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34 %

571,110

66 %

ธุรกิจค�าส�งแบบชำระเง�นสด

และบร�การตนเอง

ธุรกิจร�านสะดวกซื้อ

และอื ่นๆ

22 %

78 %

รายได�รวม

(ล�านบาท)

22,343

กำไรสุทธิ

(ล�านบาท)

สัดส�วนรายได� สัดส�วนกำไร
ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

2560 2561 2562 2560 2561 2562

รายได�
และผลการดำเนินงาน

บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)
และบร�ษัทย�อย

2560 2561 2562

ข�อมูลทางการเง�นรวม (ล�านบาท)

ยอดขายสุทธิและรายได�ค�าบร�การ
รายได�รวม
กำไรสุทธิ
เง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
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อัตราส�วนทางการเง�น (ร�อยละ)

อัตรากำไรขั ้นต�น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น (เท�า)
อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�นตามนิยามข�อกำหนดสิทธิ (เท�า)*
อัตราหนี้สินสุทธิต�อ EBITDA (เท�า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�รวม

508,212

527,174

20,930

41,227

373,742

273,923

99,819

11.11

2.22

1.20

22.3

6.1

4.0

1.19

1.04

2.76

5.7

471,069

489,403

19,908

46,156

360,299

280,070

80,229

8.93

2.14

1.10

22.3

6.4

4.1

1.70

1.44

3.31

5.6

550,901

571,110

22,343

40,477

375,617

267,250

108,368

12.06

2.38

1.25

22.7

5.9

3.9

1.06

0.94

2.56

6.0

ข�อมูลทางการเง�น
โดยสรุป
สำหรับงวดป�สิ �นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จำแนกตามส�วนธุรกิจ*

* หมายเหตุ  บริษัทมีข�อกําหนดสิทธิตามภาระหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งต�องดํารงไว�ซึ่งอัตราส�วนของผู�ถือหุ�น (Net Debt to Equity Ratio) 
 โดยคํานวณตามข�อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต�ละงวดบัญชีได�ตรวจสอบแล�ว

* หมายเหตุ  รายได�และกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� ก�อนหักรายการระหว�างกัน

ธุรกิจค�าส�งแบบชำระเง�นสด

และบร�การตนเอง

ธุรกิจร�านสะดวกซื้อ

และอื ่นๆ

002



34 %

571,110

66 %

ธุรกิจค�าส�งแบบชำระเง�นสด

และบร�การตนเอง

ธุรกิจร�านสะดวกซื้อ

และอื ่นๆ

22 %

78 %

รายได�รวม

(ล�านบาท)

22,343

กำไรสุทธิ

(ล�านบาท)

สัดส�วนรายได� สัดส�วนกำไร
ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

2560 2561 2562 2560 2561 2562

รายได�
และผลการดำเนินงาน

บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)
และบร�ษัทย�อย

2560 2561 2562

ข�อมูลทางการเง�นรวม (ล�านบาท)

ยอดขายสุทธิและรายได�ค�าบร�การ
รายได�รวม
กำไรสุทธิ
เง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
สินทรัพย�รวม
หนี้สินรวม
ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

ข�อมูลผู�ถือหุ�น (บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น 
กำไรสุทธิต�อหุ�น
ป�นผลต�อหุ�น

อัตราส�วนทางการเง�น (ร�อยละ)

อัตรากำไรขั ้นต�น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น (เท�า)
อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�นตามนิยามข�อกำหนดสิทธิ (เท�า)*
อัตราหนี้สินสุทธิต�อ EBITDA (เท�า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�รวม

508,212

527,174

20,930

41,227

373,742

273,923

99,819

11.11

2.22

1.20

22.3

6.1

4.0

1.19

1.04

2.76

5.7

471,069

489,403

19,908

46,156

360,299

280,070

80,229

8.93

2.14

1.10

22.3

6.4

4.1

1.70

1.44

3.31

5.6

550,901

571,110

22,343

40,477

375,617

267,250

108,368

12.06

2.38

1.25

22.7

5.9

3.9

1.06

0.94

2.56

6.0

ข�อมูลทางการเง�น
โดยสรุป
สำหรับงวดป�สิ �นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จำแนกตามส�วนธุรกิจ*

* หมายเหตุ  บริษัทมีข�อกําหนดสิทธิตามภาระหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งต�องดํารงไว�ซึ่งอัตราส�วนของผู�ถือหุ�น (Net Debt to Equity Ratio) 
 โดยคํานวณตามข�อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต�ละงวดบัญชีได�ตรวจสอบแล�ว
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ค ว า ม สุ ข จ า ก โ อ ก า ส  
ส ร� า ง ห� ว ง โ ซ� ท่ี ย่ั ง ยื น

Happ iness
Oppor tun i t i es

โอกาส
รวมกันเติบโต
ทางธุรกิจ

โอกาส
ความกาวหนา

กวา 35,000 ตำแหนง
ที่เราพรอมมอบโอกาส
ที่จะเปนพนักงานในครอบครัว
ของซีพ�ออลล

โอกาสที่เปดกวาง
สำหรับทุกคน 
หลากหลายอาชีพ
ทั้งผู ประกอบการ SME 
เกษตรกร คูคา ผู รับเหมา 
หร�อผูสนใจรวมธุรกิจ
เปนเจาของราน 7-Eleven

ทางอาชี พ

เราเชื ่อวาการสรางโอกาสคือการสรางรอยยิ�มใหกับผูคน
โดยเฉพาะการไดชวยยกระดับคุณภาพชีว�ต
ยิ�งเศรษฐกิจในชุมชนดีข� ้น ฐานรากไดรับโอกาสที่ดี
การสรางความมั่นคงในระดับประเทศยอมเปนไปได

ซีพ� ออลลมุ งมั ่นและใหความสำคัญตอทุกภาคสวน
ในหวงโซอุปทาน ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
การดำเนินธุรกิจอยางมีจร�ยธรรมและมีความโปรงใส
เพ�่อใหทุกสวนในประเทศ เติบโตอยางมีประสิทธิภาพ
ใหเรามีรอยยิ�มไปพรอมกัน
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ค ว า ม สุ ข ท่ี แ ท� จ ร� ง
คื อ ก า ร แ บ� ง ป� น

Shar ing
Happ iness

เพราะทุกคนในสังคมเปร�ยบเหมือนคนในครอบครัว
ซีพ� ออลลจึงมุ งแบงปนโอกาสและรอยยิ�มแกชุมชน
และสังคมรอบขาง ผานโครงการสงเสร�มเศรษฐกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็งดวยการยกระดับข�ดความสามารถ
ของกลุมเกษตรกรรายยอยรวมไปถึงมอบโอกาส
ทางการศึกษาเปดประตูสู โอกาสทางอาชีพ 
เพ�่อสรางรากฐานสังคมที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

แบงป นโอกาส
ทางการศึกษา

เราเชื ่อวาเด็กและเยาวชนคืออนาคต
ของประเทศ การไดรับทุนการศึกษา
อยางกวางขวาง ครอบคลุม 
และการเร�ยนในรูปแบบ 
work base learning
จบแลวมีงานทำ ทำใหมั ่นใจได
ถึงโอกาสที่จะมีความเปนอยูที ่ดี
และอนาคตที่มั ่นคง 

แบงป นโอกาส
การคาขาย

กระจายโอกาสสูระดับทองถิ�น
ดวยโอกาสในการนำผลิตภัณฑ
ระดับชุมชนมาวางจำหนาย
หร�อสงเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคาใหกับทางซีพ� ออลล 
และบร�ษัทในกลุมธุรกิจ
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และบร�ษัทในกลุมธุรกิจ
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สรางสรรค
แบงป นโอกาส
เพ�่อสังคมไทย
สะดวกสบาย
และมีคุณภาพ

เพ�่อใหผู บร�โภคไดรับสินคา
ที่ดี สะอาด ปลอดภัย 
ในราคาที่เปนธรรมใกลๆบาน
ดวยสาขาที่ขยายไปทั่ว
ทุกพ�้นที่ของเมืองไทย
เพ�่อใหคนไทยมี
คุณภาพชีว�ตที่ดีข� ้น

แบงป นโอกาส

เพ�่อสราง
สิ�งแวดลอม
ที่ ดีข �้น

รับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม
ดวย Green Store
Green Packaging
Green Products
และ Green Living

ส� ง ต� อ ค ว า ม สุ ข
ด� ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

Shar ing  w i th
Respons ib i l i t y

การดำเนินธุรกิจบนพ�้นฐานของการรับผิดชอบ
ตอสิ�งแวดลอมคือสิ�งที ่ซีพ� ออลล ตระหนักอยูเสมอ
ผลิตภัณฑและบร�การตลอดหวงโซคุณคา
จึงเปนการสงความสุขถึงมือผูบร�โภคที่เป ยมไปดวย
ความรับผิดชอบ ดวยการบร�หารจัดการดาน
ตนทุนทางสิ�งแวดลอม และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบร�หาร
สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบร�หาร

 

นายก�อศ ักด ิ ์  ไชยรัศมีศ ักดิ ์
ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)

นายสุภกิต เจ �ยรวนนท�
ประธานกรรมการ
บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร 
ใคร�ขอขอบคุณลูกค�า 
ผู�ถือหุ�น พันธมิตรทางธุรกิจ  
และผู�มีอุปการคุณทุกท�าน 
ท่ีให�ความเชื่อม่ันและสนับสนุนกิจการ
ของบริษัทด�วยดีเสมอมา 
และที่สําคัญขอขอบคุณคณะผู�บริหาร
และพนักงานทุกท�าน สําหรับความทุ�มเท
และความมุ�งมั่นเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
เพื่อประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
และพร�อมท่ีจะร�วมกันผลักดันองค�กร
ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างมีความพร�อม
สําหรับการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ 
บริษัทขอให�คํามั่นว�าบริษัทจะดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงประโยชน�ของผู�มีส�วนร�วมทุกภาคส�วน
และลูกค�าเป�นท่ีตั้งควบคู�ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ เพื่อให� ซีพี ออลล� 
เป�นองค�กรคุณภาพท่ีเติบโตอย�างยั่งยืน 
เคียงคู�กับสังคมไทยตลอดไป
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และคณะกรรมการบริหาร 
ใคร�ขอขอบคุณลูกค�า 
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และความมุ�งมั่นเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างมีความพร�อม
สําหรับการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ 
บริษัทขอให�คํามั่นว�าบริษัทจะดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงประโยชน�ของผู�มีส�วนร�วมทุกภาคส�วน
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และประเทศชาติ เพื่อให� ซีพี ออลล� 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ยังคงมุ่งมั่นในกำรสร้ำงกำรเติบโต
ทำงธุรกิจควบคู่ ไปกับกำรพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมส�ำเร็จในทุก ๆ มิติ
อย่ำงย่ังยืน ถึงแม้ว่ำปี 2562 จะเป็นอีกปีหนึ่งท่ีเต็มไปด้วยควำมท้ำทำย
จำกป ัจจัยลบต ่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอกประ เทศ แต ่บ ริษัทก็
สำมำรถสร้ำงผลงำนท่ีดี ท้ังในระดับประเทศและระดับสำกลได้อย่ำง 
น่ำพอใจ

จากรากฐานที่มั่นคงกว่า 30 ปี ในธุรกิจค้าปลีก และการด�าเนินธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ว่าคือ “ให้บริการความสะดวกแก่ทุกชุมชน”  
โดย “มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วย
นวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม” เพื่อที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคไทย บริษัทไม่เคย
ย่อท้อแม้ว่าปีที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจต่างๆ แต่บริษัทยังคงเดินหน้าขยายจ�านวนร้านเพ่ือบริการ
ความสะดวกให้กับลูกค้าสอดรับกับการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งใน
ปี 2562 ได้เปิดร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven เพ่ิมขึ้นอีก 724 สาขา มีร ้าน
สาขารวมจ�านวน 11,712 สาขา ในขณะเดียวกันบริษัทได้พัฒนาร้าน
สาขา โดยเพ่ิมขนาดพื้นที่ขายเพื่อรองรับสินค ้าและบริการที่หลาก
หลายขึ้น มีการปรับรูปแบบร้านให้มีความทันสมัย มีบรรยากาศที่ดี 
รวมถึงพัฒนาระบบปฎิบัติงานเพิ่มผลิตภาพในการท�างาน เพ่ือให้ 
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นไปอย ่างมีประ สิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังรวบรวมนวัตกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี  
สิ่งอ�านวยความสะดวก และอุปกรณ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา
ภายในร้านสาขา ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้
มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู ่แข ่ง ซึ่งรวมถึงการยกระดับความอร่อย  
การเพ่ิมคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ การน�าเสนอสินค้าเพ่ือ
สุขภาพตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่ให้ความส�าคัญเร่ืองสุขภาพ
มากขึน้ในปัจจุบัน อีกทั้งการเพ่ิมเมนูอาหารที่เป็นมื้อหลัก มื้อรอง อาหาร 
จานเดี่ยว กับข้าวพร้อมทาน ของว่าง ของหวาน ขนมไทย และผลไม้
พร้อมทาน เพื่อให้ร ้าน 7-Eleven เป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่ง 
ในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงอาหารและเครื่องดื่ม ตามสโลแกน “หิวเมื่อไหร ่
ก็แวะมา…7-Eleven”

นอกจากนี้ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างพฤติกรรม 
ผู้บริโภคใหม่ๆ ท�าให้บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะรับฟังความต้องการและความ 
คาดหวังของลูกค้า ตลอดจนติดตามและให้ความส�าคัญต่อการปรับตัว 
เข ้าหาเทคโนโลยีดิจิตัลที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
รวมถึงการเข้าสู ่สังคมไร้เงินสดที่ เข ้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมและ 
วิถีในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ท้ังในรูปแบบการซื้อและ
ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการที่ต้องท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
ที่สะดวก ปัจจุบันบริษัทเองได้มีการพัฒนารูปแบบแพลทฟอร์ม และ
ช่องทางที่ผู ้บริโภคจะเข ้าถึงสินค้าและบริการให ้หลากหลายมากขึ้น 
อีกทั้งมีการพัฒนาระบบนิเวศค้าปลีก ที่จะเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีกและ

ธุรกิจ อ่ืนในแต ่ละช ่องทางทั้ งที่ เป ็นส ่วนของค ้าปลีกหน ้าร ้านและ
ออนไลน์เข้าด้วยกัน เพ่ือตอบโจทย์พฤติกรรมของผู ้บริโภคในแต่ละ
โอกาสและความสะดวกได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทได้วางแผน 
ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์มาใช้
วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ และ
สามารถส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าในอนาคตอีกด้วย

บริษัทมีความเชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและเป ็นคนดีของสังคม ภายใต ้ปณิธาน 
“ร ่วมสร้างสรรค์และแบ่งป ันโอกาสให้ทุกคน” ซึ่งในปีที่ผ ่านมาการ
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ อาทิ การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือ
พัฒนาสินค ้าที่มีคุณภาพได ้มาตรฐานและน�ามาจ�าหน ่ายในร ้าน 
7-Eleven การด�าเนินนโยบาย 7 GO Green อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
เพ่ือมุ ่งสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ  
“ลดวันละถุง คุณท�าได้” โดยส่งเสริมให้ลูกค้าปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก 
และเปลี่ยนมูลค่าถุงพลาสติกเป็นเงินบริจาค ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ลูกค้าเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงไปได้มากกว่า  
998 ล้านใบ คิดเป็นเงินบริจาคเพ่ือซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคให้กับ
โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้นกว่า 134 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาค
ภูมิใจที่ส�าคัญในปี 2562 อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน จึงส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือก
ให้เป ็นบริษัทอันดับที่  1 ในประเภท Food & Staples Retailing  
Industry ของสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones  
Sustainability Indices-DJSI) ในกลุ่ม World Index และได้คัดเลือก
เป็นสมาชิกในกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
(2560-2562) รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืน
ระดับโลก FTSE4Good Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ ่มดีเลิศ (Excellent) ได้คะแนน 5 ดาว  
ด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทที่ดี (Corporate Governance หรือ 
CG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถือเป็น
ความส�าเร็จจากการที่ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อสร้างความภาคภูมิใจนี้ขึ้นมา

ด ้วยการขับเคลื่อนธุรกิจตามทิศทางในการด�า เนินธุรกิจและแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ด้วยความมุ ่งมั่น แต่ละกลุ ่มธุรกิจสามารถรักษาการ
เติบโตของรายได้และก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2562 บริษัทมี
รายได้รวมจ�านวน 571,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และมีก�าไร
สุทธิจ�านวน 22,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 นอกจากนี้ อีกหนึ่ง
งานส�าคัญที่บริษัทให้ความส�าคัญควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ คือ 
การบริหารและลดต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อม
เสริมสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบร�ษัท

นายสุภกิต เจียรวนนท �

ประธานกรรมการ
 

นายก �อศักดิ์  ไชยรัศมีศัก ด์ิ

รองประธานกรรมการ 
 

นายศุภชัย เจียรวนนท �

รองประธานกรรมการ  
และกรรมการกําหนด
ค �าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 

นายณรงค �  เจียรวนนท �

กรรมการ
 

นายป �ยะวัฒน �  ฐิตะสัทธาวรกุล 

กรรมการ

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการ

นายสุพจน �  ชิตเกษรพงศ �
เลขาน ุการบร �ษ ัท และ
รองกรรมการผ ู �จ ัดการ
สายงานบ ัญช ีและการเง �น

นายกฤษดา เอื้อป �ยะชาติ
ห ัวหน �างานตรวจสอบภายใน 
เลขาน ุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรองกรรมการ
ผ ู �จ ัดการ สำน ักตรวจสอบ

ศ.(พิ เศษ)ประสพสุข บุญเดช

ประธานกรรมการกํากับดูแล
ความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

พล.ต.อ.  พัชรวาท  วงษ �สุวรรณ

ประธานกรรมการกําหนดค �าตอบแทน
และสรรหากรรมการ กรรมการกํากับ
ดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ 

นายผดุง  เตชะศรินทร �

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล  กรรมการ
กําหนดค �าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายปรีดี  บุญยัง

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

นางนํ้ า ผ้ึง  วงศ �สมิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ เลขานุการ

บร�ษัท
หัวหน�างาน
ตรวจสอบ
ภายใน

นายอดิ เรก ศรีประทักษ �

กรรมการ
 

นายอํา รุง  สรรพสิทธิ์ วงศ �

กรรมการ และกรรมการ
กํากับดูแลความย่ังยืน
และบรรษัทภิบาล

 

นายประเสริฐ  จารุพนิช

กรรมการ
 

นายพิทยา เจียรวิสิฐ กุล

กรรมการ
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คณะกรรมการบร�ษัท

นายสุภกิต เจียรวนนท �

ประธานกรรมการ
 

นายก �อศักดิ์  ไชยรัศมีศัก ด์ิ

รองประธานกรรมการ 
 

นายศุภชัย เจียรวนนท �

รองประธานกรรมการ  
และกรรมการกําหนด
ค �าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 

นายณรงค �  เจียรวนนท �

กรรมการ
 

นายป �ยะวัฒน �  ฐิตะสัทธาวรกุล 

กรรมการ

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการ

นายสุพจน �  ชิตเกษรพงศ �
เลขาน ุการบร �ษ ัท และ
รองกรรมการผ ู �จ ัดการ
สายงานบ ัญช ีและการเง �น

นายกฤษดา เอื้อป �ยะชาติ
ห ัวหน �างานตรวจสอบภายใน 
เลขาน ุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรองกรรมการ
ผ ู �จ ัดการ สำน ักตรวจสอบ

ศ.(พิ เศษ)ประสพสุข บุญเดช

ประธานกรรมการกํากับดูแล
ความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

พล.ต.อ.  พัชรวาท  วงษ �สุวรรณ

ประธานกรรมการกําหนดค �าตอบแทน
และสรรหากรรมการ กรรมการกํากับ
ดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ 

นายผดุง  เตชะศรินทร �

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล  กรรมการ
กําหนดค �าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายปรีดี  บุญยัง

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

นางนํ้ า ผ้ึง  วงศ �สมิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ เลขานุการ

บร�ษัท
หัวหน�างาน
ตรวจสอบ
ภายใน

นายอดิ เรก ศรีประทักษ �

กรรมการ
 

นายอํา รุง  สรรพสิทธิ์ วงศ �

กรรมการ และกรรมการ
กํากับดูแลความย่ังยืน
และบรรษัทภิบาล

 

นายประเสริฐ  จารุพนิช

กรรมการ
 

นายพิทยา เจียรวิสิฐ กุล

กรรมการ
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คณะกรรมการบร�หาร

นายก �อศักดิ์  ไชยรัศมีศัก ด์ิ

ประธานกรรมการบริหาร
 

นายอํา รุง  สรรพสิทธิ์ วงศ �

กรรมการบริหาร
 

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการบริหาร
 

นายวิ เศษ วิศิษฏ �วิญู 

กรรมการบริหาร
 

นายทวีศักดิ์  แก �ว รัตนป �ทมา

กรรมการบริหาร
 

นายวิ เชียร จึงวิ โรจน �

กรรมการบริหาร

นางสาวลาวัณย �  เตียงหงษากุล

กรรมการบริหาร

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการผู �จัดการและ
ประธานเจ �าหน �าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์  แก �ว รัตนป �ทมา

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเ งิน

นายวิ เ ชียร จึงวิ โรจน �

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงาน Corporate Asset 
and Faci l i t ies

นางสาวลาวัณย �  เตียงหงษากุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายสุรพันธ �  ปุสสเด็จ

ผู �ช �วยประธานเจ �าหน �า
ที่บ ริหารอาวุโส สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายสุวิทย �  ก่ิงแก �ว

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานพัฒนาความย่ังยืน

นายโกษา พงศ �สุพัฒน �

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
รองสายงานบัญชีและการเงิน

นายยุทธศัก ด์ิ  ภู มิสุรกุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานการตลาดและ
บริหารผลิตภัณฑ �

นายพิทยา เจียรวิสิฐ กุล

รองประธานกรรมการบริหาร
 

นายป �ยะวัฒน �  ฐิตะสัทธาวรกุล 

รองประธานกรรมการบริหาร
 

นายชวน น่ิมกิตติกุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานกระจายสินค �า

นายชัยโรจน �  ทิวัตถ �มั่น เจ ริญ

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานปฏิบั ติการ

นายสกล เตชะสถาพร

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานจัด ซ้ือ

นายวรเดช หงศ � เดชานันท �
รองกรรมการผู �จัดการ 
สํานักบัญชี  /  ผู �ควบคุมดูแล
การจัดทําบัญชี

นายณรงค �ศักดิ์  ภู มิศ รีสอาด
หัวหน �างานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน�างาน
กำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
ของบร�ษัท

ผู �ควบคุมดูแล
การจัดทำบัญชี
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คณะกรรมการบร�หาร

นายก �อศักดิ์  ไชยรัศมีศัก ด์ิ

ประธานกรรมการบริหาร
 

นายอํา รุง  สรรพสิทธิ์ วงศ �

กรรมการบริหาร
 

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการบริหาร
 

นายวิ เศษ วิศิษฏ �วิญู 

กรรมการบริหาร
 

นายทวีศักดิ์  แก �ว รัตนป �ทมา

กรรมการบริหาร
 

นายวิ เชียร จึงวิ โรจน �

กรรมการบริหาร

นางสาวลาวัณย �  เตียงหงษากุล

กรรมการบริหาร

นายธานินทร �  บูรณมานิต

กรรมการผู �จัดการและ
ประธานเจ �าหน �าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์  แก �ว รัตนป �ทมา

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

นายวิ เชียร จึงวิ โรจน �

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงาน Corporate Asset 
and Faci l i t ies

นางสาวลาวัณย �  เตียงหงษากุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายสุรพันธ �  ปุสสเด็จ

ผู �ช �วยประธานเจ �าหน �า
ที่บ ริหารอาวุโส สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายสุวิทย �  ก่ิงแก �ว

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานพัฒนาความย่ังยืน

นายโกษา พงศ �สุ พัฒน �

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อ ภิชาติ

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
รองสายงานบัญชีและการเ งิน

นายยุทธศัก ด์ิ  ภู มิสุรกุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานการตลาดและ
บริหารผลิตภัณฑ �

นายพิทยา เจียรวิสิฐ กุล

รองประธานกรรมการบริหาร
 

นายป �ยะวัฒน �  ฐิตะสัทธาวรกุล 

รองประธานกรรมการบริหาร
 

นายชวน น่ิมกิตติกุล

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานกระจายสินค �า

นายชัยโรจน �  ทิวัตถ �มั่น เจ ริญ

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานปฏิบัติการ

นายสกล เตชะสถาพร

รองกรรมการผู �จัดการอาวุโส 
สายงานจัดซื้อ

นายวรเดช หงศ � เดชานันท �
รองกรรมการผู �จัดการ 
สํานักบัญชี  /  ผู �ควบคุมดูแล
การจัดทําบัญชี

นายณรงค �ศักดิ์  ภู มิศ รีสอาด
หัวหน �างานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน�างาน
กำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
ของบร�ษัท

ผู �ควบคุมดูแล
การจัดทำบัญชี
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

02



นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ก่อตั งขึ นเมือปี 2531 โดยบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจค้า
ปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื อภายใต้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย โดยบริษัทได้รับสิทธิการใช้เครืองหมายการค้า
ดงักล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกทีซอยพฒัน์พงษ์ เมือปี 2532 นอกจากนี ยงัประกอบธุรกิจต่างๆ 
ทีเป็นการสนบัสนนุธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนรับชําระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั) ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปและเบเกอรี (บริษัท ซีพีแรม จํากัด) ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอปุกรณ์ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รี
เทลลิงค์ จํากดั) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า 
(บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั) ธุรกิจวิทยาลยัอาชีวศึกษา
ด้านค้าปลีก และสถาบนัการศึกษาด้านการจดัการ (บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั) และธุรกิจการจดัฝึกอบรม การจดัการสมัมนาทาง
วิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา จํากดั และบริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั) รวมถงึธุรกิจจําหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ (บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากัด) เป็นต้น และในปี 2556  บริษัทได้เข้าซื อกิจการของ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) ซึงเป็นธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry)  
    

นโยบายและทศิทางองคกรนโยบายและทศิทางองคกรนโยบายและทศิทางองคกรนโยบายและทศิทางองคกร    

บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกําไรอย่างยังยืน  สร้างสรรค์สินค้าและบริการทีเพิมคณุค่าให้กบัลกูค้าและ
สงัคม ผ่านกระบวนการทํางานทีเน้นคณุภาพและความคล่องตวัให้กบัองค์กร รวมทั งสนบัสนนุวฒันธรรมการเรียนรู้และพฒันาของ
พนกังาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  ดงันี  

 
ปรัชญาองค์กร (Philosophy)  

เราปรารถนารอยยิ มจากลกูค้าด้วยทีมงานทีมีความสขุ 
วิสัยทศัน์ (Vision) 

เราให้บริการความสะดวกกบัทกุชมุชน 
พนัธกิจ (Mission) 

มุ่งสร้างความผกูพนักบัลกูค้า ด้วยสินค้าและบริการทีเปี ยมด้วยนวตักรรม 
พร้อมทั งสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัชมุชนและสงัคม 

 

ด้านการเติบโตของเครือข่ายร้านสาขา 7-Eleven บริษัทมีแผนขยายสาขาเพิมขึ นปีละประมาณ 700 สาขา เพือมุ่งสู่เป้าหมาย 
13,000 สาขา ภายในปี 2564 และมุ่งเน้นกลยทุธ์การเป็นร้านอิมสะดวกของคนไทย โดยให้ความสําคญักบัอาหารพร้อมทานทีสด 
สะอาด ปลอดภยั และการพฒันาสินค้าใหม่ร่วมกบัคู่ค้า เพือนําเสนอสินค้าใหม่ทีหลากหลาย มีจําหน่ายเฉพาะทีร้าน 7-Eleven โดย 
ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทัวประเทศรวม 11,712 สาขา 
    

**ช่วยทาํ design ให้
คาํในกรอบด้วยคะ** 

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบำยและทิศทำงองค์กร

ปรัชญาองค�กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค�า
ด�วยทีมงานที่มีความสุข

เราให�บริการความสะดวก
กับทุกชุมชน

มุ�งสร�างความผูกพันกับลูกค�า ด�วยสินค�าและบริการ
ที่เป��ยมด�วยนวัตกรรม พร�อมทั้งสร�างสัมพันธภาพ

ที่ดีกับชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน� พันธกิจ

017รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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• รับสิทธิการใช�เคร�่องหมาย
 การค�า “7-Eleven” มาจาก 
 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมร�กา

• เร��มก�อตั้งบร�ษัทเพ�่อประกอบ
 ธุรกิจร�านค�าสะดวกซื้อภายใต�
 ชื่อ “7-Eleven”

• ร�วมกับ The China Retail Fund, LDC ซึ่งเป�น
 กองทุนภายใต�การบร�หารของ American 
 International Group จัดตั้ง Yangtze 
 Supermarket Investment Co., Ltd. 
 เพ�่อลงทุนในธุรกิจซุปเปอร�เซ็นเตอร�
 ในสาธารณรัฐประชาชนจ�น

• จัดตั้ง Shanghai Lotus Supermarket Chain 
 Store Co., Ltd.

