. กรมทางหลวงได้อนญุาตให้การประปา ใช้พืน้ท่ีไหลท่างในการด าเนินการวางทอ่เข้าโครงการเซ็นทรัล วิล

เลจ
• 24 ก.ค. กรมทางหลวงได้อนญุาตให้ท าทางเช่ือมเข้าออก ขยายผิวจราจร และปรับปรุงทางเท้า ซึง่รวมไปถึงไหลท่าง

ด้วย เช่นเดียวกบัท่ีเคยได้อนมุตัิเช่ือมทางให้กบัผู้ ร้องขอรายอื่นบนถนนสายนีท้ัง้สิน้ 37 ราย รวมถึง ทอท. ก็เป็นหนึง่
ในผู้ที่เคยขออนญุาตจากกรม ทางหลวงมาโดยตลอด และลา่สดุเมื่อ 14 พ.ค. 2562 ได้มีหนงัสอืจากกรมทางหลวง
อนญุาตให้ ทอท. เดินทอ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบอ่พกั

• 14 ส.ค. บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตเปิดใช้อาคาร (อ6) จาก อบต. บางโฉลง
• 22 ส.ค. ทอท. มาปิดกัน้ทางเข้าออก หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
• 31 ส.ค. มีก าหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

“เซ็นทรัล วลิเลจ” ได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องทุกขัน้ตอนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา



ดังนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการและได้รับใบอนุญาต
อย่างถูกต้องทุกขัน้ตอนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา



CPN ขอชีแ้จงให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ใน 3 ประเดน็ ดงัต่อไปนี ้
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- พืน้ท่ีโครงการมีการเช่ือมทางเข้า-ออกอยา่งถกูต้อง 
- ไมมี่การรุกล า้ท่ีดินของภาครัฐ (ท่ีราชพสัด ุล ารางสาธารณะ) 
- ไมไ่ด้เป็นท่ีดินตาบอด



โครงการเซน็ทรัล วิลเลจ 
ตัง้อยู่ตดิทางหลวงแผ่นดนิ 

หมายเลข 370



ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 370 เดิมเป็นท่ีราชพสัด ุ
ตอ่มากรมทางหลวงได้พฒันาเป็นทางหลวงแผน่ดนิ 

โดยได้ขึน้ทะเบียนเป็นทางหลวงแล้ว 
จงึมีสถานภาพเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ
ท าให้ไม่มีสถานะเป็นท่ีราชพสัดตุามมาตรา 7 (2)

พ.ร.บ. ท่ีราชพสัด ุพ.ศ. 2562
และเป็นพืน้ที่คนละบริเวณกันกับที่ภาครัฐเวนคืนมา   เพื่อสร้าง

สนามบนิที่ ทอท. ดแูล



(2) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้
ร่วมกัน





50 m50 m

รปูตดัของทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 370

CENTRAL
VILLAGE

5.5 m5.5 m

CPN ไดร้บัอนญุาตขยายผวิจราจร ความกวา้ง 3.5 เมตร 
และปรบัปรงุทางเทา้และไหล ่ความกวา้ง 2 เมตร 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

CPN ไดร้บัอนญุาตเชือ่มทางเขา้ออกโครงการ จ านวน 2
จดุ จากกรมทางหลวง 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ.2562





2516
ครม. เวนคืนที่ดนิ 19,251 ไร่ เพื่อสร้างสนามบนิสุวรรณภมูิ โดย ทอท. รับผิดชอบ

เฉพาะพืน้ท่ีสนามบินเท่านัน้

2544
ครม. มีค าสัง่ให้กรมทางหลวงสร้างทางเข้าออกด้านใต้ของสนามบิน ซึ่งคือทางหลวง

หมายเลข 370
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กรมขนสง่ทางอากาศมอบพืน้ท่ีให้กรมทางหลวงดแูลถนนสาธารณะหมายเลข 370
โดยให้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและอนุญาตการใช้ประโยชน์แต่เพยีงผู้เดียว



ปัจจบุนัมีผู้ขออนญุาตเช่ือมทางกบักรมทางหลวงแล้ว 37 ราย 
โดยยังไม่เคยมีปรากฏว่ามีผู้ใช้ประโยชน์รายใด