1,000
สาขา

2,000
สาขา

• จัดตั้ง Lotus Distribution Investment Limited
 
•  จดทะเบียนแปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 1,000 สาขา 

จัดตั้งบร�ษัท 
ไทยสมาร�ทคาร�ด จำกัด 
ร�วมกับพันธมิตร 8 แห�ง

เปลี่ยนชื่อจาก “บร�ษัท ซี.พ�. คอนว�เนียนสโตร� จำกัด” 
เป�น “บร�ษัท ซี.พ�. เซเว�นอีเลฟเว�น จำกัด” 
และได�เป�ดร�านสาขาแรกที่ซอยพัฒน�พงษ�

จัดตั้งบร�ษัท เคาน�เตอร�เซอร�ว�ส 
จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
เป�นตัวแทนรับชำระเง�น
ค�าสินค�าและบร�การ

จัดตั้งบร�ษัท ซี.พ�. ค�าปลีกและการตลาด จำกัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหารแช�แข็ง
และเบเกอร�่

2540 เร��มเป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�า
บางบัวทองอย�างเป�นทางการ

2545 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 2,000 สาขา

• ร�วมมือกับบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 ในการเป�ดให�บร�การร�านสะดวกซื้อ “7-Eleven” 
 ในสถานีบร�การน้ำมัน ปตท.

2547 • จัดตั้งบร�ษัท ศึกษาภิวัฒน� จำกัด 

• ได�รับรางวัลการบร�หารสู�ความเป�นเลิศ 
 (Thailand Quality Class:  TQC) 
 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห�งชาติ

2549 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�า
 สุวรรณภูมิอย�างเป�นทางการ

• เป�ดตัวบัตร Smart Purse 
 อย�างเป�นทางการและเป�น
 ร�านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทย
 ที่รับชำระเง�นค�าสินค�าและบร�การต�างๆ 
 ด�วยบัตร Smart Purse ซึ่งเป�น
 บัตรเง�นสดดิจ�ทัล

• จัดตั้งบร�ษัท ป�ญญธารา จำกัด 

2551 • เพ��มทุนจดทะเบียนในบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด 
 จำกัด เป�น 1,600 ล�านบาท ในวันที่ 
 28 มีนาคม 2551

• เสร็จสิ�นการปรับโครงสร�างธุรกิจซุปเปอร�เซ็นเตอร�
 ในประเทศจ�น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

• ได�รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในประเทศไทย สำหรับ 
 “Asia’s 200 Most-Admired Companies” 
 จากผลการสำรวจโดย หนังสือพ�มพ� 
 The Wall Street Journal Asia

2546 • จัดตั้งบร�ษัท โกซอฟท� (ประเทศไทย) จำกัด

• จัดตั้งบร�ษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร�ท จำกัด

• จัดตั้งบร�ษัท ไดนามิค แมนเนจเม�นท� จำกัด

• กระจายหุ�นให�แก�ประชาชนทั่วไป และ
 เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2548

2550 • จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน� 

• จำหน�ายสินทรัพย�และเง�นลงทุนในธุรกิจ
 ซุปเปอร�เซ็นเตอร�ประเทศจ�น

• เปลี่ยนชื่อบร�ษัท เดิมชื่อ “บร�ษัท ซี.พ�. 
 เซเว�นอีเลฟเว�น จำกัด (มหาชน)” เป�น 
 “บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)” 
 และเปลี่ยนชื่อย�อหลักทรัพย�ในระบบ
 การซื้อขาย จาก “CP7-11” เป�น “CPALL”

3,000
สาขา

• เป�ดดำเนินการ 
 โรงเร�ยนป�ญญาภิวัฒน�
 เทคโนธุรกิจ 
 อย�างเป�นทางการ

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 3,000 สาขา

2555 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคลำพ�น

• เปลี่ยนชื่อ “โรงเร�ยนป�ญญาภิวัฒน� เทคโนธุรกิจ” 
 เป�น “ว�ทยาลัยเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�” 

2554 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคขอนแก�น

• ได�รับการคัดเลือกจากนิตยสารฟอร�บส� เอเชีย ให�เป�น 
 1 ใน 50 บร�ษัทจดทะเบียนขนาดใหญ�ที่มีผลงาน
 โดดเด�นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 
 (Asia’s Fab 50 Companies)

2552 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา พร�อมฉลอง
 การดำเนินงานครบรอบ 20 ป� นับตั้งแต�การเป�ด 
 7-Eleven สาขาแรกที่ซอยพัฒน�พงษ� มุ�งสู�การ
 เป�นคอนว�เนี่ยนฟ��ดสโตร� หร�อร�านอิ�มสะดวก

• เป�นบร�ษัทจดทะเบียนแห�งแรกของประเทศไทย
 ในการจัดทำโครงการสะสมหุ�นสำหรับพนักงาน 
 (Employee Joint Investment Program – EJIP) 

• เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค
 สุราษฎร�ธานี

2553 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าควบคุมอุณหภูมิ
 แห�งที่ 2 ที่สุวรรณภูมิ 

• รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ�มผู�ดำเนินธุรกิจ
 ค�าปลีกของเมืองไทย จาก ยูโรมอนิเตอร� 
 อินเตอร�เนชั่นแนล เคพ�เอ็มจ� และนิตยสาร ร�เทล เอเชีย 

• รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” และ “CFO ยอดเยี่ยม” 
 ประเภทธุรกิจบร�การ โครงการ “SAA Awards for 
 Listed Companies” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักว�เคราะห�
 หลักทรัพย� 

• เสร็จสิ�นการเข�าทำรายการเกี่ยวโยงกันจากการจำหน�าย
 เง�นลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus 
 Corporation (C.P. Lotus) ให�แก� C.P. Holding (BVI) 
 Investment Company Limited (CPH) โดยได�รับชำระ
 ค�าหุ�นเป�นเง�นสดรวม 966.5 ล�านเหร�ยญฮ�องกงหร�อ
 เทียบเท�า 3,787.7 ล�านบาท 

• เปลี่ยนชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�” เป�น 
 “สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน�” 

5,000
สาขา

ความเป�นมา
ของกลุ�มบร�ษัทโดยสังเขป

จัดตั้งบร�ษัท ร�เทลลิงค� 
(ไทยแลนด�) จำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจำหน�ายและซ�อมแซม
อุปกรณ�สำหรับธุรกิจ
ค�าปลีก
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 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห�งชาติ

2549 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�า
 สุวรรณภูมิอย�างเป�นทางการ

• เป�ดตัวบัตร Smart Purse 
 อย�างเป�นทางการและเป�น
 ร�านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทย
 ที่รับชำระเง�นค�าสินค�าและบร�การต�างๆ 
 ด�วยบัตร Smart Purse ซึ่งเป�น
 บัตรเง�นสดดิจ�ทัล

• จัดตั้งบร�ษัท ป�ญญธารา จำกัด 

2551 • เพ��มทุนจดทะเบียนในบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด 
 จำกัด เป�น 1,600 ล�านบาท ในวันที่ 
 28 มีนาคม 2551

• เสร็จสิ�นการปรับโครงสร�างธุรกิจซุปเปอร�เซ็นเตอร�
 ในประเทศจ�น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

• ได�รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในประเทศไทย สำหรับ 
 “Asia’s 200 Most-Admired Companies” 
 จากผลการสำรวจโดย หนังสือพ�มพ� 
 The Wall Street Journal Asia

2546 • จัดตั้งบร�ษัท โกซอฟท� (ประเทศไทย) จำกัด

• จัดตั้งบร�ษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร�ท จำกัด

• จัดตั้งบร�ษัท ไดนามิค แมนเนจเม�นท� จำกัด

• กระจายหุ�นให�แก�ประชาชนทั่วไป และ
 เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2548

2550 • จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน� 

• จำหน�ายสินทรัพย�และเง�นลงทุนในธุรกิจ
 ซุปเปอร�เซ็นเตอร�ประเทศจ�น

• เปลี่ยนชื่อบร�ษัท เดิมชื่อ “บร�ษัท ซี.พ�. 
 เซเว�นอีเลฟเว�น จำกัด (มหาชน)” เป�น 
 “บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน)” 
 และเปลี่ยนชื่อย�อหลักทรัพย�ในระบบ
 การซื้อขาย จาก “CP7-11” เป�น “CPALL”

3,000
สาขา

• เป�ดดำเนินการ 
 โรงเร�ยนป�ญญาภิวัฒน�
 เทคโนธุรกิจ 
 อย�างเป�นทางการ

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 3,000 สาขา

2555 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคลำพ�น

• เปลี่ยนชื่อ “โรงเร�ยนป�ญญาภิวัฒน� เทคโนธุรกิจ” 
 เป�น “ว�ทยาลัยเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�” 

2554 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคขอนแก�น

• ได�รับการคัดเลือกจากนิตยสารฟอร�บส� เอเชีย ให�เป�น 
 1 ใน 50 บร�ษัทจดทะเบียนขนาดใหญ�ที่มีผลงาน
 โดดเด�นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 
 (Asia’s Fab 50 Companies)

2552 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา พร�อมฉลอง
 การดำเนินงานครบรอบ 20 ป� นับตั้งแต�การเป�ด 
 7-Eleven สาขาแรกที่ซอยพัฒน�พงษ� มุ�งสู�การ
 เป�นคอนว�เนี่ยนฟ��ดสโตร� หร�อร�านอิ�มสะดวก

• เป�นบร�ษัทจดทะเบียนแห�งแรกของประเทศไทย
 ในการจัดทำโครงการสะสมหุ�นสำหรับพนักงาน 
 (Employee Joint Investment Program – EJIP) 

• เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค
 สุราษฎร�ธานี

2553 • เป�ดดำเนินการศูนย�กระจายสินค�าควบคุมอุณหภูมิ
 แห�งที่ 2 ที่สุวรรณภูมิ 

• รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ�มผู�ดำเนินธุรกิจ
 ค�าปลีกของเมืองไทย จาก ยูโรมอนิเตอร� 
 อินเตอร�เนชั่นแนล เคพ�เอ็มจ� และนิตยสาร ร�เทล เอเชีย 

• รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” และ “CFO ยอดเยี่ยม” 
 ประเภทธุรกิจบร�การ โครงการ “SAA Awards for 
 Listed Companies” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักว�เคราะห�
 หลักทรัพย� 

• เสร็จสิ�นการเข�าทำรายการเกี่ยวโยงกันจากการจำหน�าย
 เง�นลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus 
 Corporation (C.P. Lotus) ให�แก� C.P. Holding (BVI) 
 Investment Company Limited (CPH) โดยได�รับชำระ
 ค�าหุ�นเป�นเง�นสดรวม 966.5 ล�านเหร�ยญฮ�องกงหร�อ
 เทียบเท�า 3,787.7 ล�านบาท 

• เปลี่ยนชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�” เป�น 
 “สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน�” 

5,000
สาขา

ความเป�นมา
ของกลุ�มบร�ษัทโดยสังเขป

จัดตั้งบร�ษัท ร�เทลลิงค� 
(ไทยแลนด�) จำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจำหน�ายและซ�อมแซม
อุปกรณ�สำหรับธุรกิจ
ค�าปลีก



2556

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ 2/2558 จำนวนรวม 33,000 ล�านบาท 

• ได�รับ รางวัล Deming Prize 2015 จากสมาคมนักว�ทยาศาสตร�
 และว�ศวกรของประเทศญี่ปุ�น (Union of Japanese Scientists and 
 Engineers : JUSE) โดยมอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม โดยนับเป�นธุรกิจ
 อาหารพร�อมรับประทาน (Ready To Eat : RTE) รายแรกของไทย
 และของโลกที่ได�รับรางวัลนี้

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 7,000 สาขา 

• เข�าซื้อกิจการ บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
 ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย�จำหน�ายสินค�าระบบสมาชิก
 แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเอง 

2558

7,000
สาขา

2561
• ขายหุ�นของบร�ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“Makro”) 
 จํานวน 230,248,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 4.80 ของหุ�นที่จําหน�ายได�แล�ว
 ทั้งหมด ในราคาหุ�นละ 44 บาท เพ�่อเพ��มสภาพคล�องของการซื้อขายหุ�น
 ในตลาดหลักทรัพย�

• จัดตั้งบร�ษัท ออลล� เวลเนส จํากัด (ALL Wellness Co., Ltd.) 
 เพ�อ่ดําเนินธุรกิจด�านการดูแลสุขภาพให�กับชุมชนด�วยนวัตกรรมระบบดิจ�ตัล 
 และสร�างความสะดวกในการดูแลสุขภาพให�กับชุมชนรวมถึงแนะนํา
 ให�คําปร�กษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู�เชียวชาญทางการแพทย� 

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค ท่ีจังหวัดบุร�รัมย�

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones 
 Sustainability Indices-DJSI) กลุ�ม World Index เป�นป�แรก และกลุ�ม 
 Emerging Markets Index ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 (2560-2561) ในกลุ�ม
 อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing 

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค�กรในด�าน
 สิ�งแวดล�อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หร�อ FTSE4Good Index  เป�นป�แรก 
 ใน 2 กลุ�มดัชนี คือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good 
 ASEAN 5 Index 

• ได�รับการคัดเลือกให�บร�ษัทอยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน หร�อ Thailand 
 Sustainability Investment (THSI) ประจำป� 2561 และได�รับรางวัลรายงาน
 ความยั่งยืน ประจำป� 2561 (Sustainability Report  Award 2018) 
 ประเภทรางวัลดีเด�น 

2562

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 11,000 สาขา

• ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงเบื้องต�น (Indicative Term Sheet) 
 กับ 7-Eleven, Inc. สําหรับการได�รับสิทธิแฟรนไชส�ในการจัดตั้ง
 และดําเนินการร�าน 7-Eleven ในประเทศกัมพ�ชาและลาว

• ได�มีการจัดตั้งบร�ษัทย�อย “บร�ษัท ออลล� นาว โลจ�สติกส� จํากัด” เพ�่อดําเนิน
 ธุรกิจบร�การจัดส�งพัสดุและสินค�าด�วนภายในประเทศ และเปลี่ยนชื่อ
 บร�ษัทย�อย บร�ษัท ไดนามิค แมนเนจเม�นท� จํากัด ทําธุรกิจบร�หารจัดการ
 คลังสินค�า เป�น “บร�ษัท ออลล� นาว แมนเนจเม�นท� จํากัด” 

• บร�ษัทเข�าซื้อหุ�นสามัญของบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จํากัด จากผู�ถือหุ�นอื่น
 ทุกราย  เป�นผลให�บร�ษัทถือหุ�นสามัญของบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จํากัด 
 เป�นสัดส�วนร�อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค ที่จังหวัด
 หาดใหญ� และจังหวัดนครสวรรค�

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones 
 Sustainability Indices-DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 และได�รับการจัดอันดับ
 ให�เป�นบร�ษัทชั้นนำด�านองค�กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ�ม World Index
 ประเภท Food & Staples Retailing Industry รวมถึงได�รับการคัดเลือก
 ให�เป�นสมาชิกในกลุ�ม Emerging Markets Index ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 
 (2017-2019)  

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging  
 และ FTSE4Good  ASEAN 5  ซึ่งจัดโดย FTSE Russell  ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2

• ได�รับคัดเลือกให�เข�าเป�นสมาชิกในดัชนีหุ�นยั่งยืน Thailand Sustainability 
 Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ต�อเนื่อง
 เป�นป�ท่ี 2 ซ่ึงพ�จารณาจากผลการดำเนินกิจการในด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
 สิ�งแวดล�อม รวมถึงได�รับรางวัล  SET Awards 2019  ในกลุ�ม Sustainability 
 Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards 

• ได�รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก Asiamoney นิตยสารด�านการเง�นชั้นนำที่มี
 ผู�อ�านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย กลุ�มประเภท Consumer Discretionary 
 และรางวัล Corporate Governance Awards

• ได�รับรางวัล Best Social Media Campaign Award  ในงาน 
 Thailand Zocial Awards 2019 

• ได�รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” 
 ประเภทร�านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในฐานะแบรนด�ที่สามารถครอง
 ความน�าเชื่อถืออันดับ 1 นับเป�นป�ที่ 7 ติดต�อกัน 

• ได�รับ 2 รางวัล จาก Line ประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลสำหรับแบรนด�
 ที่สร�างผลงานเชิงธุรกิจได�ยอดเยี่ยมเป�น “ที่สุด” บนแพลตฟอร�ม Line  
 ได�แก� รางวัล “Most Engaged Official Account ออฟฟ�เชี่ยลแอคเคาท�
 ที่สร�าง Engagement มากที่สุด” และรางวัล “Most Used Sponsored 
 Stickers สติกเกอร�แบรนด�ที่ได�รับความนิยมมากที่สุด”     

2560 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 10,000 สาขา

2557 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 8,000 สาขา

8,000
สาขา

• ในป� 2560 ได�ออกหุ�นกู�รวม 3 ครั้ง จำนวนรวม 25,500 ล�านบาท 
 และออกจำหน�ายหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุนเป�นครั้งที่สอง 
 อีกจำนวน 10,000 ล�านบาท    

• เพ��มทุนจำนวน 38 ล�านเหร�ยญสหรัฐใน “บร�ษัท โลตัส ดิสทร�บิวชั่น 
 อินเวสท�เม�นท� จำกัด” (LDI) รวมเป�นทุนจดทะเบียน 244 ล�าน
 เหร�ยญสหรัฐ เพ�่อนำไปลงทุนเพ��มในบร�ษัทย�อยทางอ�อมซึ่งสัดส�วน
 การถือหุ�นเป�นไปตามเดิม 

• ได�รับการยอมรับให�เป�นบร�ษัทชั้นนำในกลุ�มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� 
 (Dow Jones Sustainability Indices หร�อ DJSI) กลุ�มตลาดเกิดใหม� 
 (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค�าปลีกอาหาร
 และสินค�าอุปโภคบร�โภค (Food & Staples Retailing) ประจำป� 2560 
 ถือเป�นบร�ษัทไทยและภูมิภาคเอเชียเพ�ยงแห�งเดียวที่ผ�านการคัดเลือก
 ในหมวดอุตสาหกรรมนี้

• ได�รับใบรับรองเป�นสมาชิกของแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต�อต�าน
 ทุจร�ต (CAC) จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

• ได�รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 เป�นป�ที่ 5 
 ติดต�อกัน จากผลว�จัยที่จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge โดยได�รับ
 คัดเลือกให�เป�นผู�นำในหมวดค�าปลีก

• ได�รับรางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด�นพ�เศษ” และ 
 รับตราสัญลักษณ� “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับดีเด�น 
 ประเภทร�านสะดวกซื้อ และผ�านการรับรองอาคารประหยัดพลังงาน
 ระดับที่ 1 ประเภท อาคารสำนักงาน (อาคารธาราสาทร) ในโครงการ
 ประกวดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 
 Awards 2016 

9,000
สาขา

10,000
สาขา

11,000
สาขา

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 9,000 สาขา 2559

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ 2/2559 จำนวนรวม 19,000 ล�านบาท 
 เพ�่อนำมาชำระคืนหุ�นกู�ที่ครบกำหนดอายุ 

• ออกจำหน�ายหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุนเป�นครั้งแรก 
 จำนวน 10,000 ล�านบาท  

• จัดตั้งบร�ษัทว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีด�านอาหาร (บร�ษัท ซีพ� ฟ��ดแล็บ 
 จำกัด) โดยบร�ษัท ออลล� คอร�ปอเรชั่น จำกัด 

• จัดตั้งโรงเร�ยนสาธิตสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� โดยจัด
 การศึกษาตั้งแต�ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 6 

• บร�ษัท เคาน�เตอร�เซอร�ว�ส จำกัด เพ��มทุนจดทะเบียนจำนวน 
 30 ล�านบาท รวมเป�นทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท  

• ได�รับรางวัล “สุดยอดแบรนด�ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดของกลุ�มผู�ค�าปลีก
 ในประเทศไทย” จากผลว�จัยและจัดอันดับสุดยอดแบรนด�ที่ผู�บร�โภค
 เลือกซื้อสูงสุดและร�านค�าปลีกที่มีอัตราการถูกซื้อสูงสุด ที่จัดทำโดย 
 กันตาร� เว�ล�ดพาแนล

• ได�รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016 เป�นป�ที่ 4 
 ติดต�อกัน จากผลว�จัยที่จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge โดยได�รับ
 คัดเลือกให�เป�นผู�นำกลุ�มร�านค�าสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

• ได�รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016 สาขา
 ร�านสะดวกซื้อ และอาหารแช�แข็ง ภายใต�ชื่อ “อีซีโก” ซึ่งดำเนินการโดย 
 นิตยสารมาร�เก็ตเธียร� เพ�่อมอบให�แก�บร�ษัทที่สามารถครองใจ 
 และเป�นแบรนด�ยอดนิยมอันดับ 1 ของผู�บร�โภคในประเทศไทย

• ได�รับโล�ตราสัญลักษณ�อาคารประหยัดพลังงานระดับที่ 1 กลุ�ม 
 "อาคารโรงเร�ยนและร�านสะดวกซื้อ" จากการไฟฟ�านครหลวง ในงาน 
 MEA Energy Saving Building Award 2015 ซึ่งร�าน 7-Eleven 
 ผ�านเกณฑ�ถึง 14 สาขา 

• ได�รับรางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment 2015 
 มอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม จำกัด ดำเนินการโดย Japan Institute of 
 Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งมอบรางวัลให�กับองค�กรทั่วโลกที่
 ประสบความสำเร็จ ด�านการใช�ระบบควบคุมและจัดการ เพ�่อเพ��มผลผลิต
 องค�กรโดยรวม (Total Productive Maintenance; TPM) นับเป�นธุรกิจ
 อาหารพร�อมรับประทานรายแรกของประเทศไทยที่ได�รับรางวัลดังกล�าว

• ได�รับรางวัล Ishikawa - Kano Award (IKA) จาก Dr. Noriaki Kano 
 โดยมอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม จำกัด ที่ได�รับคัดเลือกจากสมาชิก 
 Asian Quality Network (ANQ) ทั้งสิ�น 17 ประเทศ ว�า CPRAM 
 มีผู�บร�หารที่ส�งเสร�ม สนับสนุนและผลักดันการบร�หารงานคุณภาพ
 ทั่วทั้งองค�กร (Total Quality Management; TQM) อย�างเป�นรูปธรรม

• ได�รับประกาศนียบัตรรับรองอาคารประหยัดพลังงาน ระดับทองคำ 
 จากมูลนิธิอาคารเข�ยวไทย

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคขนาดใหญ� สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค 
 และสินค�าควบคุมอุณหภูมิ ที่จังหวัดชลบุร� และเป�ดศูนย�กระจายสินค�า
 แช�แข็งที่จังหวัดเชียงใหม�

• ได�รับการคัดเลือกจาก นิตยสาร ฟอร�บส� เอเชีย ให�เป�น 1 ใน 50 
 บร�ษัทจดทะเบียนขนาดใหญ�ที่มีผลงานโดดเด�นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 แปซิฟ�กประจำป� 2558 (Asia’s Fab 50 Companies 2015) 
 เป�นป�ที่ 5 ติดต�อกัน

• ได�รับการคัดเลือกให�เป�นองค�กรร�เร��มสร�างสรรค�นวัตกรรมดีเด�นสูงสุดของ
 ประเทศไทย (The World's Most Innovative Companies 2015) เป�นป�ท่ี 2 
 ติดต�อกัน โดยเป�นอันดับ 3 ของทว�ปเอเชียแปซิฟ�ก และเป�นอันดับ 17 ของโลก

• ออกหุ�นกู�ครั้งแรกมูลค�า 50,000 ล�านบาทนับเป�นการออกหุ�นกู�
 ภาคเอกชนที่มีมูลค�าสูงที่สุดในประเทศไทย

• รับรางวัลรางวัลผู�ดำเนินการธุรกิจค�าปลีกยอดเยี่ยมในภูมิภาค
 เอเชียแปซิฟ�กประจำป� 2556 (Best-of-the-Best Retailers Award 
 2013, Asia Pacific) จากนิตยสาร ร�เทล เอเชีย ร�วมกับ 
 ยูโรมอนิเตอร� อินเตอร�เนชั่นแนล และ เคพ�เอ็มจ�

• รับรางวัล CEO ECONMASS AWARD 2013 จากสมาคม
 ผู�สื่อข�าวเศรษฐกิจ

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ2 และ 3/2557 จำนวนรวม 90,000 ล�านบาท 

• จัดตั้งบร�ษัท ทเวนตี้โฟร� ช็อปป��ง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน�าย
 สินค�าออนไลน�

• ได�รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร�บส� ให�เป�นองค�กรร�เร��มสร�างสรรค�
 นวัตกรรมโดดเด�นที่สุดในประเทศ  

• เป�ดอาคารเร�ยน CPALL Academy  อาคาร 16 ชั้นในพ�้นที่ธาราพาร�ค 
 ถนนแจ�งวัฒนะ

• ได�รับการคัดเลือกให�เป�นองค�กรที่เป�นสุดยอดบร�ษัทแห�งนวัตกรรม 
 (The World’s Most Innovative Companies) ลำดับที่ 23 จาก 100 
 บร�ษัทในโลก และเป�นเพ�ยงบร�ษัทไทยแห�งเดียว ซึ่งเป�นการจัดอันดับ 
 จากนิตยสาร Forbes  ร�วมกับ Jeff Dyer จากBrigham University 
 และHal Gregersen จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) 



2556

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ 2/2558 จำนวนรวม 33,000 ล�านบาท 

• ได�รับ รางวัล Deming Prize 2015 จากสมาคมนักว�ทยาศาสตร�
 และว�ศวกรของประเทศญี่ปุ�น (Union of Japanese Scientists and 
 Engineers : JUSE) โดยมอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม โดยนับเป�นธุรกิจ
 อาหารพร�อมรับประทาน (Ready To Eat : RTE) รายแรกของไทย
 และของโลกที่ได�รับรางวัลนี้

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 7,000 สาขา 

• เข�าซื้อกิจการ บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
 ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย�จำหน�ายสินค�าระบบสมาชิก
 แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเอง 

2558

7,000
สาขา

2561
• ขายหุ�นของบร�ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“Makro”) 
 จํานวน 230,248,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 4.80 ของหุ�นที่จําหน�ายได�แล�ว
 ทั้งหมด ในราคาหุ�นละ 44 บาท เพ�่อเพ��มสภาพคล�องของการซื้อขายหุ�น
 ในตลาดหลักทรัพย�

• จัดตั้งบร�ษัท ออลล� เวลเนส จํากัด (ALL Wellness Co., Ltd.) 
 เพ�อ่ดําเนินธุรกิจด�านการดูแลสุขภาพให�กับชุมชนด�วยนวัตกรรมระบบดิจ�ตัล 
 และสร�างความสะดวกในการดูแลสุขภาพให�กับชุมชนรวมถึงแนะนํา
 ให�คําปร�กษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู�เชียวชาญทางการแพทย� 

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค ท่ีจังหวัดบุร�รัมย�

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones 
 Sustainability Indices-DJSI) กลุ�ม World Index เป�นป�แรก และกลุ�ม 
 Emerging Markets Index ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 (2560-2561) ในกลุ�ม
 อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing 

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค�กรในด�าน
 สิ�งแวดล�อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หร�อ FTSE4Good Index  เป�นป�แรก 
 ใน 2 กลุ�มดัชนี คือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good 
 ASEAN 5 Index 

• ได�รับการคัดเลือกให�บร�ษัทอยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน หร�อ Thailand 
 Sustainability Investment (THSI) ประจำป� 2561 และได�รับรางวัลรายงาน
 ความยั่งยืน ประจำป� 2561 (Sustainability Report  Award 2018) 
 ประเภทรางวัลดีเด�น 

2562

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 11,000 สาขา

• ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงเบื้องต�น (Indicative Term Sheet) 
 กับ 7-Eleven, Inc. สําหรับการได�รับสิทธิแฟรนไชส�ในการจัดตั้ง
 และดําเนินการร�าน 7-Eleven ในประเทศกัมพ�ชาและลาว

• ได�มีการจัดตั้งบร�ษัทย�อย “บร�ษัท ออลล� นาว โลจ�สติกส� จํากัด” เพ�่อดําเนิน
 ธุรกิจบร�การจัดส�งพัสดุและสินค�าด�วนภายในประเทศ และเปลี่ยนชื่อ
 บร�ษัทย�อย บร�ษัท ไดนามิค แมนเนจเม�นท� จํากัด ทําธุรกิจบร�หารจัดการ
 คลังสินค�า เป�น “บร�ษัท ออลล� นาว แมนเนจเม�นท� จํากัด” 

• บร�ษัทเข�าซื้อหุ�นสามัญของบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จํากัด จากผู�ถือหุ�นอื่น
 ทุกราย  เป�นผลให�บร�ษัทถือหุ�นสามัญของบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จํากัด 
 เป�นสัดส�วนร�อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาค สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค ที่จังหวัด
 หาดใหญ� และจังหวัดนครสวรรค�

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones 
 Sustainability Indices-DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 และได�รับการจัดอันดับ
 ให�เป�นบร�ษัทชั้นนำด�านองค�กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ�ม World Index
 ประเภท Food & Staples Retailing Industry รวมถึงได�รับการคัดเลือก
 ให�เป�นสมาชิกในกลุ�ม Emerging Markets Index ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 
 (2017-2019)  

• ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging  
 และ FTSE4Good  ASEAN 5  ซึ่งจัดโดย FTSE Russell  ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2

• ได�รับคัดเลือกให�เข�าเป�นสมาชิกในดัชนีหุ�นยั่งยืน Thailand Sustainability 
 Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ต�อเนื่อง
 เป�นป�ท่ี 2 ซ่ึงพ�จารณาจากผลการดำเนินกิจการในด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
 สิ�งแวดล�อม รวมถึงได�รับรางวัล  SET Awards 2019  ในกลุ�ม Sustainability 
 Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards 

• ได�รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก Asiamoney นิตยสารด�านการเง�นชั้นนำที่มี
 ผู�อ�านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย กลุ�มประเภท Consumer Discretionary 
 และรางวัล Corporate Governance Awards

• ได�รับรางวัล Best Social Media Campaign Award  ในงาน 
 Thailand Zocial Awards 2019 

• ได�รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” 
 ประเภทร�านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในฐานะแบรนด�ที่สามารถครอง
 ความน�าเชื่อถืออันดับ 1 นับเป�นป�ที่ 7 ติดต�อกัน 

• ได�รับ 2 รางวัล จาก Line ประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลสำหรับแบรนด�
 ที่สร�างผลงานเชิงธุรกิจได�ยอดเยี่ยมเป�น “ที่สุด” บนแพลตฟอร�ม Line  
 ได�แก� รางวัล “Most Engaged Official Account ออฟฟ�เชี่ยลแอคเคาท�
 ที่สร�าง Engagement มากที่สุด” และรางวัล “Most Used Sponsored 
 Stickers สติกเกอร�แบรนด�ที่ได�รับความนิยมมากที่สุด”     

2560 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 10,000 สาขา

2557 • เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 8,000 สาขา

8,000
สาขา

• ในป� 2560 ได�ออกหุ�นกู�รวม 3 ครั้ง จำนวนรวม 25,500 ล�านบาท 
 และออกจำหน�ายหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุนเป�นครั้งที่สอง 
 อีกจำนวน 10,000 ล�านบาท    

• เพ��มทุนจำนวน 38 ล�านเหร�ยญสหรัฐใน “บร�ษัท โลตัส ดิสทร�บิวชั่น 
 อินเวสท�เม�นท� จำกัด” (LDI) รวมเป�นทุนจดทะเบียน 244 ล�าน
 เหร�ยญสหรัฐ เพ�่อนำไปลงทุนเพ��มในบร�ษัทย�อยทางอ�อมซึ่งสัดส�วน
 การถือหุ�นเป�นไปตามเดิม 

• ได�รับการยอมรับให�เป�นบร�ษัทชั้นนำในกลุ�มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� 
 (Dow Jones Sustainability Indices หร�อ DJSI) กลุ�มตลาดเกิดใหม� 
 (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค�าปลีกอาหาร
 และสินค�าอุปโภคบร�โภค (Food & Staples Retailing) ประจำป� 2560 
 ถือเป�นบร�ษัทไทยและภูมิภาคเอเชียเพ�ยงแห�งเดียวที่ผ�านการคัดเลือก
 ในหมวดอุตสาหกรรมนี้

• ได�รับใบรับรองเป�นสมาชิกของแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต�อต�าน
 ทุจร�ต (CAC) จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

• ได�รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 เป�นป�ที่ 5 
 ติดต�อกัน จากผลว�จัยที่จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge โดยได�รับ
 คัดเลือกให�เป�นผู�นำในหมวดค�าปลีก

• ได�รับรางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด�นพ�เศษ” และ 
 รับตราสัญลักษณ� “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับดีเด�น 
 ประเภทร�านสะดวกซื้อ และผ�านการรับรองอาคารประหยัดพลังงาน
 ระดับที่ 1 ประเภท อาคารสำนักงาน (อาคารธาราสาทร) ในโครงการ
 ประกวดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 
 Awards 2016 

9,000
สาขา

10,000
สาขา

11,000
สาขา

• เป�ดร�าน 7-Eleven ครบ 9,000 สาขา 2559

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ 2/2559 จำนวนรวม 19,000 ล�านบาท 
 เพ�่อนำมาชำระคืนหุ�นกู�ที่ครบกำหนดอายุ 

• ออกจำหน�ายหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุนเป�นครั้งแรก 
 จำนวน 10,000 ล�านบาท  

• จัดตั้งบร�ษัทว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีด�านอาหาร (บร�ษัท ซีพ� ฟ��ดแล็บ 
 จำกัด) โดยบร�ษัท ออลล� คอร�ปอเรชั่น จำกัด 

• จัดตั้งโรงเร�ยนสาธิตสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� โดยจัด
 การศึกษาตั้งแต�ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 6 

• บร�ษัท เคาน�เตอร�เซอร�ว�ส จำกัด เพ��มทุนจดทะเบียนจำนวน 
 30 ล�านบาท รวมเป�นทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท  

• ได�รับรางวัล “สุดยอดแบรนด�ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดของกลุ�มผู�ค�าปลีก
 ในประเทศไทย” จากผลว�จัยและจัดอันดับสุดยอดแบรนด�ที่ผู�บร�โภค
 เลือกซื้อสูงสุดและร�านค�าปลีกที่มีอัตราการถูกซื้อสูงสุด ที่จัดทำโดย 
 กันตาร� เว�ล�ดพาแนล

• ได�รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016 เป�นป�ที่ 4 
 ติดต�อกัน จากผลว�จัยที่จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge โดยได�รับ
 คัดเลือกให�เป�นผู�นำกลุ�มร�านค�าสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

• ได�รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016 สาขา
 ร�านสะดวกซื้อ และอาหารแช�แข็ง ภายใต�ชื่อ “อีซีโก” ซึ่งดำเนินการโดย 
 นิตยสารมาร�เก็ตเธียร� เพ�่อมอบให�แก�บร�ษัทที่สามารถครองใจ 
 และเป�นแบรนด�ยอดนิยมอันดับ 1 ของผู�บร�โภคในประเทศไทย

• ได�รับโล�ตราสัญลักษณ�อาคารประหยัดพลังงานระดับที่ 1 กลุ�ม 
 "อาคารโรงเร�ยนและร�านสะดวกซื้อ" จากการไฟฟ�านครหลวง ในงาน 
 MEA Energy Saving Building Award 2015 ซึ่งร�าน 7-Eleven 
 ผ�านเกณฑ�ถึง 14 สาขา 

• ได�รับรางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment 2015 
 มอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม จำกัด ดำเนินการโดย Japan Institute of 
 Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งมอบรางวัลให�กับองค�กรทั่วโลกที่
 ประสบความสำเร็จ ด�านการใช�ระบบควบคุมและจัดการ เพ�่อเพ��มผลผลิต
 องค�กรโดยรวม (Total Productive Maintenance; TPM) นับเป�นธุรกิจ
 อาหารพร�อมรับประทานรายแรกของประเทศไทยที่ได�รับรางวัลดังกล�าว

• ได�รับรางวัล Ishikawa - Kano Award (IKA) จาก Dr. Noriaki Kano 
 โดยมอบให�แก� บร�ษัท ซีพ�แรม จำกัด ที่ได�รับคัดเลือกจากสมาชิก 
 Asian Quality Network (ANQ) ทั้งสิ�น 17 ประเทศ ว�า CPRAM 
 มีผู�บร�หารที่ส�งเสร�ม สนับสนุนและผลักดันการบร�หารงานคุณภาพ
 ทั่วทั้งองค�กร (Total Quality Management; TQM) อย�างเป�นรูปธรรม

• ได�รับประกาศนียบัตรรับรองอาคารประหยัดพลังงาน ระดับทองคำ 
 จากมูลนิธิอาคารเข�ยวไทย

• เป�ดศูนย�กระจายสินค�าภูมิภาคขนาดใหญ� สำหรับสินค�าอุปโภคบร�โภค 
 และสินค�าควบคุมอุณหภูมิ ที่จังหวัดชลบุร� และเป�ดศูนย�กระจายสินค�า
 แช�แข็งที่จังหวัดเชียงใหม�

• ได�รับการคัดเลือกจาก นิตยสาร ฟอร�บส� เอเชีย ให�เป�น 1 ใน 50 
 บร�ษัทจดทะเบียนขนาดใหญ�ที่มีผลงานโดดเด�นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 แปซิฟ�กประจำป� 2558 (Asia’s Fab 50 Companies 2015) 
 เป�นป�ที่ 5 ติดต�อกัน

• ได�รับการคัดเลือกให�เป�นองค�กรร�เร��มสร�างสรรค�นวัตกรรมดีเด�นสูงสุดของ
 ประเทศไทย (The World's Most Innovative Companies 2015) เป�นป�ท่ี 2 
 ติดต�อกัน โดยเป�นอันดับ 3 ของทว�ปเอเชียแปซิฟ�ก และเป�นอันดับ 17 ของโลก

• ออกหุ�นกู�ครั้งแรกมูลค�า 50,000 ล�านบาทนับเป�นการออกหุ�นกู�
 ภาคเอกชนที่มีมูลค�าสูงที่สุดในประเทศไทย

• รับรางวัลรางวัลผู�ดำเนินการธุรกิจค�าปลีกยอดเยี่ยมในภูมิภาค
 เอเชียแปซิฟ�กประจำป� 2556 (Best-of-the-Best Retailers Award 
 2013, Asia Pacific) จากนิตยสาร ร�เทล เอเชีย ร�วมกับ 
 ยูโรมอนิเตอร� อินเตอร�เนชั่นแนล และ เคพ�เอ็มจ�

• รับรางวัล CEO ECONMASS AWARD 2013 จากสมาคม
 ผู�สื่อข�าวเศรษฐกิจ

• ออกหุ�นกู�ครั้งที่ 1 และ2 และ 3/2557 จำนวนรวม 90,000 ล�านบาท 

• จัดตั้งบร�ษัท ทเวนตี้โฟร� ช็อปป��ง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน�าย
 สินค�าออนไลน�

• ได�รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร�บส� ให�เป�นองค�กรร�เร��มสร�างสรรค�
 นวัตกรรมโดดเด�นที่สุดในประเทศ  

• เป�ดอาคารเร�ยน CPALL Academy  อาคาร 16 ชั้นในพ�้นที่ธาราพาร�ค 
 ถนนแจ�งวัฒนะ

• ได�รับการคัดเลือกให�เป�นองค�กรที่เป�นสุดยอดบร�ษัทแห�งนวัตกรรม 
 (The World’s Most Innovative Companies) ลำดับที่ 23 จาก 100 
 บร�ษัทในโลก และเป�นเพ�ยงบร�ษัทไทยแห�งเดียว ซึ่งเป�นการจัดอันดับ 
 จากนิตยสาร Forbes  ร�วมกับ Jeff Dyer จากBrigham University 
 และHal Gregersen จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) 



ลักษณะ
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสรางรายไดโครงสรางรายไดโครงสรางรายไดโครงสรางรายได    
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายสทุธิและรายได้การให้บริการ  ซึงสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (ตามข้อมลู

ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) ได้เป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปนี   

/1 ประกอบดว้ยธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารสําเร็จรูปและเบเกอรีของ บริษัท ซีพีแรม จํากดั  ธุรกิจเป็นตวัแทนรับชําระค่าสินคา้และบริการของ           
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั และธุรกิจจําหนา่ยและซ่อมแซมอปุกรณ์คา้ปลีกของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั และรายไดจ้ากบริษัทย่อยอืนๆ 

    
ธรุกจิรานสะดวกซือ้ธรุกจิรานสะดวกซือ้ธรุกจิรานสะดวกซือ้ธรุกจิรานสะดวกซือ้    
ลกัษณะผลติภณัฑลกัษณะผลติภณัฑลกัษณะผลติภณัฑลกัษณะผลติภณัฑและและและและบรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร    

บริษัทเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Right) จาก 
7-Eleven, Inc.ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License 
Agreement  

ทีผ่านมา บริษัทบริหารจัดการร้านสะดวกซื อในลักษณะทีมีเครือข่าย กระจายอยู่ในพื นทีต่างๆ ได้แก่ ทีพักอาศัย สํานกังาน 
สถานศกึษา แหล่งท่องเทียว และสถานีบริการนํ ามนั  ครอบคลมุพื นทีทกุจงัหวดัทัวประเทศ  ทั งนี  ในปี 2562 มีจํานวนร้านสาขาเปิด
ให้บริการทั งสิ น 11,712 สาขา  

ประเภทของราน ประเภทของราน ประเภทของราน ประเภทของราน 7777----ElevenElevenElevenEleven        

ร้าน 7-Eleven แบง่ออกเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะความเป็นเจ้าของ ดงันี  

((((หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    รานรานรานราน))))    2525252560606060    2525252561616161    2525252562626262    
จาํนวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้จาํนวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้จาํนวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้จาํนวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้

ในป ในป ในป ในป 2525252566662222    
ร้านสาขาบริษัท 4,530 4,894 5,215 321 
ร้าน Store Business Partner 5,017 5,336 5,687 351 
ร้านค้าทีได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 721 758 810 52 
รวม 10,268 10,988 11,712 724 

    

    

    

กลุมธรุกจิกลุมธรุกจิกลุมธรุกจิกลุมธรุกจิ    
2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    

ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    รอยละรอยละรอยละรอยละ    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    รอยละรอยละรอยละรอยละ    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    รอยละรอยละรอยละรอยละ    
ร้านค้าสะดวกซื อ (7-Eleven) 302,584 57 335,187 59 361,034 59 
ศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสด 
และบริการตนเอง (Makro)  186,757 36 192,932 34 210,629 34 

ธุรกิจอืนๆ/1 35,863 7 40,480 7 45,403 7 
รายได้รวม 525,204 100 568,599 100 617,066 100 

ประเภทของร้ำน 7-Eleven

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้

ธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อ

  กลุ่มธุรกิจ
2560 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

(หน่วย : ร้าน) 2560 2561 2562
จำานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2562

023รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1) ร้านสาขาบริษัท เป็นร้านทีบริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั งหมด บริษัทเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การ
ตกแต่งร้าน และต้นทนุค่าสินค้า รวมทั งเป็นผู้บริหารร้าน  

2) ร้าน Store Business Partner (SBP) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ทีสนใจรวมทั งพนกังานสามารถเข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven 
ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน 
หลกัการคดัเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทัวประเทศอย่างสมําเสมอ รวมทั งจดัส่งเจ้าหน้าที
ไปช่วยแนะนําเทคนิคการจดัการใหม่ๆ โดยทีผู้สนใจทําธุรกิจสามารถเลือกร้านสาขา 7-Eleven ทีเปิดดําเนินการแล้ว แต่ในกรณีที
ผู้ สนใจทําธุรกิจมีทําเลเอง ทางบริษัทจะดําเนินการวิเคราะห์ทําเลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น โดยระยะเวลาอนุญาตให้
ดําเนินการร้านและผลประโยชน์ตอบแทน จะขึ นอยูก่บัประเภทของ SBP 

3) ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต เป็นร้านทีบริษัททําสญัญาอนญุาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถินในการเปิด
ร้าน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตทีกําหนด ปัจจุบนัมี 4 ราย ได้แก่ ภเูก็ต ยะลา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี โดยผู้ รับสิทธิช่วงจะ
รับผิดชอบการเปิดสาขาและบริหารร้าน 7-Eleven ในขณะทีบริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุด้านต่างๆ ตามเงือนไขทีตกลงกนั 

สวนผสมของสนิคาในราน สวนผสมของสนิคาในราน สวนผสมของสนิคาในราน สวนผสมของสนิคาในราน 7777----ElevenElevenElevenEleven    

บริการหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคทีจําเป็นในชีวิตประจําวัน โดยแบ่งหมวดสินค้าออก
เป็น อาหารและเครืองดืม ร้อยละ 71 โดยสินค้าหลกัๆ ได้แก่ เครืองดืม อาหารและผกัผลไม้พร้อมทาน ขนมปัง ขนมหวาน รวมไปถึง
กาแฟ All Café เป็นต้น และสินค้าอุปโภคไม่รวมบตัรโทรศัพท์ ร้อยละ 29 โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว 
Personal Care และ ของใช้ในบ้าน Household products เป็นต้น  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัและติดตามการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของความต้องการและความคาดหวงัของผู้บริโภค อัน
เนืองมาจากเทคโนโลยี การปรับตวัเข้าสู่ยคุดิจิทลัและสงัคมไร้เงินสดทีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและการตดัสินใจของผู้บริโภค
อย่างต่อเนือง รวมไปถงึการแข่งขนัของภาคธุรกิจในการเพิมทางเลือกทีสะดวกและรวดเร็วสามารถเข้าถงึสินค้าและบริการได้ทกุทีทกุ
เวลา ซึงมีส่วนสําคญัมากขึ นต่อพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค  

ยิงไปกว่านั น บริษัทเรียนรู้และติดตามการเปลียนแปลงทางด้านประชากรและสงัคม รวมไปถงึความต้องการและความคาดหวงัที
เปลียนแปลงไปของลกูค้าตลอดเวลา พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ซึงมีความสําคญัอย่างยิงในการใช้
วางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การคิดค้นพัฒนา และการคัดเลือกสินค้าและบริการทีดี มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื นที และทําเลทีตั ง เพือให้สามารถทนัต่อแนวโน้มและการเปลียนแปลงของตลาด
เพือพฒันาและยกระดบัการส่งคณุค่าและประสบการณ์ทีดีไปยงัลกูค้าในทกุกลุ่มอย่างต่อเนือง 

บริษัทจึงมีการปรับเปลียนแผนกลยุทธ์เพือให้สอดรับกบับริบทสถานการณ์ทีเปลียนไปตลอดเวลา โดยพฒันาสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนืองเพือให้ทนักบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นนี  สามารถนําเสนอ และส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการทีเปลียนไปของลกูค้า เพือรักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าไปกลุ่มใหม่ๆต่อเนือง ทั งในรูปแบบของขยายช่องทางการ
เข้าถงึสินค้าและบริการให้มีความสะดวกซื อ ทั งรูปแบบร้านสาขา ตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมติั (Vending Machine) รวมไปถึงช่องทาง
ออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็มีการเพิมทางเลือกในการชําระค่าสินค้าและบริการเช่น การเพิมช่องทางการชําระผ่าน Mobile 
Application Counter Service pay เพืออํานายความสะดวกให้กบัลกูค้ายิงขึ น การเพิมทางเลือกและความสะดวกรวดเร็วในการ
ชําระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน Alipay UnionPay และ Credit Card ชําระผ่านโทรศพัท์มือถือด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ส่วนผสมของสินค้ำในร้ำน 7-Eleven
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แอพพลิเคชันTrue money wallet ไม่เพียงเท่านั นในด้านการบริการยงัมีการเพิมความสะดวกและทางเลือกให้ลูกค้าเพิมขึ นด้วย 
บริการรับส่งสินค้าให้ลกูค้ามารับทีร้านสาขา ให้บริการขนส่งพสัดภุายใต้ชือ  SPEED-D  ทีร้าน 7-Eleven โดยเป็นการส่งมอบความ
สะดวกสบายในการรับ-ส่งพสัด ุทีร้าน7-Eleven ตลอด 24 ชัวโมง รวมไปถึงได้มีการทดลองให้บริการส่งสินค้าตามความต้องการ 
(On-demand Delivery) จากร้านสาขา เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย  ไม่เพียงเท่านั น ยังมีกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอพพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ รวมไปถงึการสร้างระบบสมาชิก 
Loyalty Program ผ่าน ALL member สําหรับการใช้จ่ายทีร้าน 7-Eleven และ บริษัทในกลุ่มซพีี ออลล์  

ลกัษณะลกูคา ลกัษณะลกูคา ลกัษณะลกูคา ลกัษณะลกูคา     

บริษัทเป็นผู้ให้บริการความสะดวกแก่ลกูค้าผ่านเครือข่ายร้านสาขาทีกระจายอยู่ทกุชมุชน ดงันั นกลุ่มลกูค้าของบริษัทจึงมีความ
หลากหลายครอบคลมุทกุเพศทกุวยั และหลากหลายอาชีพ ซึงอาศยัและดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวนัใกล้ๆ ร้าน 7-Eleven โดย
ภาพรวมนั น จํานวนลกูค้าทีเข้าร้านมาซื อสินค้าและบริการในร้าน 7-Eleven ทัวประเทศเฉลียวนัละกว่า 13 ล้านคนในปี 2562 

บริษัทไม่เพียงให้ความสนใจลกูค้าทีเข้ามาใช้บริการร้าน 7-Eleven ในมมุของช่วงอาย ุแต่ยงัคํานึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต อีกด้วย 
ผ่านการศกึษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึ (Customer Insight) ในแต่ละทําเล พฤติกรรมของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม ที
แตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา ทั งกลางวนั กลางคืน วนัทํางาน วนัหยดุ หรือแม้กระทัง ช่วงเทศกาล หรือมีเหตกุารณ์สําคญัในแต่ละ
พื นที   เพือนํามาใช้ในการสรรหาและพฒันาสินค้าทีสอดคล้องกบัทิศทางของตลาด และทนักบัการเปลียนแปลงของตลาด เหมาะกบั
กลุ่มลกูค้าในแต่ละทําเลทีตั ง พร้อมทั ง วางแผนจดัเตรียมสินค้าและบริการให้เพียงพอกบัความต้องการในแต่ละช่วงเวลาทีลกูค้าเข้า
มาใช้บริการ  

จดุแขง็และการบรหิาจดุแขง็และการบรหิาจดุแขง็และการบรหิาจดุแขง็และการบรหิารจดัการที่รจดัการที่รจดัการที่รจดัการที่เปนเลศิเปนเลศิเปนเลศิเปนเลศิ    

กว่า 30 ปี ทีร้าน 7-Eleven เป็นส่วนหนึงในการดําเนินชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคชาวไทย โดยให้บริการความสะดวกซื อกบัลกูค้า
ผ่านเครือข่ายร้านค้าทีกระจายอยู่ทุกชุมชนกว่า 11,700 สาขา แต่บริษัทยังคงไม่หยุดนิงในการรับฟังความต้องการ และความ
คาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม เพือการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนือง ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กรคณุภาพทีมีการ
เติบโตอย่างยังยืน ไม่เพียงด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั น แต่ครอบคลมุไปถงึผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน ตลอดทั งห่วงโซ่
คณุค่าด้วยความร่วมมือของคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยมุ่งหวงัในการสามารถแบ่งปันโอกาสและความสขุ เพือส่งมอบคณุภาพ
ชีวิตทีดีกว่าและสะดวกยิงขึ นให้สงัคมและชมุชน อีกด้วย 

บริษัทได้ขยายเครือข่ายร้านสาขาอย่างต่อเนืองเพือให้ครอบคลมุและเข้าถงึความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากทีสดุ โดยมุ่งหวงั
ให้ร้าน 7-Eleven สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลมุกิจกรรมในชีวิตประจําวนั ของลกูค้าแต่ละราย (Customer Daily 
Life) เป็นผลให้บริษัทมีแบง่ส่วนตลาดในร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื อลกัษณะ Chain Store มากทีสดุ โดยปี 2562 บริษัทขยาย
สาขาเพิมขึ น 724 สาขา สดัส่วนร้านสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 45 ในขณะทีร้านสาขาในต่างจงัหวดั เท่ากับ
ร้อยละ 55  ไม่เพียงเท่านั นบริษัทยงัพฒันาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทนัสมยั พร้อมทั งรักษาคณุภาพการเติบโตไปพร้อมกบั
การเปิดสาขาใหม่ไปในทําเลศักยภาพเพือขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลมุมากขึ น เช่น ร้านสาขาในคอนโดมิเนียม อาคาร
สํานกังาน มหาวิทยาลยั และทําเลทีลกูค้ามีรายได้สงู ร้านรูปแบบใหม่ๆ ทีตรงกบั Lifestyle ร้านรูปแบบ Stand alone ทีมีการปรับ
พื นทีเพิมขึ นตามความเหมาะสม รวมไปช่องทางตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมติั (Vending Machine) ขณะเดียวกนัได้มีการเตรียมความ
พร้อมสินค้าและบริการเพือรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ทีมีแนวโน้มเพิมขึ นในอนาคต อาทิ กลุ่มลกูค้าผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าทีใส่ใจเรือง

จุดแข็งและกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ

ลักษณะลูกค้ำ
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สขุภาพ กลุ่มลกูค้านกัท่องเทียว กลุ่มลกูค้าและนกัท่องเทียวชาวมสุลิม กลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติทีเข้ามาทํางานในประเทศ และกลุ่ม
ลกูค้าบริเวณการค้าขายแถบชายแดน เป็นต้น  