ต้องยื่นขอเช่ือมทางกับทอท.เลย

ซึง่โดยสรุปแล้วพืน้ท่ีของสนามบินสวุรรณภมูิท่ี ทอท.เป็นผู้ดแูลและทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 370 

“เป็นพืน้ที่คนละส่วนกัน”



พืน้ท่ีท่ีกรมทางหลวงดแูลรับผิดชอบ หมายรวมถงึ เขตทาง และไหล่ทางซึง่ติดกบั
ท่ีดินของเอกชน 2 ข้างถนน ซึง่

ที่ดนิของโครงการมีแนวเขตแนบสนิทต่อเน่ือง
กับเขตทางของทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 370

“ที่ดนิของโครงการจงึไม่ใช่ที่ดนิตาบอด”ดังนัน้
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติามกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด
ได้ปฏบัิตติามและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ในการก่อสร้างในพืน้ท่ีสีเขียว บริเวณ ก1-10

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของที่ดินพืน้ท่ีสีเขียว
และไมไ่ด้ขอปรับผงัเมืองแตอ่ยา่งใด



บริษัทฯ ได้ขออนุญาตก่อสร้าง
ในบริเวณพืน้ที่เขตปลอดภยั

ในการเดนิอากาศ อย่างถูกต้อง 
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- มีความปลอดภยัต่อการบิน 
- ไมล่ะเมิดกฎใดๆ ในการสร้าง โดยแบบมีความสงูท่ี
ถือวา่ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด

- ไมมี่กิจกรรมใดๆ ที่จะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนิน                    
งานสนามบิน 
- เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง   
ประเทศ (ICAO) จงึไมเ่ก่ียวข้องใดๆ กบัการติดธงแดง  
ตามท่ีมีการกลา่วอ้างและเราจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ   
อยา่งเคร่งครัดต่อไป



ทุกที่ที่โครงการของบริษัทฯไปตัง้อยู่  ล้วนน าพาความเจริญ 
สร้างเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน ยกระดบัชมุชน กระจายรายได้สูช่มุชน 

และยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในพืน้ท่ีและชมุชนนัน้ๆ 
มาอย่างยาวนาน ถึง 34 ศนูย์การค้า ใน 18 จงัหวดัทัว่ประเทศ

CPN มุ่งหวัง 
“ประโยชน์ของประเทศชาต ิ

ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน
เป็นส าคัญ”



การมี Luxury Outlet ถือเป็นสว่นหนึง่ในการสร้าง 
“Competitive Advantage” ให้กบัประเทศ 
โดยเราได้ใช้เวลาเตรียมการมา กวา่5 ปี

ในการดงึนกัลงทนุ Global Brands ใหญ่ๆ ระดบัโลกมาลงทนุ

เราคนไทยต้องช่วยกัน ‘เดนิหน้าประเทศไทย’ ทัง้ภาพลักษณ์ที่ดี
และเศรษฐกิจของประเทศ



Luxury Outlet แห่งนี ้จะเป็นจดุหมายใหม่แห่งการช้อปปิง้ของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติและ
ท าให้คนไทยมาช้อปในประเทศ

ท าให้ภาษียังหมุนเวียนอยู่ในประเทศ 
โดยเป็นการเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มเข้าถงึสินค้าแบรนด์เนมได้ง่ายขึน้ในราคา

ย่อมเยาว์

โครงการนีมี้มูลค่าการลงทุนถงึ 5,000 ล้านบาท
เกิดการจ้างงาน 1,000 คน 

เงนิสะพัดต่อปีถึง 30,000 ล้านบาท



CPN ยนิดีให้มีการตรวจสอบจากภาครัฐ
เพื่อแสดงให้เหน็ว่า โครงการเซน็ทรัล วิลเลจ ด าเนินการอย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

เรามัน่ใจวา่ภาครัฐจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์นีไ้ด้ และโครงการมีความพร้อมเปิด
ให้บริการในวันที่ 31 ส.ค. 2562



THANK YOU