จดุแข็งอีกประการหนึง คือฐานจํานวนลกูค้าทีมาใช้บริการร้าน 7-Eleven กว่า 13 ล้านคนต่อวนันั น บริษัทมุ่งให้ความสําคญักบั
การศึกษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Customer Insight) เพือนํามาวางแผนและปรับเปลียนกลยทุธ์การคดัสรร
และพฒันาสินค้าและบริการทีมีศกัยภาพ เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงได้อย่างทนัสถานการณ์ สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละพื นที เมือผนวกเข้ากับจุดแข็งด้านบุคลากรทีมีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที
หลากหลาย และมีการพฒันาอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการเสริมทกัษะทีจําเป็นเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น ขณะเดียวกนั
ยงัให้ความสําคญักบัการพฒันาและยกระดบัการให้บริการทีใส่ใจและเป็นเอกลกัษณ์ (Signature Service) เพือสร้างประสบการณ์ 
โดยการปลกูฝังและส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมด้านการบริการแก่พนกังานทกุระดบั ภายใต้แนวคิดทีว่า จดุเริมต้นของการให้บริการที
เป็นเลิศนั น จะต้องมาจากพนกังานทีมีความสขุและสนกุในการทํางาน มีทศันคติเชิงบวกด้านการให้บริการ (Service Mindset) เพือ
นําไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ทีดีน่าประทบัใจ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างและความผูกพันในระยะยาวให้กับลกูค้าด้วย
บริการทีอบอุ่นและเป็นมิตรของพนกังานทกุคน 

ยิงไปกว่านั น เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั งภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทีครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ และหลากหลาย
ประเทศ รวมไปถึงเครือข่ายร้าน 7- Eleven จากทัวโลก ทีช่วยเสริมความสามารถและประสิทธิภาพการจดัการผ่านการแลกเปลียน
ความรู้และวิธีการปฏิบัติทีเป็นเลิศ (Best Practice)ระหว่างกัน นอกจากนี ยังขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  สถาบนัการศึกษา เพือนําองค์ความรู้มาต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีความต้องการของลกูค้าเป็นทีตั ง เพือให้ได้สินค้าและ
บริการทีดี มีคณุภาพ ราคาสมเหตสุมผลสร้างความแตกต่างและเพิมโอกาสในการขายต่อไป 

นอกจากนี  บริษัทมีศนูย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ทีครอบคลุมพื นทีทัวประเทศ และมีระบบการบริหารจัดการทีทันสมยั และมี
ประสิทธิภาพเพือให้มันใจว่า ร้านสาขาจะได้รับสินค้าครบถ้วน ตรงเวลา ไม่เสียโอกาสการขาย และบริษัทสามารถรักษาคุณภาพ
สินค้าจนถงึมือลกูค้าได้ทั งนี  บริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ ค้าปลีกทีมีพื นทีศนูย์กระจายสินค้ามากทีสดุในประเทศ อีกด้วย 

การตลาดและภาวะการแขงขนัของธรุกจิรานสะดวกซือ้การตลาดและภาวะการแขงขนัของธรุกจิรานสะดวกซือ้การตลาดและภาวะการแขงขนัของธรุกจิรานสะดวกซือ้การตลาดและภาวะการแขงขนัของธรุกจิรานสะดวกซือ้    

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยงัคงเผชิญกบัความท้าทายทั งจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ โดยคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 
2.6 ตํากว่าทีประมาณการไว้ทีร้อยละ 3.3-3.8 อนัเป็นผลมาจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนทีเติบโตตํากว่าที
คาดการณ์  สงครามการค้า และการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลต่อภาคท่องเทียวและการส่งออกทีเป็นตัวขับเคลือนสําคัญของ
เศรษฐกิจไทย  ในขณะที ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อรายได้และกําลังซื อ รวมไปถึงจากภาระหนี ผกูพนัทียงัคงสูง เป็นผลให้ความ
เชือมันในการจับจ่ายใช้สอยทั งในปัจจุบนัและอนาคตมีแนวโน้มลดตําลง  อย่างไรก็ตามกําลังซื อในช่วงครึงหลังของปี 2562 เริม
ปรับตวัเพิมขึ น ส่วนหนึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุภาครัฐ ทีถูกนํามาใช้ในการรับมือเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนือง ทั งมาตรการลดค่าครองชีพผู้ มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ "มาตรการเติมเงินบตัรประชารัฐ" มาตรการส่งเสริมการ
ท่องเทียวภายในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้” มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรประสบภยัแล้ง มาตรการกระตุ้นการ
ท่องเทียวในประเทศ “ร้อยเดียวเทียวทัวไทย” และ “เทียววันธรรมดาราคาช็อกโลก” รวมไปถึง  มาตรการในการยกเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว(Visa On Arrival) เป็นต้น เพือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ น  

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือ
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ปี 2562 จึงเป็นปีแห่งความท้าทายทีสําคัญของธุรกิจค้าปลีกในหลากหลายด้าน ภายใต้แรงกดดนัด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับ
แนวโน้มการเปลียนแปลงทีรวดเร็วโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สงัคมดิจิตลัและสงัคมไร้เงินสด ทีเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมและวิถีในการ
ซื อสินค้าของผู้บริโภค ทีต้องการความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมลู ช่องทางและรูปแบบการซื อและชําระเงินค่าสินค้าและ
บริการได้ทกุที ทกุเวลา และทกุอปุกรณ์ทีสะดวก  เป็นผลให้ผู้ ค้าปลีกต้องพฒันารูปแบบและช่องทางทีผู้บริโภคจะเข้าถึงสินค้าและ
บริการทีหลากหลายมากขึ น โดยเชือมโยงธุรกิจค้าปลีกในแต่ละช่องทาง (Offline to Online: O2O) ทั งทีเป็นส่วนของค้าปลีกหน้าร้าน
และออนไลน์ให้ตอบพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละโอกาสและความสะดวกได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบ Lifestyle Services  เพือ
ส่งมอบประสบการณ์ทีดีและนําไปสู่ความผกูพนัในระยะยาว ทั งนี สมาคมผู้ ค้าปลีกไทยประเมินภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2562 
ว่ามีการขยายตวัร้อยละ 2.8 มลูค่ารวมอยู่ทีประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท 

จํานวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื อ ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store) ในปี 2562 มีทั งสิ น 
18,240 สาขา เพิมขึ น 1,035 สาขา โดยส่วนใหญ่ยงัคงมาจากการขยายสาขาและเพิมรูปแบบร้านใหม่ๆ ของร้าน 7-Eleven ทั งนี การ
ขยายสาขาของผู้ ค้าปลีกส่วนใหญ่เน้นไปทีจังหวัดเมืองรอง รวมทั งการปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้มีความทนัสมยัตรงกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป โดยนําเทคโนโลยีมาพฒันารูปแบบช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ ช่องทางการชําระเงิน และการส่ง
มอบ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีการผสมผสานช่องทางร้านค้าลกัษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกนัมากขึ น 

ในปี 2562 บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดจํานวนสาขาของร้านสะดวกซื อประมาณร้อยละ 64 รองลงมา ได้แก่ เทสโก้ 
โลตสัเอ็กซ์เพรส และแฟมิลีมาร์ท สดัส่วนร้อยละ 9 และ 6 ตามลําดบั  

((((หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : รานรานรานราน))))    2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    
ร้านค้าสะดวกซื อนอกสถานีบริการนํ ามนั 
ร้าน 7-Eleven 
ร้านอืนๆ  

13,515 
8,814 
4,701 

14,237 
9,414 
4,823 

15,066 
9,998 
5,068 

ร้านค้าในสถานีบริการนํ ามนัทั งหมด 
ร้าน 7-Eleven 
ร้านอืนๆ 

2,736 
1,454 
1,282 

2,968 
1,574 
1,394 

3,174 
1,714 
1,460 

รวมจาํนวนร้านสะดวกซื อ 16,251 17,205 18,240 
หมายเหต:ุ ร้านสะดวกซือรายใหญ่ในลกัษณะกลุ่มของร้านย่อยทีอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกนั (Chain Store) 
ทีมา: จากการรวบรวมและประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

 
สําหรับปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยยงัมีแนวโน้มทรงตวัถงึขยายตวัดีขึ นเล็กน้อยโดยสภาพฒัน์คาดการณ์การขยายตวัทีร้อยละ 

2.7-3.7 ตามการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทนุภาคเอกชน และการลงทนุภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนาด
ใหญ่ ความคืบหน้าภายใต้โครงการภายใต้แผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ทีจะก่อให้เกิดการ
ขยายตวัของเมืองและการจ้างงาน ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันให้ภาคธุรกิจ การลงทนุของภาคเอกชน ตลอดจนการกลบัมาของกําลงั
ซื อและความเชือมันในการจบัจ่ายใช้สอยให้เพิมมากขึ น 

  

(หน่วย : ร้าน) 2560 2561 2562
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อย่างไรก็ตามยังคงต้องจบัตาความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลก อนัเป็นผลมาจากสงครามการค้า ความผนัผวน
ด้านค่าเงิน ทีมีผลต่อการฟืนตัวของภาคการส่งออก รวมทั งปัจจัยอืน ๆ เช่น โรคระบาด ความผนัผวนของสภาพอากาศยังคงเป็น
ปัจจยัเสียงทีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนืองจากมีผลต่อรายได้ภาคการเกษตรและการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรม ยิงไปกว่านั น
จะต้องปรับตวัเพือรองรับกบัมาตรการและกฏระเบียบต่างๆ ทีออกมาควบคมุในการทําธุรกิจมากขึ น เช่น มาตรการทีเข้ามาควบคมุ
และยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ ง  การเรียบเก็บภาษีความหวาน ความเค็ม ทีจะมีผลต่อต้นทนุและราคาสินค้า เป็นต้น 

ความท้าทายทีสําคญัของธุรกิจค้าปลีกในปี 2563 คือ ทางเลือกในการจบัจ่ายของผู้บริโภคจะมีความหลากหลายมากขึ นจากเดิม 
ทั งเจ้าของแบรนด์ขายตรงไปยงัผู้บริโภค (D2C: Direct to Consumer) การค้าออนไลน์ข้ามประเทศ รวมไปถึง ขายโดยตรงระหว่าง
ผู้บริโภค (C2C :Consumer to Consumer) ผู้ ค้าปลีกจึงต้องปรับตวัและวางกลยทุธ์เพือแย่งชิง Share of Wallet โดยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ นผ่านช่องทาง/แพลทฟอร์มทั งออฟไลน์และออนไลน์ของตนเองมากขึ น ทั งนี คาดว่าจะเห็นการ
แข่งขนักนัสร้างระบบนิเวศค้าปลีก (Retail Ecosystem) ผ่านการสร้างพนัธมิตรในหลากหลายธุรกิจ เพือครอบคลมุวิถีการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคครอบคลมุกิจกรรมในชีวิตประจําวนั (Customer Daily Life) ของลกูค้าแต่ละรายมากขึ น ขณะทีรูปแบบการทําตลาดอาจจะ
เปลียนไปสู่แบบเฉพาะเจาะจง(Customization) มากขึ น รวมถึงการแข่งขนักนัใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
ช่วยในการทําความเข้าใจผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมลู  ผ่านการศึกษาเชิงลึกเพือเข้าใจและสามารถตอบโจทย์การเปลียนแปลงของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ลงลึกไปถึงรายกลุ่มผู้บริโภคทีแตกต่างกนั เพือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งมอบประสบการณ์ทีดีและประทบัใจ
ให้กับลูกค้า รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดความซํ าซ้อน ช่วยบริหารจัดการต้นทุน ลดความสูญเปล่า เพิมความสะดวก
รวดเร็วในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น  

กลยุทธและทิศทางการดําเนินงานกลยุทธและทิศทางการดําเนินงานกลยุทธและทิศทางการดําเนินงานกลยุทธและทิศทางการดําเนินงาน    

ภายใต้กระแสการเปลียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วทีเกิดขึ นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) ส่งผลต่อ
ธุรกิจค้าปลีกทัวโลกอย่างหนกั ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ทําให้ในปัจจบุนัเกิดการสร้างประสบการณ์ลกูค้าในมิติใหม่ (Customer 
Experience) และการสร้างระบบนิเวศค้าปลีก (Retail Ecosystem) ผ่านช่องทางการซื อขายสินค้าและบริการ ช่องทางการชําระเงิน
ทั งออฟไลน์และออนไลน์ทีเชือมโยงถงึกนัหมดอย่างไร้รอยต่อ การส่งสินค้าถงึมือผู้บริโภค แพลทฟอร์มทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดไปจนถึง
การนําเทคโนโลยีดิจิทลัทีก้าวหน้ามาใช้วิเคราะห์และประมวลผล อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพือมอบความสะดวกและยกระดับ
คณุภาพการให้บริการ  

ทั งนี  เพือให้สามารถรองรับกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น บริษัทได้ทําความเข้าใจกบัมมุมองของผู้บริโภคในมิติต่างๆ เพือกําหนด
กลยุทธ์ทั งระยะสั นและระยะยาว ทีครอบคลุม สอดคล้องและตอบสนองกับวิถีการดําเนินชีวิต และความคาดหวังของผู้บริโภคที
เป็นอยู่ในปัจจุบนัและอนาคต เพือทีจะสามารถรับมือกบัการแข่งขนัก็ยิงทวีความรุนแรง สามารถรักษาและเพิมฐานลกูค้าในตลาด
เดิม รวมไปถงึขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มลกูค้าเป้าหมายใหม่มากยิงขึ น เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ในขณะเดียวกนัก็ได้
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง ปรับปรุงโครงสร้างการทํางานภายในองค์กร โดยการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิมความคล่องตวั ยืดหยุ่นและรวดเร็ว ทั งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู การบริหารสินค้า การบริหาร
ต้นทุน และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และดําเนินธุรกิจโดยให้
ความสําคญักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม เพือทีจะเติบโตไปสู่อนาคตอย่างยังยืน 
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    กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อทางธุรกิจ เพื่อทางธุรกิจ เพื่อทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคอันนําไปสูการเติบโตและยั่งยืนอันนําไปสูการเติบโตและยั่งยืนอันนําไปสูการเติบโตและยั่งยืนอันนําไปสูการเติบโตและยั่งยืน        
1111.... กลยุทธการกลยุทธการกลยุทธการกลยุทธการขยายและพัฒนารานสาขาขยายและพัฒนารานสาขาขยายและพัฒนารานสาขาขยายและพัฒนารานสาขาครอบคลุมและครอบคลุมและครอบคลุมและครอบคลุมและสอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่สอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่สอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่สอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ 

ในปัจจบุนั บริษัทมีเครือข่ายร้านสาขาเพือให้บริการความสะดวกแก่ลกูค้า ครอบคลมุทัวประเทศกว่า 11,700 สาขา บริษัทยงัคง
มุ่งมันขยายร้านสาขาใหม่ พฒันาร้านสาขาใหม่ให้มีรูปแบบและสิงอํานวยความสะดวกทีสอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของลกูค้าแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเปิดร้านสาขาใหม่ประมาณ 700 สาขาต่อปี เพือมุ่งสู่ 13,000 สาขาในปี 2564  

การขยายสาขาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพบนทําเลทีมีศักยภาพ ช่วยให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมันคง โดย
เป้าหมายหลกัของการขยายเครือข่ายร้านสาขา จะสอดคล้องไปกบัการขยายตวัของชมุชนเมือง โดยเฉพาะหวัเมืองรองทีมีศกัยภาพ
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาไม่กีปีทีผ่านมา ตามการขยายตัวของโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม โดยมีเส้นทาง
รถไฟและรถไฟฟ้าความเร็วสงูเป็นแกนสําคญั  รวมถงึ ทําเลศกัยภาพอืนๆ อาทิ สถานทีท่องเทียว และยงัมีการขยายทําเลศกัยภาพใน
รูปแบบการร่วมเป็นพันธมิตรกบักลุ่มธุรกิจ อาทิ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล และสถานศึกษา เป็นต้น เพือเปิดร้าน
สาขาไปยังคอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัย และทําเลทีลูกค้ามีรายได้สูง นอกจากนี  เพือเป็นการ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคทีใช้รถส่วนตัวการขยายตัวของเมือง และเป็นการขยายรัศมีการให้บริการลูกค้าให้มากขึ น จึงมีการ
ขยายร้านสาขาขนาดใหญ่ ในลกัษณะ ร้าน Stand Alone ซึงมีพื นทีจอดรถบริการมากขึ น โดยในปี 2562 มีทั งสิ นกว่า 4,800 สาขา 
พร้อมทั งเพิมขนาดพื นทีขายในร้าน เพือเพิมความหลากหลายของสินค้า มีพื นทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม มีพื นทีให้บริการ
รูปแบบใหม่ๆ อาทิ การบริการรับฝากเงินแทนธนาคาร การบริการส่งพัสดุ และการให้บริการส่งสินค้าตามความต้องการ (On-
demand Delivery) เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย 

บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการค้นหานวตักรรมใหม่ๆ ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ร้าน เพือสร้างประสบการณ์ใน
การจบัจ่ายใช้สอยทีสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และการก้าวเข้าสู่ยคุดิจิตลั  โดยมีการพฒันาทั งร้านใหม่และร้านที
มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย รวบรวมนวัตกรรมด้านต่างๆ ทั งด้านเทคโนโลยี สิงอํานวยความสะดวก รวมไปอุปกรณ์
สมยัใหม่เข้ามาใช้ เพือประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม โดยในปีทีผ่านมา ทางบริษัทได้เปิดร้าน Flagship ใหม่ สาขา 
“ธาราพทัยา” ทีพทัยาใต้ เพือเป็นแลนด์มาร์คของภมิูภาคตะวนัออก ทีมีการออกแบบอย่างมีเอกลกัษณ์ และมีนวตักรรมทนัสมยั อาทิ 
ระบบบริการตัวเองอยู่หลายอย่างเลย ทั งจุดชําระสินค้าเอง (Self-Checkout ) บริการอุ่นสินค้าไมโครเวฟด้วยตนเอง (Smart 
Wave)  หรือตู้สังซื อสินค้าอตัโนมติั (24 Shopping Kiosk) ทีสามารถกดซื อผ่านออนไลน์และรับสินค้าได้ทีสาขาทนัที และยงัมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลกูค้า อย่าง Digital Aquarium  ซึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบรูพา ฉาย
ภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเลไทยแบบคมชดัสมจริงบนจอ LED ขนาดใหญ่ ทั งยงันํานวตักรรมผู้ ช่วยอจัฉริยะ Sevy-Bot  หรือ ‘เจ้าสิน
สมทุร’ ทีสามารถตอบโต้ทักทายกับลูกค้า มาเป็นจุดดึงดูดลูกค้า แถมยังมี Interactive Smart Door  แสดงภาพอาหารแบบ
เคลือนไหวด้านหน้าตู้แช่เย็นอาหารกล่อง สร้างสีสนัและความสนกุสนานให้กบัลกูค้าระหว่างการจบัจ่ายใช้สอยด้วย  

นอกจากนี  เพืออํานวยความสะดวกกับลูกค้าในพื นทีทีไม่มีร้านสาขา ในปี 2562 บริษัทยังได้เริมให้บริการตู้ จําหน่ายสินค้า
อตัโนมติั (Vending Machine) ให้บริการจําหน่ายสินค้า อาหาร เครืองดืมและสินค้าในชีวิตประจําวนั โดยลกูค้าสามารถเลือกชําระ
เงินได้หลากหลายช่องทาง นบัเป็นทางเลือกทีตรงกบัความต้องการของวิถีชีวิตในยคุสมยัใหม่และได้ผลตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 

 

 

กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคอันน�ำไปสู่กำรเติบโตและย่ังยืน

กลยุทธ์กำรขยำยและพัฒนำร้ำนสำขำครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละพื้นท่ี1
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2222.... กลยทุธการสรางชองทางออฟไลนและออนไลน กลยทุธการสรางชองทางออฟไลนและออนไลน กลยทุธการสรางชองทางออฟไลนและออนไลน กลยุทธการสรางชองทางออฟไลนและออนไลน (O2O) (O2O) (O2O) (O2O) เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา    

บริษัทตระหนกัและติดตามการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและการตดัสินใจของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนือง และเพือสร้างประสบการณ์ทีดีให้กบัลกูค้า บริษัทจึงได้มุ่งมันให้บริการความสะดวก ทั ง “สะดวกซื อ สะดวก
จ่าย สะดวกรับ” รองรับวิถีชีวิตยคุดิจิทลัอย่างครบวงจร โดย “สะดวกซื อ” นั น บริษัทได้ พฒันาแพลทฟอร์มธุรกิจออฟไลน์ทอูอนไลน์ 
หรือ O2O ขึ นมา เพือผสานจดุแข็งหน้าร้าน (Physical Store หรือ Offline) กบัช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการจําหน่ายสินค้า
แบบออนไลน์ (Online) ผ่านทั งเว็บไซต์ และแอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงช่องทางทางแคตตาล็อคหรือทางโทรศัพท์ ซึง
ดําเนินงานโดยบริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากัด เป็นการเพิมทางเลือกให้ลกูค้า โดยลูกค้าสามารถสังสินค้าได้ล่วงหน้าผ่านทาง
ช่องทางเหล่านี  และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขาทีครอบคลมุถึงกว่า 11,700 สาขา มาเป็นจดุรับสินค้า โดยลกูค้าสามารถรับ
สินค้าได้ทีร้านตลอด 7 วนั 24 ชัวโมง เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลกูค้า ทั งนี  บริษัทตั งเป้าในการพฒันากระบวนการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือบริหารจดัการช่องทางทีหลากหลายประสานเป็นหนึงเดียวกนั เป็นการเพิมทางเลือกและสร้างความ
สะดวกให้กบัลกูค้า ช่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ทกุที ทกุเวลา ผสมผสานช่องทางร้านค้า
ลกัษณะออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เข้าไว้ด้วยกนัโดยสมบรูณ์ ทั งนี  ในปี 2562 บริษัทยงัได้เปิดให้บริการระบบสมาชิกของบริษัท 
ในกลุ่มซพีีออลล์ ภายใต้ชือ “ออลล์ เมมเบอร์ (All Member)” ซึงจะช่วยให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ทีคุ้มค่า
เช่น การสะสมแต้มจากการซื อของ นําแต้มมาใช้แทนเงินสด ซื อสินค้าในราคาพิเศษ หรือโปรโมชันต่างๆ อีกมากมาย 

นอกเหนือไปจากการพฒันาช่องทางแล้ว ในส่วนของ “สะดวกจ่าย” บริษัทยงัพฒันาระบบนิเวศเพือสนบัสนนุธุรกิจ O2O โดยการ
เพิมทางเลือกในการชําระค่าสินค้าและบริการก็เป็นอีกปัจจัยทีบริษัทให้ความสําคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปัจจบุนัทีเริมเข้าสู่
สังคมดิจิตัลและสังคมไร้เงินสด บริษัทได้มีการพัฒนารูปแบบการชําระเงินค่าสินค้า ภายในร้าน 7-Eleven โดยใช้บาร์โค้ดผ่าน 
Mobile Payment ของ True Money Wallet และ Alipay กบั WeChat Pay เพืออํานวยความสะดวกสําหรับนกัท่องเทียว ทีมีจํานวน
เพิมมากขึ นในแต่ละปี โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวจีน พร้อมกนันี  บริษัทมีการเพิมช่องทางการชําระเงินผ่านบตัรเครดิต เพืออํานวย
ความสะดวกและกระตุ้นยอดการใช้จ่ายของลกูค้าทีมียอดการใช้จ่ายต่อบลิสงูอีกด้วย 

ในส่วนของการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) นบัตั งแต่ปี 2561 บริษัท ภายใต้การดําเนินงานของ “เคาน์เตอร์
เซอร์วิส” ได้ผนึกความร่วมมือกบัธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพือเป็น Digital Financial Partnership ให้บริการ
รับฝากและถอนเงินแทนธนาคาร ทีร้าน 7-Eleven ทัวประเทศ ช่วยให้ลกูค้าทีมีความต้องการทําธุรกรรมเงินสดหลงัเวลาทําการปกติ 
สามารถเข้าถงึ “บริการธนาคาร” ได้อย่างสะดวกยิงขึ นตลอด 24 ชัวโมง  

ในด้านการส่งมอบสินค้า เพือตอบ “สะดวกซื อ สะดวกจ่าย สะดวกรับ” บริษัท ได้เพิมทางเลือกให้กบัลกูค้าทีซื อของผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือสังจองสินค้าล่วงหน้า สามารถใช้บริการส่งสินค้า หรือ 7Delivery ทีสามารถสังอาหารและเครืองดืม All Café ถึงมือ
ลกูค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกนันั นยงัเปิดให้บริการรับ-ส่งพสัดผุ่านทางร้าน 7-Eleven เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
และการเติบโตของการซื อขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนนไลน์ โดยบริษัทร่วมกบั บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด ภายใต้ชือ 
SPEED-D (สปีด-ดี) โดยลกูค้าสามารถส่งสินค้าที 7-Eleven ทัวประเทศกว่า 11,700 สาขา และเลือกรับได้ทีร้าน 7-Eleven หรือรับที
บ้านได้ตามความต้องการ ซึงบริการดงักล่าวจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

กลยุทธ์กำรสร้ำงช่องทำงออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ2

030
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นอกจากนี  บริษัทยงัตระหนกัถึงความสําคญัของเสียงและความเห็นลกูค้า (Voice of Customer) จึงพยายามศึกษา ทําความ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ ทั งทางตรงและทางอ้อม อย่างต่อเนือง ทั งผ่านการสํารวจวิจยั การรับฟัง
ความคิดเห็นลกูค้า (Customer Feedback) จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเตอร์เนตและสือสงัคมออนไลน์ รวมไปถงึการสงัเกต
พฤติกรรมของลกูค้า เพือนํามาวิเคราะห์ข้อมลูในเชิงลึก (Data Analytic) โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือให้เกิดความรวดเร็วและ
แม่นยํายิงขึ นและนําไปสู่การออกแบบและปรับธุรกิจให้รองรับสงัคมดิจิตอล และนํามาใช้ประกอบการวางแผนเพือปรับตัวและนํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ทั งใช้เพือเป็นเครืองมือในการเข้าถงึและเข้าใจความต้องการของลกูค้า  

บริษัท ยงัเพิมช่องทางการสือสารและทํากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายผ่านทางแอพพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ เพือสร้างความผกูพนัของลกูค้า โดยมีการแจกอิเล็คทรอนิกส์คปูอง (e-Coupon) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพือใช้เป็นส่วนลดในการซื อสินค้าทีร้าน การสะสมแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) รวมไปถึงการ
เพิมช่องทางการสือสารข้อมลูข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภคจากช่องทางออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊ก “7-Eleven Thailand” 
แอปพลิเคชนั “Line” “Instagram” “Twitter”รวมไปถงึ Youtube ของ 7-ElevenThailand 

3333.... กลยุทธดานสินคา กลยุทธดานสินคา กลยุทธดานสินคา กลยุทธดานสินคา เพื่อมุงไปสูการเปนรานอิ่มสะดวกเพื่อมุงไปสูการเปนรานอิ่มสะดวกเพื่อมุงไปสูการเปนรานอิ่มสะดวกเพื่อมุงไปสูการเปนรานอิ่มสะดวก    24 24 24 24 ชั่วโมง และตอบโจทยความตองการดานสุขภาพและการมีสุขชั่วโมง และตอบโจทยความตองการดานสุขภาพและการมีสุขชั่วโมง และตอบโจทยความตองการดานสุขภาพและการมีสุขชั่วโมง และตอบโจทยความตองการดานสุขภาพและการมีสุข
ภาวะที่ดีของคนไทยภาวะที่ดีของคนไทยภาวะที่ดีของคนไทยภาวะที่ดีของคนไทย    

บริษัทให้ความสําคญักบัการศกึษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Customer Insight) เพือนํามาใช้ในการสรรหา
และพัฒนาสินค้าทีสอดคล้องกับทิศทางของตลาด และทันกับการเปลียนแปลงของสังคม รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าทีมีความ
ต้องการแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม แต่ละพื นที เพือให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการที ช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้การดําเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการและครอบคลมุทัวถงึมากขึ น ในขณะเดียวกนัเพือให้ร้านเป็นจดุหมายปลายทางที 1 ในใจลกูค้าเมือ
นึกถึงอาหารและเครืองดืม (Food &  Beverage Destination)  ตามสโลแกน ‘หิวเมือไหร่ก็แวะมา …7-Eleven ’ ทั งนี  ในปี 2562 
บริษัทมีการขยายจํานวนร้าน 7-Eleven ทีวางจําหน่ายข้าวกล่องสําเร็จรูปแช่เย็นให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้ามากขึ น เป็น
กว่า 11,700 สาขา เพือตอบสนองพฤติกรรมของลกูค้าทีบริโภคได้ถึง 7 มื อต่อวนั ทั งเมนอูาหารทีเป็นมื อหลกั มื อรอง อาหารจาน
เดียว กบัข้าวพร้อมทาน ของว่าง ของหวาน ขนมไทย และผลไม้พร้อมทาน เพือให้มีความหลากหลายและเพิมทางเลือกให้แก่ลกูค้า 
อีกทั งมีการขยายศนูย์กระจายสินค้าควบคมุอณุหภมิูไปยงัภมิูภาคต่างๆ ให้สอดคล้องและครอบคลมุพื นทีขายมากขึ นเพือสามารถส่ง
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีคณุภาพสินค้าจนถงึมือลกูค้า  

ยิงไปกว่านั น บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าอาหารและเครืองดืมให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง สร้างความคุ้มค่ามากขึ น  
โดยมุ่งเน้นการยกระดบัความอร่อย เพิมคณุประโยชน์และคณุค่าทางโภชนาการ เพือส่งเสริมสขุภาพและสขุภาวะทีดีของคนไทย อีก
ทั งเพิมความหลากหลายของเมน ูโดยสรรหาสินค้าและเครืองดืมเพือสขุภาพ อาทิ ผกัผลไม้สดพร้อมทาน นํ าผกัและนํ าผลไม้ อาหาร
แคลอรีตํา อาหารทีลดเกลือลดนํ าตาล เพือตอบโจทย์ผู้บริโภคทีคํานงึถงึสขุภาพและการเข้าสู่สงัคมสงูอายขุองสงัคมไทย เป็นต้น  

ในส่วนของกาแฟและเบเกอรีอบสดนั น บริษัทมีการเพิมจํานวนมมุกาแฟสด “ออลล์ คาเฟ่” ไปตามร้านสาขา มากกว่า 6,600 
สาขา และร้าน “คดัสรร” ไปตามร้านสาขา มากกว่า 200 สาขา ทัวประเทศ นอกจากนี  ยงัมีการจําหน่ายอาหารปรุงสดพร้อมเสิร์ฟ 
หรือ Food Place ในเขตพื นทีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั อีกประมาณกว่า 200 สาขา โดยมีเมนหูลากหลาย สามารถปรับได้
ตามความต้องการ เพือเป็นทางเลือกทีสะดวกสบาย สะอาด รวดเร็วและปรุงด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ซึงจะเปิดในทําเลทีใกล้กับ

กลยุทธ์ด้ำนสินค้ำ เพื่อมุ่งไปสู่กำรเป็นร้ำนอิ่มสะดวก 24 ชั่วโมง และตอบโจทย์ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพและกำรมีสุขภำวะท่ีดีของคนไทย3

031รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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สถานศึกษา ตลาด สํานกังาน โรงพยาบาล ทีพกัอาศัย จุดต่อรถ ฯลฯ ทีอาจไม่สะดวกในการหาอาหารรับประทานในช่วงทีร้านค้า
ทัวไปไม่เปิดให้บริการเป็นหลกั  

นอกจากการให้ความสําคญักบัสินค้ากลุ่มอาหารและเครืองดืมแล้วนั น เพือสอดรับกบัพฤติกรรมของลกูค้าทีหนัมาใส่ใจสขุภาพ
และความงาม กอปรกบักลุ่มผู้สงูอายทีุเริมมีสดัส่วนเพิมขึ นในสงัคมไทย บริษัทได้เริมทดลองเปิดมมุสินค้าสขุภาพ (Eat Well Corner) 
ทีในปัจจบุนัมีราว 100 สาขา จําหน่ายผกัผลไม้สด สมนุไพร และสินค้าสขุภาพครบวงจร ในพื นทีทีมีศกัยภาพและมีความต้องการ 
อย่างร้านในโรงพยาบาล เป็นต้น ขยายมมุสินค้าและความงาม All Beauty Corner ตลอดไปจนถึงมมุจําหน่ายยาสามญัประจําบ้าน
และผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพ “eXta” ภายในร้าน 7-Eleven โดยมุ่งหวงัให้ eXta จําหน่ายยาคณุภาพ ทีทกุคนสามารถเข้าถงึได้ง่าย และ
เป็นทีพึงของชุมชน เพือส่งเสริมสขุภาพอนามยัทีดีของคนไทยทัวประเทศ รวมถึงการมีร้านจําหน่ายสินค้าฮาลาล เพือรองรับกลุ่ม
ลกูค้าและนกัท่องเทียวชาวมสุลิมทีมีแนวโน้มเติบโตมากขึ น 

ไม่เพียงคณุภาพและความหลากหลายของสินค้าเท่านั น บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการควบคมุมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
อาหาร โดยพฒันาระบบเพิมประสิทธิภาพของระบบห่วงโซอ่ปุทานและการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) เพือยกระดบัคณุภาพ
สินค้าตั งแต่ผู้ผลิต การขนส่ง และการจดัการทีร้าน เพือให้ลกูค้าได้รับสินค้าทีมีคณุภาพ สดใหม่ในทกุๆมื อตลอดทั ง 7 วนั 

4444.... กลยทุธการพัฒนากลยทุธการพัฒนากลยทุธการพัฒนากลยทุธการพัฒนาโลจสิติกสโลจิสติกสโลจิสติกสโลจิสติกสและหวงโซอปุทาน และหวงโซอปุทาน และหวงโซอปุทาน และหวงโซอปุทาน (Supply Chain) (Supply Chain) (Supply Chain) (Supply Chain) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสงมอบสนิคาและรองรบัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสงมอบสนิคาและรองรบัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสงมอบสนิคาและรองรบัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสงมอบสนิคาและรองรบัการ
ขยายตัวเขาสูยุคดิจิตัลขยายตัวเขาสูยุคดิจิตัลขยายตัวเขาสูยุคดิจิตัลขยายตัวเขาสูยุคดิจิตัล    

บริษัทมีความพยายามอย่างไม่หยดุนิงในการพฒันาห่วงโซค่ณุค่า เพือรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก และการขยายสาขาทัว
ประเทศ ทางบริษัทมุ่งพฒันาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซอ่ปุทาน ให้มันใจว่า ร้านสาขาจะได้รับสินค้าครบถ้วน ตรงเวลา ไม่เสียโอกาส
การขาย ทั งยงัสามารถรักษาคณุภาพสินค้าจนถงึมือลกูค้า ด้านการพฒันาระบบโลจิสติกส์นั น ในปี 2562 บริษัทมีศนูย์กระจายสินค้า
ขนาดใหญ่ สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั งสิ น 10 แห่ง สําหรับสินค้าควบคมุอุณหภูมิ  10 แห่ง และ สําหรับสินค้าแช่แข็ง 2 แห่ง 
ครอบคลมุพื นทีทัวประเทศไทย ซึงถือเป็นผู้ ค้าปลีกทีมีพื นทีศนูย์กระจายสินค้ามากทีสดุในประเทศ และโดยให้ความสําคญักบัการ
ขยายศูนย์กระจายสินค้าให้มีปริมาณทีเพียงพอและมีทีตั งทีเหมาะสม สามารถรองรับการกระจายสินค้าทีหลากหลายมากขึ นตรง
ตามทั งประเภทสินค้า อาทิ คลังสินค้าแห้ง คลงัสินค้าแช่แข็ง คลังเบเกอรี เป็นต้น นอกจากนี  ยังให้ความสําคัญกับการจัดระบบ
บริหารจดัการคลงัสินค้าด้วยระบบและเทคโนโลยีรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ และช่องทางทีหลากหลายมากขึ น ตอบโจทย์การ
ซื อขายสินค้าออนไลน์/โอทโูอ (O2O) และธุรกิจส่งพสัดุ (Parcel Delivery) ทีจะมีการรับส่งสินค้ามากขึ นทั งทีร้านและทีบ้าน ใน
ขณะเดียวกนัสามารถเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของผู้ ทีเกียวข้องตลอดทั งห่วงโซ่อปุทาน ด้วยระบบการบริหาร
จดัการทีทนัสมยั มีประสิทธิภาพและลดเวลาการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีระบบอตัโนมติั (Automation) เข้ามาเพือช่วยบริหาร
จดัการต้นทนุ ลดความสญูเปล่า สามารถทราบความเคลือนไหวและติดตามการทํางาน เพือสามารถส่งมอบสินค้าไปตามสายการ
ขนส่งอย่างถกูต้องและแม่นยํา  

ในส่วนของการบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) นั น บริษัทมีพฒันาการอย่างมีนยัสําคญั อนัเป็นผล
สืบเนืองมาจากความพยายามมุ่งมันของบริษัท ในการพฒันานโยบาย และแนวปฏิบติัสําหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
เพือตอบสนองความคาดหวงัของคู่ค้าให้ครบทกุด้าน ผ่านการสือสาร อบรม และประเมินความเสียงของคู่ค้า เพือนําผลจากการตรวจ
ประเมินไปพิจารณาจดัทําโปรแกรมช่วยเหลือปรับปรุง ติดตามตรวจสอบ และหาโอกาสการพฒันาในมิติต่างๆ ให้คู่ค้าเจริญเติบโตไป
พร้อมๆ กบับริษัทอย่างยังยืน มีประสิทธิภาพ และมีคณุธรรมตลอดไปจนถงึการพฒันาคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้า 

กลยุทธ์กำรพัฒนำโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งมอบสินค้ำและรองรับกำรขยำยตัวเข้ำสู่ยุคดิจิตัล4
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ให้ครอบคลุมในทกุมิติ เพือยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ หรือ การตรวจสอบย้อนกลบั เป็นต้น ซึงจะทําให้
ลกูค้าและบคุคลทัวไปมีความมันใจในมาตรฐานและความปลอดภยัในสินค้าทีมีการจดัจําหน่ายในร้าน 7-Eleven ทกุแห่งทัวประเทศ 

5555.... กลยทุธดานความยั่งยนื ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลและเปนคนดีของสังคมกลยทุธดานความยั่งยนื ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลและเปนคนดีของสังคมกลยทุธดานความยั่งยนื ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลและเปนคนดีของสังคมกลยทุธดานความยั่งยนื ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลและเปนคนดีของสังคม        

บริษัทตระหนกัดีว่า การเป็นองค์กรคณุภาพทีเติบโตอย่างยังยืน ปัจจยัสําคญัประการหนึงคือการสร้างความเชือมันและความไว้
เนื อเชือใจจากสังคม ชุมชน และผู้ มีส่วนได้เสีย  ด้วยการดําเนินธุรกิจทีเน้นการพัฒนาอย่างยังยืนในทุกมิติ ครอบคลุมทั งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม ภายใต้หลกับรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส ส่งเสริมการต่อต้านทจุริต ปลกูจิตสํานึกให้พนกังาน
ทกุคน ทํางานด้วยความซือสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม คํานึงถึงชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม โดยมีการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและ
องค์กรร่วมกนั (Creating Shared Value) ในกระบวนการทํางาน จากความมุ่งมันดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทกุมิติ 
ทั งเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล้อม เพือก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยังยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบง่ปันโอกาสให้ทกุคน” มา
อย่างต่อเนืองกว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและรับรองจากหน่วยงานและสถาบนัทั งในและระหว่างประเทศมากมาย 

ในปี 2562 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น บริษัทชั นนําด้านองค์กรความยังยืนอนัดบั 1 ของดชันีความยังยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) กลุ่ม World Index ประเภท ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอปุโภคบริโภค (Food & 
Staples Retailing)  โดยได้คะแนนอนัดบั 1 ของโลกในประเภทเดียวกัน นอกจากนี  บริษัทยงัได้รับการจดัอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ 
(Excellent) ได้คะแนน 5 ดาว ด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัททีดี (Corporate Governance หรือ CG) จากทางสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึงได้สํารวจและประเมินการ
กํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจําปี 2562 โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการประเมินทีพัฒนาจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) แสดงให้เห็นถึงมุ่งมันของบริษัททีจะพฒันามาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการบริษัททีดี (CG) อย่างต่อเนือง 
โดยให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพือการเติบโตอย่างยังยืน ซึงเป็นไปตามแนวโน้ม 
CG ในระดบัสากลทีเปลียนจากการมุ่งเน้นทีผู้ ถือหุ้น (Shareholder-Centric) มาเป็นการมุ่งเน้นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder-
Centric) มากขึ น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปทีลกูค้า (Customer-Centric) เป็นเครืองพิสจูน์ความสามารถในการแข่งขนั และการได้รับ
การยอมรับในสายตาของนกัลงทนุทั งใน และต่างประเทศ 

ทั งนี  การดําเนินงานด้านความยังยืนทีสําคญัในปีทีผ่านมานั น มีอาทิ การลดใช้ถงุพลาสติกเพือลดปริมาณขยะพลาสติก ภายใต้
โครงการ “ลด และ เลิก ใช้ถงุพลาสติก” ทีร้าน 7-Eleven ทัวประเทศ โดยส่งเสริมให้ลกูค้าปฏิเสธการใช้ถงุพลาสติก รวมทั งใช้ถงุผ้า
แทนถงุพลาสติก เพือเปลียนเป็นเงินบริจาค  ซึงได้รับความร่วมมือจากลูกค้าประชาชนอย่างดียิง โดยลดการใช้ถงุพลาสติกไปราว 
998 ล้านใบ และเงินบริจาคทีได้มารวมทั งสิ นกว่า 134 ล้านบาทนั น ทางบริษัทได้นําไปสมทบทนุซื ออปุกรณ์การแพทย์  มอบให้กบั
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในถินทรุกนัดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จงัหวดัทัวประเทศ  
เพือขยายผลความตั งใจให้กระจายครอบคลมุทกุพื นทีและส่งมอบโอกาสให้กบัผู้ ป่วยในถินทรุกนัดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลทีดี  
ทั งยังเป็นการสร้างพฤติกรรมและจิตสํานึกรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อมในสังคมไทยได้อย่างยังยืนต่อไปด้วย นอกจากความ
พยายามในการลดถงุพลาสติกแล้ว ทางบริษัทยงัหาแนวทางการนําวสัดเุหลือใช้และขยะพลาสติกกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และแปร
รูปเพือใช้ประโยชน์ (Up cycling) ตามแนวคิด Circular Economy อีกด้วย โดยล่าสดุบริษัทได้ร่วมกบั เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ต่อยอดแคมเปญลดและเลิกใช้ถงุพลาสติกในร้าน 7-Eleven เปิดตวัโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road 

กลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืน ด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลและเป็นคนดีของสังคม5
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เปลียนขยะพลาสติกเป็นถนน  นําร่องพัฒนาพื นทีลานจอดรถหน้าร้าน 7-Eleven เป็นต้นแบบ เพือหวังเป็นอีกแนวทางในการดแูล
สิงแวดล้อมอย่างยังยืน  

นอกจากกลยทุธ์หลกัๆ ตามทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการวางรากฐานและพฒันาปัจจยัสนบัสนนุไป
พร้อมๆกนั เพือสร้างการเติบโตอย่างมันคงและยังยืนของธุรกิจ อนัได้แก่ 

1111.... กลยุกลยุกลยุกลยุทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความรวมมือและตอยอดทางธุรกิจทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความรวมมือและตอยอดทางธุรกิจทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความรวมมือและตอยอดทางธุรกิจทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความรวมมือและตอยอดทางธุรกิจ    

เครือข่ายพันธมิตร ตลอดทั งห่วงโซ่อุปทาน มีส่วนสําคัญอย่างยิงในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ บริษัทจึงให้
ความสําคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือในหลากหลายระดับ ทั งพันธมิตรภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึงมี
ประเภทธุรกิจทีหลากหลาย รวมถงึเครือข่าย 7-Eleven จากทัวโลก เพือแลกเปลียนองค์ความรู้และวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ นําไปสู่การ
เพิมขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า การสรรหาและพฒันาสินค้ารวมถึงบริการทีแตกต่าง หลากหลาย 
บริษัทยงัมุ่งพฒันาศกัยภาพของคู่ค้า อาทิ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Store Business Partner ผู้ ให้บริการขนส่ง และผู้ประกอบการราย
ย่อย โดยการแบง่ปันองค์ความรู้ ให้คําปรึกษา รวมถงึการฝึกอบรม เพือเพิมศกัยภาพในการขบัเคลือนธุรกิจไปพร้อมๆ กบัการเติบโต
ของบริษัท รวมไปถงึมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีทีสามารถผลิตสินค้า
ได้คณุภาพมาตรฐานและเป็นทีนิยม เช่น ผลไม้แปรรูป เครืองดืม เบเกอรี ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้าให้กบัผู้ประกอบการเหล่านั น ซึงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เพือทีจะช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีมลูค่าเพิมมากขึ น ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ น 

นอกจากนี  บริษัทมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพือสรรสร้างเป็นนวตักรรมทีทรงคณุค่า จนเกิดเป็นความร่วมมือของ ซีพี 
ออลล์ กบัพนัธมิตรทั งภาครัฐและเอกชนกว่า 11 องค์กร รวมถึง ทีมงานนกัวิจยั และศนูย์บ่มเพาะนวตักรรมของมหาวิทยาลยัต่างๆ 
ทัวประเทศ เพือเปิดโอกาสให้ คู่ค้า และผู้ประกอบการ SMEs ไทย มีโอกาสและช่องทางแสดงสินค้าทีแปลกใหม่ และมีคณุภาพ ผ่าน
การประกวดรางวลั 7 Innovation Awards ในงาน “Thailand Synergy เพือ SMEs ไทย” โดยเป็นส่วนหนึงในการแปลงความรู้ทีมีอยู่
ของแต่ละองค์กร มาสร้างคณุค่าหรือมลูค่าเพิมทีเป็นประโยชน์ต่อยอดให้กบัเศรษฐกิจ สงัคม และประเทศชาติต่อไป 

2222.... กลยทุธดานการสรางคนและปฏิรูปการทํางานในองคกร เพื่กลยทุธดานการสรางคนและปฏิรูปการทํางานในองคกร เพื่กลยทุธดานการสรางคนและปฏิรูปการทํางานในองคกร เพื่กลยทุธดานการสรางคนและปฏิรูปการทํางานในองคกร เพื่ออออเตรียมความพรอมดานบคุลากรเตรียมความพรอมดานบคุลากรเตรียมความพรอมดานบคุลากรเตรียมความพรอมดานบคุลากร    โครงสรางและวฒันธรรมโครงสรางและวฒันธรรมโครงสรางและวฒันธรรมโครงสรางและวฒันธรรม
องคกรองคกรองคกรองคกรที่มีศักยภาพ ที่มีศักยภาพ ที่มีศักยภาพ ที่มีศักยภาพ รองรับรองรับรองรับรองรับการขยายธุรกิจการขยายธุรกิจการขยายธุรกิจการขยายธุรกิจยุคใหมยุคใหมยุคใหมยุคใหม    

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่า บคุลากรเป็นหวัใจสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยังยืน บริษัทจึงให้ความสําคญักับ
การพฒันาคน ภายใต้การดําเนินธุรกิจผ่านปรัชญาองค์กร ทีว่า “เราปรารถนารอยยิ มจากลกูค้า ด้วยทีมงานทีมีความสขุ” 

ทั งการสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม อีกทั งมุ่งเน้นทีจะเรียนรู้และเข้าใจความต้องการทีแตกต่างหลากหลายของ
บคุลากรในแต่ละช่วงอาย ุเพือให้พนกังานทกุระดบั ทํางานร่วมกนัได้อย่างสามคัคี ตลอดจน การรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนํา
ของพนักงานผ่านการสํารวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจําทุกปี เพือนําผลการสํารวจดังกล่าว มาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ด้วยแนวคิด “Happy Workplace” และ “Flexible Working Hour” ให้ตอบโจทย์พนกังานรุ่นใหม่ๆ ซึงส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ Generation Y และ Z (Gen-Y & Gen-Z) ทีก้าวเข้ามาเป็นกําลงัหลกัในองค์กร พร้อมทั งยงัมีการปรับปรุงสวสัดิการ
ต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละระดบั และจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ในองค์กรอย่าง
สมําเสมอ เพือให้พนกังานมีความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กรอย่างยังยืน ซึงจะสะท้อนไปถึงการส่งมอบคณุค่าและ
บริการด้วยความสขุไปยงัลกูค้าต่อไป 

กลยุทธ์กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อควำมร่วมมือและต่อยอดทำงธุรกิจ1

กลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงคนและปฏิรูปกำรท�ำงำนในองค์กร เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กรที่มีศักยภำพ 
รองรับกำรขยำยธุรกิจยุคใหม่
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และเพือรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และแพลทฟอร์มการค้าใหม่ๆ ทางบริษัทจงึมุ่งเน้นในการพฒันาทกัษะของ
พนกังานในองค์กรอย่างต่อเนืองและเข้มข้น โดยเฉพาะการเสริมทกัษะทีจําเป็น (Reskill) และเพิมทกัษะใหม่ (Upskill) โดยบริษัท
เล็งเห็นว่าการเสริมทกัษะ (Reskill) เพิมเติมในความเชียวชาญเดิมในบริบทใหม่ เพิมความสามารถของพนกังานในเนื องานเดิมบท
บริบทใหม่ จะเป็นการเพิมคณุค่าของพนกังานทีมีต่อองค์กรอย่างมาก ในขณะที การเพิมทกัษะใหม่ทีจําเป็น (Upskill) คือ การพฒันา
ทกัษะทั งหมดของพนกังานสําหรับเนื องานอืนๆ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการฝึกทกัษะทีจําเป็นและสามารถนําทกัษะเหล่านี ไป
ใช้ในหน้าทีใหม่ภายในบริษัท ยกตวัอย่างเช่น ทกัษะการเรียนรู้เรืองดิจิทลั (Digital Literacy) เป็นต้น นอกจากนี  บริษัทยงัมุ่งพฒันา
ทกัษะวิชาชีพเฉพาะทางทีธุรกิจกําลังขยายตวั อาทิ พนกังานชงกาแฟ (Coffee Maker) ผู้ เชียวชาญด้านกาแฟ (Coffee Master) 
ผู้บริหารธุรกิจกาแฟ (Coffee Manager) และผู้ เชียวชาญด้านการบริหารจดัการอาหาร (Food Master) เป็นต้น ซึงจะมีการอบรม 
ทดสอบเทียบคณุวฒิุ และมีแนวทางปรับผลค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคณุวฒิุทีได้รับต่อไป 

ในด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานในองค์กร บริษัทมุ่งเน้นปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ลดการทํางานหลาย
ขั นตอน ส่งเสริมการทํางานทีสามารถปรับเปลียนได้อย่างรวดเร็ว คล่องตวั (Agile) มีการทํางานร่วมกนัข้ามสายงานอย่างบรูณาการ
มากขึ น ซึงจะช่วยให้บริษัท เป็นองค์กร 4.0 รองรับการเปลียนแปลงในโลกยคุใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ด้านการพฒันาบคุลากรสําหรับประเทศ นอกเหนือ จากการส่งเสริมการศกึษาและพฒันาบคุลากรทีมีคณุภาพเพือรองรับธุรกิจค้า
ปลีกของประเทศไทยทีบริษัทดําเนินการมาอย่างต่อเนือง ผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีหรือระบบการเรียนควบคู่ไปกับการฝึก
ภาคปฏิบติั ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผ่านวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ทีเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ ทีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั งหลกัสูตรภาษาไทย
และหลกัสูตรนานาชาติแล้ว ในปีทีผ่านมา บริษัท ยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลผ่านโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพือร่วม
ผลิต "บณัฑิตพรีเมียม" ผลิตนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสงู (ปวส.) และปริญญาตรี ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจดัการนวตักรรมการค้า การตลาด, การจดัการธุรกิจค้าปลีก, เทคโนโลยีไฟฟ้า และอาหารและเครืองดืม 
ซึงในส่วนของภาพรวมตั งเป้าหมายทีจะรับนักศึกษากว่า 5,100 คน โดยบริษัท จะให้การสนบัสนุนทุนการศึกษาร้อยละ 70 แก่
สถานศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาทัวไป ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาถึงร้อยละ 100 แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ซึงมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือกลุ่มชาติพนัธุ์ พร้อมรับเข้าทํางานทนัทีหลงัเรียนจบการศกึษา ถือเป็นการมอบโอกาสด้าน
การศกึษาทียิงใหญ่ให้กบัประเทศและสงัคม 

3333.... การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิรูปดานดิจิทัล การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิรูปดานดิจิทัล การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิรูปดานดิจิทัล การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิรูปดานดิจิทัล (Digital (Digital (Digital (Digital 
Transformation) Transformation) Transformation) Transformation) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ    

เพือตอบสนองทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษัททีมุ่งเน้นการทําความเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าในยคุดิจิทลัให้มาก
ขึ น บริษัทจําเป็นต้องมีการปรับเปลียนโครงสร้างพื นฐานต่างๆ ทีสําคัญ ตลอดไปจนถึงกระบวนการทํางานให้มีความทันสมัย 
(Modernization) และมีการนําเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาประยกุต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ (Digitization) โดยนอกเหนือจากการขยาย
ช่องทาง/แพลทฟอร์มแบบออฟไลน์ทอูอนไลน์ หรือ O2O แล้ว ในการเปิดร้านสาขาใหม่ประมาณ 700 สาขาต่อปี เพือมุ่งสู่ 13,000 
สาขาในปี 2564 นั น บริษัทได้นําเทคโนโลยีเข้ามาเพิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการในการพฒันาระบบมาตรฐานร้าน ลด
ระยะเวลาก่อสร้างและลดต้นทนุ รวมไปถึงมีระบบจัดการทรัพย์สิน การดแูลร้านและอุปกรณ์ให้ดใูหม่และพร้อมใช้งาน ไม่เพียง
เท่านั น การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพือรองรับกบัรูปแบบการ
ทํางาน ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ การเริมนําระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ หรือ RPA (Robotic Process 

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรปฏิรูปด้ำนดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
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Automation) มาใช้แบง่เบาภาระของพนกังาน เนืองจากสามารถเพิมความเร็วสงูขึ นได้หลายเท่า โดยมีโอกาสเกิดความผิดพลาดตํา 
หรือการบริหารจดัการด้านบคุลากร (Human Resources Management) ทีเริมนําระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาทดแทนการทํางานด้วย
มือและการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ ทําให้พนักงานสามารถใช้บริการด้วยตนเอง (Self-service) เพิมประสิทธิภาพและความ
คล่องตวัในการทํางาน รวมถึงมีการศึกษาอย่างจริงจงัเพือทีจะนํา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้เป็นโอกาสใน
การสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ทีสร้างมลูค่าเพิมให้กบัองค์กรต่อไปในอนาคตด้วย 

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของโลกธุรกิจปัจจบุนั นโยบายการกํากบัดแูลความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะต่อภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมลูทางการค้า และข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าและ
พนักงาน จึงทวีความสําคัญมากขึ น เพราะอาจส่งผลกระทบทางการเงิน ชือเสียง และความน่าเชือถือของบริษัท โดยบริษัทได้มี
มาตรการทีเข้มงวด เพือควบคมุ ตรวจสอบ และกํากับดแูลกระบวนการทํางานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้มันใจว่าทุก
ขั นตอนของการทํางานนั น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ซึงดําเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัพนกังานทกุคนในองค์กร  

4444.... การพัฒนาความเปนเลิศดานการพัฒนาความเปนเลิศดานการพัฒนาความเปนเลิศดานการพัฒนาความเปนเลิศดานนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรม    เพื่อการเปนเพื่อการเปนเพื่อการเปนเพื่อการเปนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืน    

ท่ามกลางสภาวะการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั นวัตกรรมยิงเป็นหัวใจหลกัของการดําเนินธุรกิจ เพือสร้างความ
แตกต่างและเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมันคงและยังยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม และผลกัดนั “วฒันธรรมแห่งนวตักรรม” 
ให้เกิดขึ นภายในองค์กร บริษัทจึงให้ความสําคญักับการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างไม่หยดุนิง เพือสรรสร้างเป็น
นวตักรรมทีทรงคณุค่า ช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุในการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานเพือส่งเสริมนวตักรรมภายใน
องค์กรนั น มีวตัถปุระสงค์เพือส่งเสริมการคิดค้นและสนบัสนนุผลงานนวตักรรมของพนกังานในกลุ่มบริษัท และส่งต่อสู่สงัคม ผ่านการ
ประกวดในงาน CPALL Innovation Days และ Process Excellence Award ซึงจดัขึ นเป็นประจําทกุปี ซึงการจดัประกวดดงักล่าว
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนกังานทั งองค์กร มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมด้านกระบวนการ สินค้า และแนวคิดธุรกิจ
ใหม่ เกิดเป็นนวตักรรมทีตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั งยงัทําให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ระหว่างกิจการ เพือเกิดการบรูณา
การความรู้ร่วมกนั เพือให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมอนัจะนําไปสู่ความยังยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง 

ในส่วนของการส่งเสริมนวตักรรมภายนอกองค์กร เกิดจากความร่วมมือของบริษัท กบัพนัธมิตรทั งภาครัฐและเอกชน 11 องค์กร
ทัวประเทศ อาทิ สํานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคม
ธนาคารไทย, สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น ตลอดจน ทีมงานนักวิจยั และศนูย์บ่มเพาะ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัวประเทศ เพือส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการมีโอกาสเห็นช่องทาง ซึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอืน  และก้าวสู่ยคุ 4.0 อย่างยังยืน ผ่านการประกวดรางวลั 7 Innovation Awards ในงาน 
“Thailand Synergy เพือ SMEs ไทย” ซึงบริษัทได้จดัทําและให้การสนบัสนนุโครงการนี  มาอย่างต่อเนืองเป็นปีที 6 แล้ว  โดยในปี 
2562 นี  จดัขึ นภายใต้แนวคิด “ให้นวตักรรม เป็นพลงัเปลียนโลก” โดยผู้ชนะนอกจากได้รับเงินรางวลั พร้อมโล่รางวลัและใบประกาศ
เกียรติคณุแล้ว ยงัมีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสําหรับผลงานทีมีนวตักรรม ผ่านทางช่องทางการจดัจําหน่ายทีมีอยู่หลายช่องทาง
ของ บริษัท ซึงรวมถงึร้าน 7-Eleven ทีมีจํานวนมากกว่า 11,000 สาขาทัวประเทศ 

และเพือส่งเสริมกลยทุธ์ด้านนวตักรรมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้มีการจดัตั งสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวตักรรม (Science technology and innovation development office: STIDO) เพือสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน
และภายนอกในการพฒันาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ให้สอดคล้องตามยทุธศาสตร์ขององค์กรอีกด้วย 

กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรม เพื่อกำรเป็นองค์กรคุณภำพที่เติบโตอย่ำงย่ังยืน4

036



ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

การสงมอบผลติภณัฑหรอืบรกิารการสงมอบผลติภณัฑหรอืบรกิารการสงมอบผลติภณัฑหรอืบรกิารการสงมอบผลติภณัฑหรอืบรกิาร    

 บริษัทมีความพยายามอย่างไม่หยดุนิงในการพฒันาห่วงโซค่ณุค่า เพือส่งมอบสิงทีดีทีสดุให้แก่ลกูค้า ด้านการพฒันาระบบ
ลอจิสติกส์นั น ในปี 2562 บริษัทมีศนูย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ สําหรับสินค้าอปุโภคบริโภค 10 แห่ง สําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมิู 
10 แห่ง และสําหรับสินค้าแช่แข็ง 2 แห่ง ครอบคลมุพื นทีทัวประเทศไทย ซึงถือเป็นผู้ ค้าปลีกทีมีพื นทีศนูย์กระจายสินค้ามากทีสดุใน
ประเทศ และบริษัทยงัคงให้ความสําคญัต่อการเพิมจํานวนศนูย์กระจายสินค้าให้รองรับการขยายตวัของร้านสาขา ซึงหลายแห่งยงัอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563 

ในด้านการบริหารจดัการต้นทนุ เพือให้ต้นทนุค่าขนส่งต่อยอดขายมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตวัของร้านสาขาในอนาคต  
บริษัทได้มีการปรับขนาดรถ 4 ล้อขนส่ง ให้มีขนาดใหญ่ และมีพื นทีรองรับสินค้ามากขึ น สามารถเพิมประสิทธิภาพในการบรรจ ุและ
ขนส่งสินค้า ลดจํานวนรถทีใช้ในระบบการขนส่ง ทําให้ต้นทนุค่าขนส่งลดลงอย่างมีนยัสําคญั  

นอกจากนี  ทางบริษัทยงัมีการริเริมพฒันาศนูย์ข้อมลูลอจิสติกส์อจัฉริยะ (Live Center) เพือเป็นศนูย์รวมข้อมลูแบบ Real Time 
ของห่วงโซอ่ปุทานลอจิสติกส์ ตั งแต่ต้นนํ าไปยงัปลายนํ า ทําให้บริษัทสามารถนําข้อมลูมาใช้ในการคาดการณ์และบริหารจดัการด้าน
ลอจิสติกส์อย่างถกูต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพมากขึ น และนําเทคโนโลยีระบบออโตเมชันมาช่วยในการจดัส่งสินค้าไปตามสาย
การขนส่งอย่างถกูต้องและแม่นยํา เพือรักษาคณุภาพของสินค้าจากผู้ผลิตไปจนถงึมือลกูค้าต่อไป 

ธรุกจิคธรุกจิคธรุกจิคธรุกจิคาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเอง    
ลกัษณะผลติภณัฑหรอืบรกิารลกัษณะผลติภณัฑหรอืบรกิารลกัษณะผลติภณัฑหรอืบรกิารลกัษณะผลติภณัฑหรอืบรกิาร    

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (“แม็คโคร”) ประกอบธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้
ชือ “แม็คโคร” จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ให้แก่ลกูค้าทัวประเทศ โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถงึผู้ประกอบธุรกิจบริการ  แม็คโครดําเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการทีแตกต่างของลกูค้าสมาชิกทีปัจจบุนัมีอยู่กว่า 3 ล้านราย ทําให้ธุรกิจของแม็คโคร 
ประเทศไทย เติบโตอย่างโดดเด่นและมันคง เป็นทีได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าผู้ประกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 
30 ปีแม็คโครยงัคงให้ความสําคัญกบัการปรับองค์กรให้มีความทันสมยัตลอดเวลา เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมืออาชีพทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทลั เป้าหมายเพือยกระดับ
คณุภาพชีวิตของผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องให้ดียิงขึ น ไม่ว่าแม็คโครจะขยายการดําเนินธุรกิจไปอยู่ ณ ทีใดก็ตาม  

แม็คโครมีศนูย์จําหน่ายสินค้า ณ สิ นปี 2562 ทั งสิ น 134 สาขาทัวประเทศ แบง่เป็นศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร จํานวน 79 สาขา 
แม็คโคร ฟดูเซอร์วิส จํานวน 28 สาขา อีโค พลสั จํานวน 15 สาขา แม็คโคร ฟดูช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซน่ จํานวน 7 
สาขา รวมถึงการเปิดศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครในต่างประเทศอีก 6 สาขา ได้แก่ 2 สาขาในประเทศกมัพชูา 3 สาขาในประเทศ
อินเดีย และ 1 สาขาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟดูเซอร์วิส ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 
สาขา นอกจากนี  แม็คโคร ยงัประกอบธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจดัส่ง
ในประเทศไทยเวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และกมัพชูา รวมทั งธุรกิจอืนทีเกียวเนืองและสนบัสนนุธุรกิจหลกัของ
แม็คโครผ่านการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

        

กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร

ธุรกิจค้ำส่งแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง

037รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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ลกัษณะลกูคาลกัษณะลกูคาลกัษณะลกูคาลกัษณะลกูคา    

กลุ่มลกูค้าหลกัของแม็คโครปัจจบุนัประกอบด้วย: 
- ผู้ ค้าปลีกรายย่อย : ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยทีจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคซึงกระจายอยู่ทัวประเทศ ประกอบด้วย

ร้านขายของชํา ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเครืองเขียน เป็นต้น 
- โฮเรก้า : ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจดัเลี ยง รวมถงึร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขาย

อาหาร โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กทีจําหน่ายอาหารหลากหลายประเภท 
- ธุรกิจบริการ : ครอบคลมุหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ บริษัท สํานกังานบริการต่างๆ ส่วนราชการ

ต่างๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ ร้านซกัรีด และ ผู้ประกอบธุรกิจบริการทัวไป 

แผนการดาํเนนิงานในอนาคตของธรุกจิคาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองแผนการดาํเนนิงานในอนาคตของธรุกจิคาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองแผนการดาํเนนิงานในอนาคตของธรุกจิคาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองแผนการดาํเนนิงานในอนาคตของธรุกจิคาสงแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเอง    

จากอิทธิพลของโลกดิจิทลัในปัจจบุนัทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย ทําให้
แม็คโครได้พฒันาโครงการทีหลากหลายเพือยกระดบัการดําเนินงานขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเป็น
ผู้ประกอบการยคุใหม่ ตลอดจนเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในยคุดิจิทลั ในปีทีผ่านมาแม็คโครได้เปิด Digital Store 2 แห่ง 
ได้แก่ สาขาลาดกระบงัและสาขารามคําแหง 24  รวมถึงการเร่งใช้ประโยชน์ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) เพือนํามาวิเคราะห์
ความต้องการของลกูค้าสมาชิก การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กรและการพฒันาระบบ Automation ต่าง ๆ เพือ
ช่วยเพิมประสิทธิภาพการทํางาน อีกทั งมีการพฒันาระบบนิเวศ O2O (Offline to Online Ecosystem) ให้ครอบคลมุการซื อสินค้า
และบริการผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni - Channel Sales and Services) เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าผู้ประกอบการ 
รวมทั งเพิมบริการต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า อาทิ การจดัเตรียมสินค้าและบรรจหีุบห่อ (Pick & Pack) บริการจดัเตรียม
สินค้าตามความต้องการของลูกค้าผู้ ประกอบการร้านอาหาร และการจัดส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี  แม็คโคร ได้มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างศักยภาพของลูกค้าผู้ประกอบการผ่านโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงริเริมโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงมิตรแท้โชห่วยพลัส 
และ โครงการ “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy หรือ MHA) เป็นต้น  

นอกจากการขยายศนูย์จําหน่ายสินค้าภายในประเทศอย่างต่อเนือง แม็คโครยงัมุ่งขยายธุรกิจไปยงัประเทศทีมีศกัยภาพในการ
เติบโตอย่างต่อเนืองซึงประกอบไปด้วยประเทศกมัพชูา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพือ
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการค้าส่งในระดบัภูมิภาคโดยเน้นการขยายตัวด้วยรูปแบบร้านค้าทีหลากหลายเหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ เพือเพิมส่วนแบง่ทางการตลาดในแต่ละประเทศทีแม็คโครมีการดําเนินธุรกิจ   

สําหรับธุรกิจ Food Service ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Food Service Asia Pacific and Middle East ซึงดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เวียดนาม และกมัพชูา มีเป้าหมายในการเป็นผู้ นําด้านสินค้าอาหารระดบัพรีเมียม เพือต่อยอด
สินค้าและบริการของแม็คโคร โดยมุ่งเน้นการพฒันาและผลิตสินค้า Own Brand เช่น Carne Meats และ Ocean Gems เป็นต้น 
รวมถึงการประสานประโยชน์กบัธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศเพือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและยกระดบัอาหารปลอดภัย
และอาหารคุณภาพในกลุ่มธุรกิจ HoReCa นอกจากนี  แม็คโคร ยังมีแผนงานทีจะศึกษาความเป็นไปได้ในการนําธุรกิจรูปแบบ
ร้านอาหาร Maxzi ไปเปิดดําเนินการในประเทศอืนๆ ทีมีธุรกิจของแม็คโครหรือ Food Service APME ดําเนินการอยู่ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในแบบ 56-1 ของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) หวัข้อ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

แผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจค้ำส่งแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง

ลักษณะลูกค้ำ
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

1111.... ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา 7777----ElevenElevenElevenEleven    
บริษัทดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อในประเทศไทยภายใต้สญัญาให้ใช้สิทธิทีบริษัททํากบั 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา ตั งแต่

วันที 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกําหนดของสัญญาดังกล่าว  บริษัทมีสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” และ
เครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความ รู้เกียวกับ
การดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวนัที 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทําสญัญาให้ความ
ยินยอม ซึงเป็นสญัญาทีทําขึ นระหว่างบริษัทและ บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”) กบั 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. 
ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาทีไม่มีกําหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั งสองฝ่ายมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา ในกรณีทีหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ น จะมีผลให้การใช้สิทธิเครืองหมายการค้า “7-
Eleven” และเครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ถกูยกเลิก ซึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั และบริษัทอาจต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี หากความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท หรือ CPG 
กบั 7-Eleven, Inc. เปลียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าทีควร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

จากความสมัพนัธ์อนัดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมามากกว่า 31 ปี บริษัทยงัไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ทีสําคญักบั 7-Eleven, Inc. 
รวมทั งได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆในสญัญาดงักล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การดํารงจํานวนร้านขั นตําตามเงือนไขใน
สญัญา โดย ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีร้าน 7- Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขา ซึงสงูกว่าจํานวนร้านขั นตําทีต้องดํารงไว้ตาม
สญัญา การจ่ายชําระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญา การรักษาชือเสียงของเครืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนือง ทํา
ให้เชือว่า บริษัทและ CPG ยงัมีความสมัพนัธ์ทีดีกบั 7-Eleven, Inc. นอกจากนี  บริษัทยงัเชือว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
เครืองหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั ซึงทีผ่านมาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆก็เป็นไปด้วยดี ทําให้โอกาสทีความสมัพนัธ์จะเปลียนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี ไม่มีสญัญาณแจ้งเหตใุดๆ อนัควร
เชือได้ว่าจะมีเหตกุารณ์ทีจะส่งผลกระทบในทางลบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทและ CPG กบั 7-Eleven, Inc. 

 

2222.... ความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑ    
เครือเจริญโภคภณัฑ์มีอํานาจควบคมุทั งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทและในสญัญาให้ความยินยอมเครือเจริญโภคภณัฑ์ตก

ลงจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นขั นตําในบริษัท ตลอดจนอํานาจในการแต่งตั งและอํานาจควบคมุจํานวนกรรมการข้างมากของบริษัท 
โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ยงัคงมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 35.76 ดงันั นเครือเจริญ
โภคภณัฑ์จงึสามารถแต่งตั งกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในการบริหารจดัการบริษัท รวมถงึพิจารณาหรือผลกัดนัเรืองต่างๆ
ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ปัจจบุนันี  ไม่มีข้อจํากดัทางสญัญาใดๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ทีห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์
ขยายธุรกิจหรือลงทนุในธุรกิจค้าปลีกอืนๆ จงึอาจมีความเสียงว่าเครือเจริญโภคภณัฑ์จะไม่พิจารณาจดัสรรโอกาสและทรัพยากรไป
ในทางทีเป็นประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

1111.... ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา 7777----ElevenElevenElevenEleven    
บริษัทดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อในประเทศไทยภายใต้สญัญาให้ใช้สิทธิทีบริษัททํากบั 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา ตั งแต่

วันที 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกําหนดของสัญญาดังกล่าว  บริษัทมีสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” และ
เครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความ รู้เกียวกับ
การดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวนัที 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทําสญัญาให้ความ
ยินยอม ซึงเป็นสญัญาทีทําขึ นระหว่างบริษัทและ บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”) กบั 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. 
ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาทีไม่มีกําหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั งสองฝ่ายมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา ในกรณีทีหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ น จะมีผลให้การใช้สิทธิเครืองหมายการค้า “7-
Eleven” และเครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ถกูยกเลิก ซึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั และบริษัทอาจต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี หากความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท หรือ CPG 
กบั 7-Eleven, Inc. เปลียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าทีควร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

จากความสมัพนัธ์อนัดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมามากกว่า 31 ปี บริษัทยงัไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ทีสําคญักบั 7-Eleven, Inc. 
รวมทั งได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆในสญัญาดงักล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การดํารงจํานวนร้านขั นตําตามเงือนไขใน
สญัญา โดย ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีร้าน 7- Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขา ซึงสงูกว่าจํานวนร้านขั นตําทีต้องดํารงไว้ตาม
สญัญา การจ่ายชําระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญา การรักษาชือเสียงของเครืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนือง ทํา
ให้เชือว่า บริษัทและ CPG ยงัมีความสมัพนัธ์ทีดีกบั 7-Eleven, Inc. นอกจากนี  บริษัทยงัเชือว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
เครืองหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั ซึงทีผ่านมาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆก็เป็นไปด้วยดี ทําให้โอกาสทีความสมัพนัธ์จะเปลียนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี ไม่มีสญัญาณแจ้งเหตใุดๆ อนัควร
เชือได้ว่าจะมีเหตกุารณ์ทีจะส่งผลกระทบในทางลบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทและ CPG กบั 7-Eleven, Inc. 

 

2222.... ความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑ    
เครือเจริญโภคภณัฑ์มีอํานาจควบคมุทั งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทและในสญัญาให้ความยินยอมเครือเจริญโภคภณัฑ์ตก

ลงจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นขั นตําในบริษัท ตลอดจนอํานาจในการแต่งตั งและอํานาจควบคมุจํานวนกรรมการข้างมากของบริษัท 
โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ยงัคงมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 35.76 ดงันั นเครือเจริญ
โภคภณัฑ์จงึสามารถแต่งตั งกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในการบริหารจดัการบริษัท รวมถงึพิจารณาหรือผลกัดนัเรืองต่างๆ
ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ปัจจบุนันี  ไม่มีข้อจํากดัทางสญัญาใดๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ทีห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์
ขยายธุรกิจหรือลงทนุในธุรกิจค้าปลีกอืนๆ จงึอาจมีความเสียงว่าเครือเจริญโภคภณัฑ์จะไม่พิจารณาจดัสรรโอกาสและทรัพยากรไป
ในทางทีเป็นประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกยกเลิกเครื่องหมำยกำรค้ำ 7-Eleven

2. ควำมเสี่ยงจำกอิทธิพลกำรควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

นอกเหนือจากการระบรุายละเอียดของการทํารายการทีเกียวโยงกนัไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทได้จดัให้
มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีช่วยดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัท โดยมีการกําหนดนโยบาย
และมาตรฐานการทํารายการทีเกียวโยงกนั เพือยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบติั และกําหนดนโยบายการบริหารงานโดยคํานึงถึงผล 
ประโยชน์ของบริษัททีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 

นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล และคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้า 
ทีช่วยดแูลผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกบันโยบายกํากบัดแูลกิจการบริษัทฯ ซึงได้มีทบทวนจดัทําโดยบริษัทที
ปรึกษาทีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ เพือให้มันใจว่านโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับหลักการด้านธรรมาภิบาลทีดี เป็น
มาตรฐานสากลมากยิงขึ น 

 

3333.... ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสง    
สินค้าส่วนใหญ่ทีจําหน่ายในร้าน 7-Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขาจะถกูส่งผ่านมาจากศนูย์กระจายสินค้าของบริษัท

โดยมีผู้ผลิตและจดัส่งจํานวนกว่า 2,000 ราย นําสินค้ามาส่งสินค้าให้ตรงเวลาทีกําหนดไว้ ดงันั น การดําเนินงานของศนูย์กระจาย
สินค้า จงึเป็นหวัใจสําคญัต่อธุรกิจของ 7-Eleven ในการกระจายสินค้าให้กบัร้านสาขาทัวประเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา
ทีกําหนด หากมีความผิดพลาด หรือขดัข้องของศนูย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่งถกูตดัขาดอย่างรุนแรงเกิดขึ น เช่น นํ าท่วม ไฟ
ไหม้ ระบบติดต่อสือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม อบุติัเหตรุ้ายแรง หรือเหตสุดุวิสยัอืนๆ ในระบบห่วงโซ่อปุทาน จากผู้ผลิต
ถึงศนูย์กระจายสินค้ารวมถึงการขนส่งไปยงัร้านสาขา ย่อมมีผลเสียหายต่อยอดขายสินค้าร้าน 7-Eleven ทกุสาขา และโอกาสทาง
ธุรกิจตามกลยทุธ์จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือพิจารณาแผนระยะสั นและระยะยาวรองรับการเปลียนแปลง
จากการเติบโตของยอดขายร้านสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพิมขึ น ทั งนี บริษัทได้ทบทวนและจดัเตรียมศนูย์กระจายสินค้าให้มี
ขนาดเพียงพอรองรับยอดขายและจํานวนร้านสาขาใหม่ทีเพิมขึ น รวมทั งรองรับเหตวิุกฤต กรณีศนูย์กระจายสินค้าสถานทีใดทีหนึง
หยดุชะงกั  ในกรณีมีความจําเป็นต้องเพิมศนูย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษัทจะมีการพิจารณาคดัเลือกทําเลทีตั งให้อยู่ในพื นทีปลอด 
ภยั และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการส่งสินค้าไปยงัร้านสาขา รวมทั งกําหนดให้มีการกระจายตวัอยู่ตามพื นทีปริมณฑล และต่าง 
จงัหวดัทัวประเทศ เพือกระจายความเสียงและรองรับการเติบโตของร้านในอนาคต   

บริษัทได้จดัเตรียมแผนเผชิญเหตอุงค์กรและดําเนินการฝึกซ้อมเป็นประจําตามแผนทีกําหนด เพือเตรียมพร้อมรับมือเหตกุารณ์
วิกฤตในกรณีต่างๆ ตลอด 7 วัน 24 ชัวโมง เช่น กรณีนํ าท่วม จราจล ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ฯลฯ รวมทั งได้จัดตั งทีมงาน Crisis 
Assessment Team (CAT) ทําหน้าทีเตือนภยัเหตวิุกฤตต่างๆ ไปยงัหน่วยงานทีอยู่ในพื นทีเสียงภยั ให้มีการเตรียมการรับมือสถาน 
การณ์ได้อย่างเหมาะสม ทนัเวลา สอดคล้องตามแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ Business Continuity Management อาทิ การ
ใช้ศูนย์กระจายสินค้าใกล้เคียงจัดส่งสินค้าทดแทน การขนส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่ การใช้เส้นทางขนส่งสํารอง การหาสินค้า
ทดแทน รวมถงึการจดัตั งศนูย์กระจายสินค้าชัวคราว เป็นต้น 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำดหรือขัดข้องของศูนย์กระจำยสินค้ำและเส้นทำงขนส่ง

041รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

บริษัทได้จดัทําแผน BCP (Business Continuity Plan) ร่วมมือกบัผู้ผลิตรายสําคญั (Strategic Partner) เพือให้มันใจว่ามี
สินค้าพร้อมจดัส่งหากเกิดภาวะวิกฤตขึ น เพือลดผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนี  บริษัทยงัได้จดัทําประกนัภยัเพือ
ชดเชยความเสียหายทีอาจเกิดขึ น ทั งในส่วนของศนูย์กระจายสินค้า ร้านสาขา และบริษัทย่อย เพือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทีอาจเกิด 
ขึ นต่อบริษัทในอนาคต  

จากกลยทุธ์ดงักล่าว บริษัทเชือมันว่าศนูย์กระจายสินค้าทั งหมดของบริษัทมีความเพียงพอทีจะรองรับแผนการขยายร้านสาขา
ในอนาคต และสามารถทํางานเป็นระบบเครือข่ายกระจายสินค้าสํารองซึงกนัและกนัทัวประเทศในกรณีทีหากสถานทีใดทีหนึงเกิด
การหยดุชะงกัหรือเส้นทางขนส่งสําคญัไม่สามารถสญัจรได้ ระบบเครือข่ายฯดงักล่าวจะสามารถส่งสินค้าทดแทนกนัได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพสงูสดุ 

 

4444.... ควาควาควาความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศศศ    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเปรียบเสมือนสมองของการทําธุรกิจร้านสะดวกซื อเพือให้การสือสาร และสังการของทกุ

ส่วนงานในระบบห่วงโซ่อปุทานทํางานประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ตั งแต่ ผู้ผลิต ระบบขนส่งและศนูย์กระจายสินค้าไปยงัร้าน
สาขา ทําให้เกิดการขายและส่งมอบสินค้า การบริการทีดีให้กบัลกูค้าทัวประเทศกว่า 13 ล้านคนของทกุวนั ซึงเป็นสิงสําคญัในการ
สร้างความพงึพอใจ และความประทบัใจให้กบัลกูค้าอย่างต่อเนือง ดงันั น หากเกิดเหตขุดัข้องใดๆกบัระบบสารสนเทศทีสําคญั เช่น 
ระบบการขายสินค้าและบริการ ระบบจดัการปัญหาให้ร้าน ระบบการสังและส่งสินค้า เป็นต้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ 
และการให้บริการลกูค้าทีร้าน 7-Eleven ซึงอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั งระดบัร้านและสํานกังาน รวมทั งเครือข่ายระบบห่วงโซ่อปุทาน
ต่างๆ ให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนืองทางธุรกิจ โดยมีการร่วมกนัทบทวนควบคู่กบัการจดัทําแผนกลยทุธ์
องค์กรประจําปี เพือการบริหารจดัการด้านซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล อาทิ ITIL, CMMI และ ISO / IEC 27001:2013 ทีมุ่งพฒันากระบวนการและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี เพือ
ปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี ยังจดัให้มีหน่วยการพัฒนาธุรกิจทํางานร่วมกบัพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัททัวโลก เพือให้ระบบสารสนเทคโนโลยีมีความทนัสมยัรองรับการเปลียนแปลงตามแนวโน้มของตลาด 

บริษัทดําเนินการบริหารจดัการด้านฮาร์ดแวร์โดยการสร้างศนูย์สารสนเทศ 2 แห่งให้มีการกระจายความเสียงในพื นทีต่างกัน 
ศนูย์สารสนเทศธาราพาร์คแจ้งวฒันะ จงัหวดันนทบรีุ และศนูย์สารสนเทศ True IDC บางนา จงัหวดัสมทุรปราการ ซึงได้การรับรอง
มาตรฐานด้านความมันคงปลอดภัยสูงและ ISO จากสถาบนั Uptime แห่งแรกในประเทศไทย โดยให้ศูนย์สารสนเทศทั ง 2 แห่ง
สามารถทํางานทดแทนกันได้ทันที หากสถานทีใดทีหนึงเกิดเหตุขัดข้องขึ น โดยธุรกิจสําคัญต่างๆยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนือง  

นอกจากนี บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการดแูลรักษาความปลอดภยัศนูย์สารสนเทศทั ง 2 แห่งดงักล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ตั ง 
แต่การออกแบบเพือความปลอดภยัในทกุๆส่วน ให้มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม มีเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองระบบ UPS ระบบตรวจ 
หาควนัไฟและอคัคีภยั ระบบยบัยั งระบบตรวจจบัการเคลือนไหว การสํารองเครืองปรับอากาศและระบบป้อนไฟคู่แต่ละเครือง รวม 
ทั งการบํารุงรักษาระบบพร้อมทั งจดัให้มีทีมงานผู้ เชียวชาญด้านเสถียรภาพ และความปลอดภยัด้านระบบ ตลอด 7 วนั 24 ชัวโมง 
เพือให้ระบบสารสนเทศทีสําคัญของธุรกิจ พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั งจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมทีมงานทีเกียวข้องอย่าง

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

4. ควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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สมําเสมอ  โดยกําหนดสถานการณ์จําลองทีอาจเกิดเหตุวิกฤติต่อศูนย์สารสนเทศด้วยรูปแบบต่างๆทีหลากหลาย เพือให้มันใจว่า
ทีมงานและระบบทั งหมดทีเตรียมไว้พร้อมปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจของบริษัท (BCM : Business 
Continuity Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง ทนัเวลาทีกําหนดไว้ นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆเป็นประจําทกุปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานภายใน เพือให้เกิดความมันใจว่า
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะทํางานได้อย่างต่อเนืองในทกุสถานการณ์ 

 

5555.... ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ    
บริษัทได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อรวมทั งธุรกิจสนบัสนนุต่างๆภายใต้กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ในประเทศไทย โดยยึดหลกัการ

ดําเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้กฎหมายและนโยบายจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมทั งทําติดตามการเปลียนแปลงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียตามแนวทางการบริหารความยังยืนบริษัททั งในระดับท้องถิน ภมิูภาคและระดบัสากลนั น ล้วนเป็นกระบวนการค้นหา
ข้อมลูทีสําคญั เพือใช้ประกอบการตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจและใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจ จากการออกกฎระเบียบ
ข้อบงัคับใหม่ทั งระดับท้องถินและระดับสากล อาทิ การเปลียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ การบงัคับใช้กฎหมายต่างๆ 
รวมถงึข้อกําหนดทีน่าจะเกิดขึ นในอนาคต อาทิ ภาษีคาร์บอนหรือข้อกําหนดใหม่ทีเกียวข้องจากการเปลียนสภาพภมิูอากาศ Climate 
Change ซึงข้อบงัคับเหล่านี มกัจะมีบทปลีกย่อย ข้อกําหนดเฉพาะพื นทีทีสอดคล้องกบัลักษณะท้องถิน ทั งนี หากบริษัทไม่ทําการ
ติดตาม คาดการณ์ เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลียนแปลงดงักล่าวอาจจะกระทบการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการ
แข่งขนัรวมถงึการเติบโตอย่างยังยืนของกลุ่มธุรกิจอีกด้วย 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

การดําเนินงานของบริษัทยึดหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคับทั งระดบัท้องถินและ
สากล รวมถงึการตอบสนองนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดในการบริหารความเสียง ความสามารถในการปฏิบติัตามกฎหมายใหม่
และผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ นต่อธุรกิจ คือ บริษัทได้มีการติดตามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่ เมือ
หน่วยงานผู้อนุญาตออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านหน่วยงานทีเกียวข้องกบัประเด็นหรือกฎหมายใหม่ เพือให้ภาครัฐเข้าใจความ
คิดเห็นจากภาคธุรกิจ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ทําหน้าทีกําหนดนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบติั รวมถงึจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน พร้อมทั งทําหน้าทีทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการขององค์กรให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลทีมีอํานาจกํากบัดูแลตาม
กฎหมาย สอดคล้องตามแนวปฏิบติัสากลทีได้รับการยอมรับ 

โดยมีคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการพฒันาความยังยืน คณะกรรมการบริหารความเสียง และหน่วยงาน
Compliance Unit ทํางานร่วมกบันกับริหารความเสียงประจําหน่วยงาน (Risk Champion ประจําหน่วยงาน) เพือกํากบัดแูลการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขบัเคลือนให้บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาลกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทํา
ให้มันใจได้ว่าหากมีการเปลียนแปลงด้านกฎหมายใดๆทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ บริษัทพร้อมทีจะปรับตวัได้ทนัต่อสถานการณ์ 
รวมทั งควบคมุผลกระทบให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ตามแนวทางการบริหารความเสียงองค์กร  นอกจากนี บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงาน
Contact Center เพือเปิดรับข้อร้องเรียนหรือการติดต่อสอบถาม เกียวกบักิจกรรมบริษัทตลอด ตลอดเวลา7 วนั 24 ชัวโมง 

 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและนโยบำยภำครัฐ
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6666.... ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม    (Emerging Risk)(Emerging Risk)(Emerging Risk)(Emerging Risk)    
6666....1111 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ((((Digital Transformation)Digital Transformation)Digital Transformation)Digital Transformation)    

การปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจหรือกระบวนการดําเนินงานภายในให้เป็นระบบดิจิทลัอย่างรวดเร็ว ทําให้การแข่งขัน
ทางธุรกิจทีสงูขึ น และส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป ก่อให้เกิดความเสียงในการดําเนินธุรกิจ อาทิ 
การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การทําการตลาด และการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึงในระยะยาวการเปลียน 
แปลงดงักล่าว เป็นความเสียงทีอาจส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจดัจําหน่ายแบบเดิม จนทําให้ร้าน 7-Eleven 
อาจสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆทีสร้างมลูค่าเพิมให้กบัองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทมีการทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือรองรับการเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผน 
การดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม ผ่านการพฒันาช่องทางในการบริโภคสินค้าสําหรับผู้บริโภคทีหลากหลายมากยิงขึ น 
อาทิ Omni Channel เป็นช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าทีช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถงึได้ง่าย สะดวกสบาย โดยผ่านการผสมผสานช่องทาง
การจดัจําหน่ายทั งระบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั งมีการพฒันาระบบการชําระสินค้าและการให้บริการใหม่ทีหลากหลายรูปแบบ
มากยิงขึ น เช่น ระบบ Alipay Wallet ระบบ True Money Wallet  และการเป็นตวัแทนธนาคาร (Banking Agent)  เป็นต้น พร้อมกนันี  
บริษัทจดักิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชนัและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพือตอบสนองสงัคมไร้เงิน
สดและความต้องการของสงัคมดิจิทลัรูปแบบต่างๆ ในอนาคต โดยอาศยัจดุเด่นของ Counter Service และ Thai Smart Card ทีเป็น
บริษัทย่อยในกลุม่บริษัท ซึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการต่างๆ และสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภค
(Customer Engagement) ตลอดจนการสือสารข้อมลูข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค ผ่านทาง Facebook “7-Eleven 
Thailand” และแอปพลิเคชนั “Line” รวมไปถึง Youtube และทาง Instagram  นอกจากนี บริษัทยงัได้พฒันาร้าน 7-Eleven ให้
สามารถสังสินค้าทีไม่มีวางจําหน่ายทีร้านหรือสังสินค้าได้ล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขาทีครอบคลมุทัวประเทศ มา
เป็นจดุรับสินค้า โดยลกูค้าสามารถรับได้ทีร้านตลอด 7 วนั 24 ชัวโมง ซึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลกูค้า ควบคู่กบัการ
สร้างระบบนิเวศน์ เพืออํานวยความสะดวก เพิมคณุค่าและประสบการณ์ทีน่าประทบัใจในการใช้ชีวิต 

6666....2222 ความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัล    (Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)    

การเชือมต่อของโลกดิจิทลัในอนาคตจะส่งผลประชาชนต้องเชือมโยงกบัชีวิตจริงอย่างเลียงไม่ได้ กอปรกบัจํานวนประชาชนจะ
มีตวัตนในโลกดิจิทลัในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ นเรือยๆตามบริบทสงัคมทีเปลียนแปลงไป  ผลสํารวจ “Global Digital 2019” พบว่า
มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก 7,876 ล้านคน เข้าถงึ “อินเทอร์เน็ต – โซเชียลมีเดีย” ในขณะทีคนไทยกว่า 51 ล้านคนใช้เวลา
กบั “Social Media” กว่า 3 ชัวโมงต่อวนั และมี Account สือสงัคมออนไลน์เฉลีย 10.5 บญัชีต่อคน ติดอนัดบั Top5 ของโลก ทําให้
บริษัทจําเป็นต้องคํานึงถึงการวางตวัตนในโลกดิจิทลั ทั งการสืบค้น การแชร์ข้อมลู การแสดงความคิดเห็น การหาและการถกูค้นหา 
หรือแม้แต่การสร้าง และรักษาความสัมพนัธ์ในโลกเสมือนจริง หากบริษัทไม่สามารถบริหารตัวตนของบริษัทในโลกดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม อาจสญูเสียภาพลกัษณ์ และความสามารถในการแข่งขนั รวมทั งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ทีสร้างมลูค่าเพิม
ให้กบัองค์กร 

 

6.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรวำงตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัล (Our Digital Presence Risk)

6.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนผ่ำนเพื่อเป็นดิจิตัล (Digital Transformation)

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

6. ควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)

044



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

 
 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ โดยมีการนําปัจจยัด้านการเปลียนแปลงผ่านเพือเป็น
ดิจิทลั (Digital Transformation) และนวตักรรม Disruptive Technology สําคญัเป็นส่วนหนึงของการจดัทําแผนกลยทุธ์องค์กรทั ง
ระยะสั น และระยะยาว  

ทางบริษัทยงัได้พฒันาใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการศกึษาทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกผ่านช่องทางและวิธีการ
ต่างๆ ทั งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนือง ทั งผ่านการสํารวจวิจัยการติดตามฟังเสียงและความความคิดเห็นลูกค้า (Voice of 
Customer) จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตและสือสงัคมออนไลน์ รวมไปถงึการสงัเกตพฤติกรรมของลกูค้า เพือนํามา
วิเคราะห์ข้อมลูในเชิงลึก (Data Analytic) ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยํายิงขึ น และนําไปสู่การออกแบบและปรับธุรกิจให้รองรับ
สงัคมดิจิทลั 

นอกจากนี บริษัทยงัได้นําการบริหารความสมัพนัธ์ของลกูค้า (Customer Relation Management หรือ CRM) เพือให้สามารถ
ติดต่อสือสารและเข้าถงึลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดมากขึ น รวมทั งได้เพิมช่องทางการสือสารและทํากิจกรรมการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ เพือสร้างความ
ผกูพนัของลูกค้า รวมไปถึงการเพิมช่องทางการสือสารข้อมลูข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภคจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ที
ได้รับความนิยมมากในปัจจุบนั ผ่านทาง Facebook “7-Eleven Thailand” และแอปพลิเคชัน“Line” รวมไปถึง Youtube และ 
Instagram 

6666....3333 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร    

การเปลียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและวิธีการทํางานทีพึงพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ น กลุ่มบริษัทมีการให้บริการระบบ
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network) เปิดให้บริการออนไลน์ (Web Application) และสามารถนําคอมพิวเตอร์ทํางาน
นอกสถานที และรีโมทจากระยะไกล (Remote Access) เข้ามาเครือข่ายภายในมากขึ น ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความเสียงต่อภยั
คกุคามทางไซเบอร์มากขึ น อาทิ การถูกโจรกรรม ข้อมลูทางการค้า และข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าและพนกังาน ซึงอาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชือเสียงและความน่าเชือถือของบริษัท  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ร่วมกบัผู้ เชียวชาญด้านสารสนเทศระดบัสากลมาร่วมทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือรองรับ
การเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม  

บริษัทได้แต่งตั งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภยัด้านไอทีของกลุ่ม บริษัท CPALL โดยมีบริษัทย่อยทีมีชือว่า บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึงดําเนินธุรกิจตาม
มาตรฐานสากลเช่น ISO 27001 ซึงเป็นมาตรฐานสากลทีกําหนดให้มีการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Security Management) และระบบจดัการกลยทุธ์ด้านความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต เพือให้เกิดความต่อเนืองทาง
ธุรกิจและการควบคมุความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ รวมทั งกําหนดให้ทบทวนกลยทุธ์ดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึงครั ง รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนกัรู้ในการใช้เทคโนโลยี (Cyber Security Awareness) ให้กบัพนกังานอย่างต่อเนืองผ่านช่องทาง

6.3 ควำมเส่ียงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

045รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

สือสารภายในและทดสอบผ่านการจําลองสถานการณ์เสมือนจริง Cyber Crisis Simulation Program เช่น Cyber Security War 
Game และ Phishing  Campaign เป็นต้น เพือให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถกูต้องและมีความ
ปลอดภยัจากการถกูคกุคามทางไซเบอร์ 

6666....4444 ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล Data Privacy RiskData Privacy RiskData Privacy RiskData Privacy Risk    

ในโลกยคุดิจิทัล ข้อมลูเปรียบเสมือนเป็นนํ ามนัชนิดใหม่ เมือนํามากลัน สกดั วิเคราะห์ ก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์และเพิม
มลูค่าให้แก่ธุรกิจได้ ส่งผลให้หลายธุรกิจพยายามเก็บข้อมลูทกุอย่างเพือนําไปต่อยอดในอนาคต จนบางครั งอาจละเมิดความเป็น
ส่วนบคุคลของผู้บริโภค มีรายงานจากผู้ เชียวชาญพบว่า ร้อยละ 40 ขององค์กรในประเทศไทยทีเกิดเหต ุData Breach มีมลูค่าความ
สญูเสียสงูถึง 31-74 ล้านบาท ซึงนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวน การรับมือกบัเหตกุารณ์ทีเกิดขึ น การแจ้งเตือน
และบรรเทาเหตใุห้ลกูค้าแล้ว ยงัต้องเผชิญกบัการเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ร่วมทั งความ
เสียงต่อการสญูเสียชือเสียง ภาพลกัษณ์บริษัททีประเมินมลูค่าไม่ได้  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้ร่วมกบัผู้ เชียวชาญด้านการจัดการข้อมลูส่วนบคุคลมาร่วมทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือ
รองรับการเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม 

ทางบริษัทจงึได้แต่งตั ง Chief Data Privacy Officer: DPO และคณะทํางานขบัเคลือนกระบวนการทํางาน โดยกําหนดนโยบาย
และมาตรการรับมือ ตลอดจนการสือสาร สร้างความตระหนกัให้กบัผู้บริหาร พนกังาน รวมทั งจดัทําแผนดําเนินการให้สอดคล้องกบั
หลกัการสากลเพือลดความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ก่อนทีกฏหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ต่อไป 

 

7777.... ความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงิน                        
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยจํานวน 145,704 ล้านบาทและเป็นหุ้นกู้ ทีมีอตัรา

ดอกเบี ยคงทีจํานวน 132,884 ล้านบาท ซึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91 ของหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยทั งหมด ในขณะทีอตัราส่วนหนี สิน
สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือง โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อยู่ทีระดบั 1.1 เท่า และอตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นนิยามตามข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  เท่ากบั 0.94 เท่า ซึงไม่เกินกว่าระดบัทีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้สําหรับปี 2562 

บริษัทมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ สําหรับการซื อสินค้าและการขาย
สินค้าทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงมีจํานวนน้อย โดยบริษัทได้ทําสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงรายการดงักล่าวจะมี
อายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกันความเสียงของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ทั งนี  ณ วันที 31 ธันวาคม 
2562 งบการเงินรวมของบริษัท แสดงเงินกู้ ยืมสกลุต่างประเทศเท่ากบั 2,057 ล้านบาท 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

การจดัการความเสียงเป็นทีสําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสียงที
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุทีเกิดจากความเสียงและต้นทนุในการจดัการความเสียง ผู้บริหารได้มีการควบคมุกระบวนการ
จดัการความเสียงอย่างต่อเนือง เพือให้มันใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเสียงและการควบคมุความเสียง 

6.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

7. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน

046



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

สําหรับความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ปัจจบุนัการทําธุรกรรมดงักล่าวของบริษัทมีจํานวนน้อย ทําให้ความเสียงในเรืองนี ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั (สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 
29 เครืองมือทางการเงิน) 

หุ้นกู้ ทีมีอตัราดอกเบี ยคงที จํานวน 132,884 ล้านบาท บริษัทมีแผนในการลดภาระหนี สินจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนือง พร้อมกนันี บริษัทมีความมุ่งมันในการปฎิบติัตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้  ในการดํารงอตัราส่วน
หนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ดงันี  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 3.5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2.5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปอตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2: 1 
รวมถงึบริษัทยงัได้มีการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายหุ้นทนุ จํานวน 20,000 ล้านบาท เพือให้การดํารงอตัราส่วนหนี สิน

สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามทีกําหนด 
 

8888.... ความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน            
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึงการรับรู้มลูค่าเริมแรกของค่าความนิยม ได้มี

การอธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถกูวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุสทุธิจาก
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทซื อมาและมีอายกุารใช้งานจํากดั อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมลูลกูค้าและอืนๆ มี
อายุการใช้งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าการตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัด
จําหน่ายคํานวณจากราคาทุนหักด้วยมลูค่าคงเหลือ ซึงประเมินตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ในขณะทีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทได้มาและมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนญุาตประกอบธุรกิจจะ
แสดงในราคาทนุสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะถกูพิจารณาว่า มีข้อบง่ชี  เรืองการด้อยค่าหรือไม่ทกุวนัทีรายงาน ในกรณีทีมีข้อ
บง่ชี  บริษัทจะทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั 
ตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทกุปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

การรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าจะกระทําทกุครั งทีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อ 
ให้เกิดเงินสดสงูกว่ามลูค่าทีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ 

    

    

    

8. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับรู ้ค ่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

047รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

ขอมลูทัว่ไปขอมลูทัว่ไปขอมลูทัว่ไปขอมลูทัว่ไป    

1111.... ขอมลูทัว่ไปของบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ขอมลูทัว่ไปของบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ขอมลูทัว่ไปของบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ขอมลูทัว่ไปของบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลกัประเภทร้านค้าสะดวกซื อภายใต้เครืองหมายการค้า“7-Eleven” 

ใช้ชือย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า“CPALL” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเมือ
วนัที 12 มีนาคม 2542 ทะเบยีนเลขที 0107542000011 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั งสิ น 8,986,296,048 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 8,986,296,048 หุ้น มลู
ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุทีเรียกชําระแล้วจํานวน 8,983,101,348 บาท 

สํานักงานใหญ สํานักงานใหญ สํานักงานใหญ สํานักงานใหญ     

เลขที 313 อาคารซ.ีพี.ทาวเวอร์ ชั น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
โทรศพัท์ 02-071-9000  โทรสาร 02-238-1767  www.cpall.co.th 

2222.... ขอมลูนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุนตัง้แตรอยละขอมลูนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุนตัง้แตรอยละขอมลูนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุนตัง้แตรอยละขอมลูนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุนตัง้แตรอยละ10101010    ขึน้ไปของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทัง้หมดขึน้ไปของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทัง้หมดขึน้ไปของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทัง้หมดขึน้ไปของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทัง้หมด    

บริษัทยอยทางตรงบริษัทยอยทางตรงบริษัทยอยทางตรงบริษัทยอยทางตรง    

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน     
((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั บริการจดัหาเครืองรับบตัร ให้บริการ
บนัทกึข้อมลูการใช้จ่ายผ่านบตัรเงินสด 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ชั น 
27 ห้องเลขที 2 ถนนสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
www.thaismartcard.co.th 

99.99 1,600 ล้านบาท 

บริษัท ศกึษาภิวฒัน์ จํากดั ธุรกิจลงทนุด้านการศกึษา 20/29 หมู่ที 2 ถนนงามวงศ์วาน 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
นนทบรีุ นนทบรีุ 

99.99 810 ล้านบาท 

บริษัท ซีพีแรม จํากดั ผลติและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป
และเบเกอรี 

177 หมู่ที 4 ถนนปทมุธานี-ลาด
หลมุแก้ว ตําบลระแหง อําเภอ
ลาดหลมุแก้ว ปทมุธานี 
www.cpram.co.th   

99.99 600 ล้านบาท 

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั ตวัแทนรับชําระคา่สนิค้าและบริการและ
เป็นนายหน้าประกนัชีวิตและประกนั
วินาศภยั 

119 อาคารธาราสาทร ชั น 4-6 
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้แขวง
ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 
www.counterservice.co.th 

99.99 100 ล้านบาท 

     

บริษัทย่อยทำงตรง

ส�ำนักงำนใหญ่

ข้อมูลท่ัวไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชม)1

ข้อมูลนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปข้องจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด2

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

050



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน     
((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั ธุรกิจลงทนุ 119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

99.99 50 ล้านบาท 

บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั จําหน่ายสนิค้าผ่านแคตตาลอ็กและ
ธุรกิจอีคอมเมร์ิซ 

119 อาคารธาราสาทร ชั น 9-10 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
http://24shopping.co.th 

99.99 30 ล้านบาท 

บริษัท ซีพี รีเทลลงิค์ จํากดั จําหน่ายและซอ่มแซมอปุกรณ์ค้าปลีก 159/30 หมู่ที 3 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี 
กรุงเทพมหานคร 
www.cpretailink.co.th   

99.99 20 ล้านบาท 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริการด้านระบบสารสนเทศ 
 

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  
ชั น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
www.gosoft.co.th 

99.99 20 ล้านบาท 

บริษัท โอเอชที จํากดั ธุรกิจลงทนุ 119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

99.99 12.5 ล้านบาท 

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจ
เม้นท์ จํากดั 
(เดมิชือ บริษัท ไดนามิค แมน
เนจเม้นท์ จํากดั) 

บริการด้านโลจิสตกิส์ และซื อขายสนิค้า
ทัวไป 

119 ชั น 8 อาคารธาราสาทร 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

99.99 2 ล้านบาท 

บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั ฝึกอบรมให้กบันิตบิคุคลในเครือเดียวกนั 58/5 หมู่ที 2 ถนนแจ้งวฒันะ 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
นนทบรีุ 

99.99 1 ล้านบาท 

บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพด้วย
นวตักรรมระบบดจิิตอล และให้
คําปรึกษา โดยผู้ เชียวชาญ 
ทางการแพทย์ 

119 อาคารธาราสาทร ชั น 11 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

99.99 1 ล้านบาท 

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั บริการด้านกิจกรรมการตลาด การ
ออกแบบโฆษณา 

313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั น 26 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

99.99 1 ล้านบาท 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

051รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน     
((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

บริษัท ปัญญธารา จํากดั ฝึกอบรม 58/5 หมู่ที 2 ถนนแจ้งวฒันะ 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
นนทบรีุ  
www.panyatara.co.th 

99.99 1 ล้านบาท 

Lotus Distribution Investment 
Limited 

ธุรกิจลงทนุ Vistra Corporate Services 
Centre, Wickhams Cay II, 
Road Town, Tortola, VG 1110, 
British Virgin Islands 

100.00 280.2  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Albuera International Limited ธุรกิจลงทนุ Vistra Corporate Services 
Centre, Wickhams Cay II, 
Road Town, Tortola, VG 1110, 
British Virgin Islands 

100.00 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

บริษัทยอยทางตรงและทางออมบริษัทยอยทางตรงและทางออมบริษัทยอยทางตรงและทางออมบริษัทยอยทางตรงและทางออม    

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน     
((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง 
(ประเทศไทย) จํากดั 
(ลงทนุผ่านบริษัท และบริษัท โอ
เอชที จํากดั) 

ธุรกิจลงทนุ 119 อาคารธาราสาทร  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

99.99 1,066 ล้านบาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั 
(มหาชน) 
(ลงทนุผ่านบริษัท และบริษัท โอ
เอชที จํากดั) 
 

ธุรกิจศนูย์จําหน่ายสนิค้าแบบชําระเงิน
สดและบริการตนเองภายใต้ชือ “แม็คโคร” 
ในการจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคให้แก่
ลกูค้าทัวประเทศ โดยมีกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเลก็
ถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุม่ร้านค้าปลีกราย
ย่อย กลุม่โฮเรก้า กลุม่สถาบนัตา่ง ๆ 
รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  
www.siammakro.co.th   

93.08 2,400 ล้านบาท 

    

    

    

    

บริษัทย่อยทำงตรงและทำงอ้อม

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

052



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บริษัทยอบริษัทยอบริษัทยอบริษัทยอยยยยทางออมทางออมทางออมทางออม    

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุนถอืหุนถอืหุนถอืหุน    
    ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
(ลงทนุผ่านบริษัท ศกึษาภิวฒัน์ 
จํากดั) 

สถานศกึษา 85/1 หมู่ที 2 ถนนแจ้งวฒันะ 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
นนทบรีุ 
 www.pim.ac.th  

99.99 500 ล้านบาท 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
(ลงทนุผ่านบริษัท ศกึษาภิวฒัน์ 
จํากดั) 

สถานศกึษา 20/29 หมู่ที 2 ถนนงามวงศ์วาน 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
นนทบรีุ 
 www.panyapiwat.ac.th 

99.99 273 ล้านบาท 

โรงเรียนสาธิตสถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์ 
(ลงทนุผ่านบริษัท ศกึษาภิวฒัน์ 
จํากดั) 

สถานศกึษา 45/23 หมู่ 2 ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

99.99 100 ล้านบาท 

บริษัท ซีพี ฟู้ ดแลบ็ จํากดั  
(ลงทนุผ่านบริษัท ออลล์ คอร์
ปอเรชัน จํากดั) 

วิจยัและพฒันา 141 หมู่ที 9 ชั น 6 อาคารกลุม่
นวตักรรม 2 ทาวเวอร์ดี อทุยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึง 
อําเภอคลองหลวง ปทมุธานี 

99.99 10 ล้านบาท 
 

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสตกิส์ 
จํากดั 
(ลงทนุผ่านบริษัท ออลล์ คอร์
ปอเรชัน จํากดั) 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า เลขที 119 อาคารธาราสาทร ชั น 8 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

99.99 1 ล้านบาท 

Successor Investments Limited 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

ธุรกิจลงทนุ 21/F, Far East Finance 
Centre, 16 Harcourt Road, 
Hong Kong 

100.00 1 ดอลลาร์ฮ่องกง 
 

Successor (China) 
Investments Limited 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

ธุรกิจลงทนุ Movie & TV City, Shiqiu Town, 
Lishui County, Nanjing City, 
The People’s Republic of 
China 

100.00 268  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Nanjing Tianqu Investment 
Management Co., Ltd 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

ธุรกิจลงทนุ Movie & TV City, Shiqiu Town, 
Lishui County, Nanjing City, 
The People’s Republic of 
China 

100.00 1,412  
ล้านเรนมินบิ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทย่อยทำงอ้อม

053รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุนถอืหุนถอืหุนถอืหุน    
    ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

Nanjing Tech University 
Pujiang Institute 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน No. 96 Tangfeng Road, 
Shangfeng Town, Jiangning 
District, Nanjing City, The 
People’s Republic of China 
http://en.njpji.cn 

100.00 400 ล้านเรนมินบิ 

Nanjing Tech University 
Pujiang Institute Educational 
Development Fund 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

กองทนุเพือพฒันาการศกึษา Room 711 no. 199, 
Guangzhou Road, Nanjing 
City, The People’s Republic of 
China 

100.00 50 ล้านเรนมินบิ 

Nanjing Zheng Yi Xin Trading 
Co., Ltd. 
(ลงทนุผ่าน Lotus Distribution 
Investment Limited) 

ธุรกิจการค้า 44 ShuiZuo Gang, Gulou 
District, Nanjing City, 
The People’s Republic of 
China 

100.00 10  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จํากดั 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจลงทนุในตา่งประเทศ รวมทั ง
ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค 
และ/หรือการให้บริการสนบัสนนุแก่บริษัท
ในเครือ 
 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 
 

93.07 3,757 ล้านบาท 
 

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากดั 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสนิค้าพร้อม
บริการจดัสง่ประเภทอาหารสด และอาหาร
แช่แขง็คณุภาพชั นดี เช่น เนื อสตัว์ อาหาร
ทะเล มนัฝรัง กลุม่สนิค้าเบเกอรี เครืองปรุง
รสและอาหารพร้อมปรุงชั นเลศิจากทั งใน
และตา่งประเทศ เพือตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ธุรกิจบริการด้านอาหาร 
อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจ
จดัเลี ยง โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ผู้ ค้าสง่ 
เป็นต้น 
 

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสาย
ปากนํ า แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
www.siamfoodservices.com   

93.07 3,183 ล้านบาท 
 

บริษัท โปรมาร์ท จํากดั 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 
 

ธุรกิจจําหน่ายสนิค้าอปุโภค 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

93.07 2.5 ล้านบาท 
 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

054



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุนถอืหุนถอืหุนถอืหุน    
    ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

Indoguna Vina Food Service 
Company Limited  
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสนิค้าพร้อม
บริการจดัสง่ประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคณุภาพชั นดี เช่น 
เนื อสตัว์ อาหารทะเล มนัฝรัง กลุม่
สนิค้าเบเกอรี เครืองปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั นเลศิจากทั งในและ
ตา่งประเทศ เพือตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ธุรกิจบริการด้าน
อาหารในประเทศเวียดนาม อาท ิ
โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจ
ให้บริการอาหารจานดว่น ธุรกิจจดัเลี ยง 
เป็นต้น 
 

44B Phan Xich Long Street, 
Ward 3, PhuNhuan District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
www.indogunavina.com 

93.08 5  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ARO Commercial Company 
Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ และกิจการที
เกียวเนืองในประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมา 

Suit 01-05, 7/F, Myanmar 
Centre Tower 1,  
192 Kaba Aye Pagoda Road, 
Bahan Township, 
Yangon, Myanmar 

93.07 18.8  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ARO Company Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้
คําปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมา 

Corner of Bogyoke Aung San 
Road and 27th Street, 
Unit# 15-06 to #15-10, Level 
15, Junction City Tower, 
Pabedan Township, Yangon, 
Myanmar  

93.07 0.183  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

CP Wholesale India Private 
Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจค้าสง่ และธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ในประเทศอินเดีย 

6th Floor, M3M Cosmopolitan, 
Sector 66, Off Golf Course 
Extension Road, Gurugram -
122002, Haryana, India 
corporate.lotswholesale.com 

93.06 542.86  
ล้านรูปีอินเดีย  
(ไม่รวมสว่น 

เกินมลูคา่หุ้น) 

Makro (Guangzhou) Food 
Company Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจค้าสง่ และธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

10th Floor (Part: 1001), 11th 
Floor, No. 65, Xianlie Middle 
Road, Yuexiu District, 
Guangzhou, The People’s 
Republic of China 
 

93.06 75 ล้านเรนมินบิ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

055รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุนถอืหุนถอืหุนถอืหุน    
    ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

Guangzhou Huadu Makro 
Food Supermarket Company 
Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 
 

ธุรกิจค้าสง่ และธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

No.163 Yingbin Avenue, 
Gaosheng Square, First Floor 
and Second Floor, Huadu 
District, Guangzhou, The 
People’s Republic of China 

93.06 15 ล้านเรนมินบิ 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี 
เนื อสตัว์ตดัแบ่ง และอาหารสําเร็จรูป
ภายใต้ชือ Carne Meats รวมทั งนําเข้าและ
จดัจําหน่ายสินค้าพร้อมบริการจดัสง่
สนิค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คณุภาพชั นดี เช่น เนื อสตัว์ อาหารทะเล 
กลุม่สินค้าเบเกอรี ผลิตภณัฑ์ทีทําจากนม 
เครืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั นเลิศ
จากทั งในและตา่งประเทศ เพือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน
อาหาร อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร สายการ
บิน ธุรกิจจดัเลี ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผู้ ค้าสง่ เป็นต้น 
 

36 Senoko Drive, Senoko 
Industrial Estate, Singapore 
758221 
www.indoguna.com 

74.46 1.6  
ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ 

 

MAXZI THE GOOD FOOD 
RESTAURANT & CAFE 
L.L.C. 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาด
เลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 

Al Shafar Investment Building, 
Shop No 20, P.O. Box 126113 
Al Quoz 1, Dubai, United 
Arab Emirates 
https://maxzi.ae/ 

74.46 4  
ล้านดีแรห์มสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ 

Just Meat Company Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์
ด้านอาหารสดชั นดี จําพวกเนื อสตัว์และ
สตัว์ปีกในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Unit A 5/F & Unit B 7/F, Sing 
Mei Industrial Building, 29-37 
Kwai Wing Road, Kwai 
Chung, Hong Kong 

74.46 1  
ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 

 

Makro (Cambodia) Company 
Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจค้าปลีกค้าสง่และกิจการที
เกียวเนืองในประเทศกมัพชูา 
 

No. 5734, Street 1003, Bayab 
Village, Sangkat Phnom Penh 
Thmey, Khan Sen Sok, Phnom 
Penh, Cambodia 
www.makrocambodia.com 
 

65.15 47.20  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุนถอืหุนถอืหุนถอืหุน    
    ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

Indoguna Dubai L.L.C. 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าพร้อม
บริการจดัสง่สนิค้าประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคณุภาพชั นดี เช่น เนื อสตัว์ 
อาหารทะเล กลุม่สินค้าเบเกอรี เครืองปรุง
รสและอาหารพร้อมปรุงชั นเลศิจากทั งใน
และตา่งประเทศ เพือตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ธุรกิจบริการด้านอาหาร
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
ประเทศใกล้เคียง อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน ธุรกิจจดัเลี ยง โรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร ผู้ ค้าสง่ เป็นต้น 

 Al Waha Street, Exit 46, Al 
Quoz 1, P.O. Box 123125, 
Dubai, United Arab Emirates 

74.46 0.3  
ล้านดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 

 

Indoguna (Cambodia) 
Company Limited 
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธรุกิจที
เกียวเนืองในประเทศกมัพชูา 

Office No.28 Address No. 28, 
Sangkat Olympic, Khan  
Chmkarmon, Phnom Penh, 
Cambodia 

65.15 2  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Indoguna Lordly Company 
Limited  
(ลงทนุผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน)) 

ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสนิค้าพร้อม
บริการจดัสง่สนิค้าประเภทอาหารสด
และอาหารแช่แขง็คณุภาพชั นดี เช่น 
เนื อสตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้าเบเกอรี 
ผลติภณัฑ์ทีทําจากนม เครืองปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชั นเลศิจากทั งใน
และตา่งประเทศ เพือตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ธุรกิจบริการด้าน
อาหาร อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร สาย
การบิน ธุรกิจจดัเลี ยง โรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร ผู้ ค้าสง่ เป็นต้น 

Unit A 5/F & Unit B 7/F, Sing 
Mei Industrial Building, 29-37 
Kwai Wing Road, Kwai 
Chung, Hong Kong 
www.lordly.com.hk 

74.46 0.01  
ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 

 

 

บริษัทบริษัทบริษัทบริษัทอื่นอื่นอื่นอื่น    

บรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอยบรษิทัยอย    ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    ทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญทีต่ัง้สาํนกังานใหญ    ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน ถอืหุน     
((((รอยละรอยละรอยละรอยละ))))    

ทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลวทนุชาํระแลว    

บริษัท ทรู จีเอส จํากดั 
 

จําหน่ายสนิค้าผ่านสือตา่งๆ 18 อาคารทรูทาวเวอร์             
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง   
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10.00 340 ล้านบาท 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ถือหุ้น

(ร้อยละ)
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทอื่น

057รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

3333.... ขอมลูบคุคลอางองิอืน่ๆขอมลูบคุคลอางองิอืน่ๆขอมลูบคุคลอางองิอืน่ๆขอมลูบคุคลอางองิอืน่ๆ    

นายทะเบยีนหลกัทรพัยนายทะเบยีนหลกัทรพัยนายทะเบยีนหลกัทรพัยนายทะเบยีนหลกัทรพัย    
บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 02-009-9999 (Call Center) 
www.set.or.th/tsd 

ผูสอบบญัชขีองบรษิทัผูสอบบญัชขีองบรษิทัผูสอบบญัชขีองบรษิทัผูสอบบญัชขีองบรษิทั    
นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 6112 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 50-51 ถนนสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-677-2060 

นายทะเบยีนหุนกูนายทะเบยีนหุนกูนายทะเบยีนหุนกูนายทะเบยีนหุนกู        
และผูแทนผูถอืหุนกูและผูแทนผูถอืหุนกูและผูแทนผูถอืหุนกูและผูแทนผูถอืหุนกู    

หุ้นกู้  ครั งที 1/2556 
นายทะเบียนหุ้นกู้  - ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-298-0830 ตอ่ 129 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
อาคาร 2 ชั น 3 เลขที 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั  เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-256-2316 
 
หุ้นกู้  ครั งที 1/2557, ครั งที 2/2557, ครั งที 3/2557, ครั งที 3/2560 และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ ครั งที 
1/2559, ครั งที 1/2560 
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   - ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-298-0830 ตอ่ 129 
 
หุ้นกู้  ครั งที 1/2558, ครั งที 2/2558, ครั งที 1/2559, ครั งที 2/2559, ครั งที 1/2560 และ ครั งที 2/2560 
นายทะเบียนหุ้นกู้  - ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-298-0830 ตอ่ 129 

    

    

        

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายทะเบียนหุ้นกู้

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ3
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

ขอมลูที่สาํคัญอืน่ขอมลูที่สาํคัญอืน่ขอมลูที่สาํคัญอืน่ขอมลูที่สาํคัญอืน่    

สรปุขอมลูเกีย่วกบัโครงการสะสมหุนสาํหรบัพนกังาน สรปุขอมลูเกีย่วกบัโครงการสะสมหุนสาํหรบัพนกังาน สรปุขอมลูเกีย่วกบัโครงการสะสมหุนสาํหรบัพนกังาน สรปุขอมลูเกีย่วกบัโครงการสะสมหุนสาํหรบัพนกังาน ((((Employee Joint Investment Program Employee Joint Investment Program Employee Joint Investment Program Employee Joint Investment Program ––––    EJIPEJIPEJIPEJIP))))    ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่    3333    

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพือสร้าง
แรงจงูใจให้พนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร และมุ่งมันทีจะทํางานเพือเติบโตไปพร้อมกบัองค์กร จึงได้ขยายโครงการสะสมหุ้น
สําหรับพนกังาน Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นครั งที 3 โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี  

1111.... ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ    

เป็นโครงการสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือสนบัสนนุให้พนกังานมีการลงทนุแบบสะสมหุ้น
ของบริษัททีตนทํางานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมคัรใจด้วยหลกัการเฉลียต้นทนุ (Dollar Cost 
Average) 

2222.... รปูแบบโครงการปูแบบโครงการปูแบบโครงการปูแบบโครงการรรร    

    

********ชวยออกแบบแผนภาพใหดวยคะชวยออกแบบแผนภาพใหดวยคะชวยออกแบบแผนภาพใหดวยคะชวยออกแบบแผนภาพใหดวยคะ********    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานท่ีมีสิทธิและสมัครใจ 

แบงเงินเดือนบางสวนซื้อหุน 
ของบริษัทเปนประจําทุกงวด 

บริษัท 

สมทบเงินใหพนักงานเพ่ิมเพ่ือซื้อ 
หุนของบริษัทเปนประจําทุกงวด 

EJIPEJIPEJIPEJIP    

บริษัทหลักทรัพยที่เปนคนดูแลโครงการ ทําการ
ซ้ือหุนของบริษัทในแตละงวด 

ตามสัญญาท่ีไดทําไวกับพนักงาน 

บริษัทหลักทรัพยจดัสรรจาํนวนหลักทรัพยลงในบัญชีของพนักงาน 

EJIP

บริษัทหลักทรัพย�ที่เป�นคนดูแลโครงการ
ทําการซื้อหุ�นของบริษัทในแต�ละงวด
ตามสัญญาที่ได�ทําไว�กับพนักงาน

พนักงานท่ีมีสิทธิและสมัครใจ

แบ�งเงินเดือนบางส�วนซื้อหุ�น
ของบริษัทเป�นประจําทุกงวด

บริษัทหลักทรัพย�จัดสรรจํานวนหลักทรัพย�ลงในบัญชีของพนักงาน

บริษัท

สมทบเงินให�พนักงานเพิ่ม
เพื่อซื้อหุ�นของบริษัท
เป�นประจําทุกงวด

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program - EJIP) คร้ังที่ 3

ข้อมูลที่ส�ำคัญอื่น

ลักษณะโครงกำร1

รูปแบบโครงกำร2
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 

หลกัทรพัยทีท่าํการซือ้หลกัทรพัยทีท่าํการซือ้หลกัทรพัยทีท่าํการซือ้หลกัทรพัยทีท่าํการซือ้    หุ้นสามญั CPALL ทีทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ความถีใ่นการลงทนุความถีใ่นการลงทนุความถีใ่นการลงทนุความถีใ่นการลงทนุ    เป็นรายเดือนระบวุนัทีแน่นอน  

จาํนวนเงนิทีล่งทนุตอครัง้ จาํนวนเงนิทีล่งทนุตอครัง้ จาํนวนเงนิทีล่งทนุตอครัง้ จาํนวนเงนิทีล่งทนุตอครัง้     
((((ตอพนกังาน ตอพนกังาน ตอพนกังาน ตอพนกังาน 1 1 1 1 คนคนคนคน))))    

พนกังาน: ร้อยละ 5 หรือ 7 ของเงินเดือนพนกังาน (ตามแตพ่นกังานจะเลือก) 

บริษัท: สมทบเพิมร้อยละ 80 ของเงินทีพนกังานสะสมแตล่ะเดือน 

ระยะเวลาโครงการระยะเวลาโครงการระยะเวลาโครงการระยะเวลาโครงการ    1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุายน 2565 (รวม 5 ปี) 

วธิกีารชาํระราคาวธิกีารชาํระราคาวธิกีารชาํระราคาวธิกีารชาํระราคา    
ซื อ – หกัจากเงินเดือนพนกังานและเงินสมทบของบริษัท 

ขาย – โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของพนกังาน 

การสัง่ซือ้หลกัทรพัยการสัง่ซือ้หลกัทรพัยการสัง่ซือ้หลกัทรพัยการสัง่ซือ้หลกัทรพัย    สังซื อหลกัทรัพย์จากบริษัทหลกัทรัพย์คูส่ญัญาเป็นไปโดยอตัโนมตัติามสญัญาทีพนกังานทําไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์นั นๆ 

การสงมอบหลกัทรพัยการสงมอบหลกัทรพัยการสงมอบหลกัทรพัยการสงมอบหลกัทรพัย    
บริษัทหลกัทรัพย์จะเปิดบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์ในชือของพนกังานแต่ละบุคคล หลงัจากการซื อหลกัทรัพย์เสร็จสมบูรณ์
แล้ว หลกัทรัพย์จะถกูโอนเข้าบญัชีของพนกังานนั นๆ 

ผลประโยชนในหลกัทรพัยผลประโยชนในหลกัทรพัยผลประโยชนในหลกัทรพัยผลประโยชนในหลกัทรพัย    

เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกบัพนกังานในฐานะเจ้าของหลกัทรัพย์โดยตรง 

ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนกังานเมือพนกังานมีสทิธิในการขายหลกัทรัพย์ 

พนกังานสามารถใช้สทิธิอืนๆ ในหุ้นทีพนกังานถือครอง อาท ิสทิธิในการจองหุ้นเพิมทนุ (Rights Issue) ใบสําคญัแสดง
สทิธิ (Warrant) การเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting) 

การขายหลกัทรพัยการขายหลกัทรพัยการขายหลกัทรพัยการขายหลกัทรพัย    พนกังานสามารถขายได้ตามระยะเวลาทีทําสญัญาไว้กบับริษัท 

ภาษทีีเ่กีย่วของภาษทีีเ่กีย่วของภาษทีีเ่กีย่วของภาษทีีเ่กีย่วของ    

พนกังานต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสําหรับจํานวนทีบริษัทสมทบให้ 

บริษัทสามารถหกัลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากจํานวนเงินทีสมทบให้กบัพนกังานได้ เพราะถือเป็นการจ่าย
คา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน 

*คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมในการขอแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม หลักเกณฑ์ของโครงการ รวมทั งขอยกเลิก
โครงการก่อนกําหนด 

3333.... คณุสมบตัขิองพนกังานทีเ่ขารวมโครงการคณุสมบตัขิองพนกังานทีเ่ขารวมโครงการคณุสมบตัขิองพนกังานทีเ่ขารวมโครงการคณุสมบตัขิองพนกังานทีเ่ขารวมโครงการ 

เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ตั งแต่ระดับผู้ ช่วยผู้ จดัการแผนกหรือเทียบเท่าขึ นไป (ไม่รวมกรรมการ
บริษัทและทีปรึกษา) ทีมีอายกุารทํางานนบัจนถงึวนัเริมจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  
    

หลักทรัพย์ที่ทำาการซื้อ

ความถี่ในการลงทุน

จำานวนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง

(ต่อพนักงาน 1 คน)

ระยะเวลาโครงการ

วิธีการชำาระราคา

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

การส่งมอบหลักทรัพย์

ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์

การขายหลักทรัพย์

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของพนักงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร3
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

07



นโยบายการจายเงินปนผลของบรษิัท 

นโยบายการจายเงนิปนผลของบรษิทันโยบายการจายเงนิปนผลของบรษิทันโยบายการจายเงนิปนผลของบรษิทันโยบายการจายเงนิปนผลของบรษิทั    
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานงึถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผล

จะเป็นไปตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั งคราวได้ เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนั น และรายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจะเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฏหมายในแต่ละปี โดยพิจารณา
ประกอบกบังบการเงินรวม  

ทั งนี นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต้น ดอกเบี ย และการปฏิบติัตามเงือนไขสญัญาเงินกู้ ระยะยาว 
รวมทั งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประการอืน  

นอกจากนี บริษัทมีหน้าทีต้องปฏิบติัตามเงือนไขในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีทีบริษัทผิดนดัไม่ชําระ
ดอกเบี ย หรือผิดนดัไม่ชําระเงินใดๆ ทีเกียวข้องกับหุ้นกู้  หรือเลือนการชําระดอกเบี ยหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทยอยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทยอย    

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมิได้กําหนดอตัราการ
จ่ายเงินปันผลทีแน่นอนแต่ขึ นอยูก่บัฐานะการเงินและแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทย่อย 

 
สถิติการจายเงินปนผลสถิติการจายเงินปนผลสถิติการจายเงินปนผลสถิติการจายเงินปนผล    

รายละเอียดการจายเงินปนผลรายละเอียดการจายเงินปนผลรายละเอียดการจายเงินปนผลรายละเอียดการจายเงินปนผล    2557 2557 2557 2557     2558 2558 2558 2558     2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    

1. กําไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น) *0.97 1.27 *1.57 *1.77 *2.11 

2. ปันผลประจําปี (บาท :  หุ้น) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 

3. ปันผลต่อกําไรสทุธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 83 71 64 59 54 

หมายเหต ุ 1. ปี 2557 มีการปรับปรุงรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 
  2. ปี 2559 - 2561 กําไรตอ่หุ้นได้คํานวณหกัดอกเบี ยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสทิธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 

 

 
    

    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2557 2558 2559 2560 2561

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย

สถิติกำรจ่ำยเงินปันผล
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

08



ทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลวทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลวทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลวทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว    

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 
8,983,101,348 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 8,983,101,348 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 
เสียง    

    
รายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุน        

ผูถอืหุนใหญผูถอืหุนใหญผูถอืหุนใหญผูถอืหุนใหญ    
ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2525252562626262    

จาํนวนหุนจาํนวนหุนจาํนวนหุนจาํนวนหุน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    
1. กลุม่ CPG ประกอบด้วย*   

1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากดั  2,791,624,700 31.08 
1.2 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จํากดั (มหาชน) 100,000,000 1.11 
1.3 C.P. Foods International Limited 83,000,000 0.92 
1.4 UBS AG London Branch - C.P. Foods Holding 67,919,556 0.76 
1.5 UBS AG Hong Kong Branch - Orient Success International 60,470,000 0.67 
1.6 บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 51,000,000 0.57 
1.7 Jumbo Kingdom Limited 22,316,200 0.25 
1.8 Worth Access Trading Limited 19,874,000 0.22 
1.9 Creative Light Investments Limited 15,860,000 0.18 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 898,264,138 10.00 
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 656,123,340 7.30 
4. State Street Europe Limited  329,829,925 3.67 
5. บริษัท ย ูเอ็น เอส อโกรเคมีคลั จํากดั 180,000,000 2.00 
6. GIC Private Limited 150,480,500 1.68 
7. สํานกังานประกนัสงัคม 140,218,700 1.56 
8. BNY Mellon Nominees Limited 130,153,299 1.45 
9. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 114,862,733 1.28 
10. SE Asia (Type B) Nominees LLC  106,580,125 1.19 
11. นายปริญญา เธียรวร 100,000,000 1.11 
12. AIA Company Limited –EQDI-D Fund 1 70,043,800 0.78 
13. Nortrust Nominees Ltd-CL AC 68,451,226 0.76 
14. อืนๆ 2,826,029,106 31.46 
รวม 8,983,101,348 100.00 

*กลุม่บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 35.76 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 
    

    

รำยช่ือผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำานวนหุ้น ร้อยละ
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การออกหลกัทรพัยอืน่การออกหลกัทรพัยอืน่การออกหลกัทรพัยอืน่การออกหลกัทรพัยอืน่    

บริษัทได้รับอนมุติัจากทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 2/2556 ในวนัที 19 กนัยายน 2556 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2557 
ในวนัที 24 เมษายน 2557 และทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2559 ในวนัที 21 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  วงเงิน
รวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท เพือใช้สําหรับชําระคืนหนี เงินกู้  และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้ นกู้ ทียังมิได้ไถ่ถอน จํานวน 13 รุ่น 31 ชุด ซึงมีมูลค่าคงเหลือ 152,883.60 ล้านบาท ดังมี
รายละเอียดดงันี  

1111.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/2556 1/2556 1/2556 1/2556 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูและมผีูแทนผูและมผีูแทนผูและมผีูแทนผู
ถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกู    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุทัวไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้ 25,911.80 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้ 31 ตลุาคม 2556 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 30 เมษายน และ 31 ตลุาคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  โดยเริมชําระ

ดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 30 เมษายน 2557 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ7 ปี 10,789,800,000 5.10% 31 ตลุาคม 2563 

อาย ุ10 ปี 15,122,000,000 5.35% 31 ตลุาคม 2566 
    

2222.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/2557 1/2557 1/2557 1/2557 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผู
ถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกู    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุทัวไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  25,197.80 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  27 มีนาคม 2557 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 27 กนัยายน และ 27 มีนาคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  โดยเริมชําระ

ดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 27 กนัยายน 2557 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ7 ปี 9,884,100,000 4.85% 27 มีนาคม 2564 

อาย ุ10 ปี 15,313,700,000 5.14% 27 มีนาคม 2567 
 

 

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2556 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้1

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้2

066



3333.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2/2557 2/2557 2/2557 2/2557 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูประเภทไมดอยสทิธ ิมหีลกัประกนั และมผีูแทนผู
ถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกู    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  13,675 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  22 สิงหาคม 2557 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวันที 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  โดยเริม

ชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2558 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ7 ปี 3,236,000,000 4.75% 22 สิงหาคม 2564 

อาย ุ10 ปี 10,439,000,000 5.05% 22 สิงหาคม 2567 
 

4444.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่3/2557 3/2557 3/2557 3/2557 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิ    มหีลกัประกนั และมผีูแทนผูมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูมหีลกัประกนั และมผีูแทนผูมหีลกัประกนั และมผีูแทนผู
ถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกูถอืหุนกู    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  4,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  26 ธันวาคม 2557 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 26 มิถนุายน และ 26 ธันวาคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 26 มิถนุายน 2558 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ12 ปี 4,000,000,000 4.80% 26 ธันวาคม 2569* 

 *ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้ ตั งแตว่นัที 26 ธนัวาคม 2564 

5555.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2/2558 2/2558 2/2558 2/2558 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,500 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  30 มิถนุายน 2558 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 30 ธันวาคม และ 30 มิถนุายน ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 30 ธันวาคม 2558 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 

 

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2557 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้3

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2557 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้4

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2558 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน5

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

067รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ5 ปี 1,500,000,000 3.65% 30 มิถนุายน 2563 
อาย ุ7 ปี 3,000,000,000 4.10% 30 มิถนุายน 2565 

อาย ุ10 ปี 6,000,000,000 4.45% 30 มิถนุายน 2568* 
 *ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้ ตั งแตว่นัที 30 มิถนุายน 2565 

6666.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/2559 1/2559 1/2559 1/2559 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนัชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิไมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  7,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  18 มีนาคม 2559 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 18 กนัยายน และ 18 มีนาคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 18 กนัยายน 2559 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ5 ปี 1,382,000,000 2.95% 18 มีนาคม 2564 
อาย ุ7 ปี 937,000,000 3.40% 18 มีนาคม 2566 

อาย ุ10 ปี 2,074,000,000 4.00% 18 มีนาคม 2569* 
อาย ุ12 ปี 2,607,000,000 4.15% 18 มีนาคม 2571** 

 *ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้ ตั งแตว่นัที 18 มีนาคม 2564 
 **ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้ ตั งแตว่นัที 18 มีนาคม 2566 
 

7777.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2/2559 2/2559 2/2559 2/2559 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  6,099 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  26 สิงหาคม 2559 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 26 กมุภาพนัธ์ และ 26 สิงหาคมของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้   
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 26 กมุภาพนัธ์ 2560 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ7 ปี 500,000,000 3.25% 26 สิงหาคม 2566 

อาย ุ10 ปี 748,000,000 3.68% 26 สิงหาคม 2569 
อาย ุ12 ปี 4,851,000,000 4.00% 26 สิงหาคม 2571 

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน6

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน7

068



8888.... หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่1/25591/25591/25591/2559    ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด 
และมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของ    บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) )     

การเสนอขาย ผู้ลงทนุทัวไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  30 พฤศจิกายน 2559 
อัตราดอกเบี ย ปีที 1-5 อตัราดอกเบี ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 ปีที 6-10 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
0.5 ต่อปี  

 ปีที 11-50 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
1.0 ต่อปี 

 ตั งแต่ปีที 51 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
2.0 ต่อปี 

*อตัราดอกเบียจะปรับทกุๆ 5 ปีโดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สินสดุ
วนัทําการของสองวนัทําการก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย 

วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายนของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้   
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 30 มิถนุายน 2560 
สิทธิไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ในกรณีต่อไปนี  

1. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมดในวนัครบกําหนด 5 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  คือ 
วนัที 30 พ.ย. 2564 (วนัแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ) หรือวนัชําระดอกเบี ยหุ้น
กู้แต่ละครั ง ภายหลงัจากวนัแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  

2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ทั งหมด ในกรณีทีกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที
เกียวข้อง ได้เปลียนแปลงกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง จนทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถนํา
ดอกเบี ยจ่ายทีชําระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมด ในกรณีทีสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 
ได้เปลียนแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้  จนทําให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ ที
ออกเป็นเครดิตตราสารทนุ (Equity Credit) ได้น้อยลง 

4. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมด ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงหลักการ วิธีการ
บนัทึกบัญชี จนทําให้ผู้ ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้ นกู้ ทีออกนี เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นได้
น้อยลง 

การจดัอันดับความน่าเชือถือ “BBB+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  
 

หุ้นกู ้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน คร้ังที่ 1/2559 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู ้ออกหุ้นกู ้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนก�ำหนด และมีสิทธิ
เล่ือนช�ำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
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069รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



9999.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํหุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํหุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํหุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั กดั กดั กดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/2560 1/2560 1/2560 1/2560 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิ    ไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั ไม่เกิน 10 ราย 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  4,500 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  27 มีนาคม 2560 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 27 กนัยายน และ 27 มีนาคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
  โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 27 กนัยายน 2560 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ12 ปี 4,500,000,000 4.70% 27 มีนาคม 2572 

 
10101010.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2/2560 2/2560 2/2560 2/2560 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิ    ไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  3,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  18 สิงหาคม 2560 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 18 กมุภาพนัธ์ และ 18 สิงหาคมของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้   
 โดยเริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2561 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ10 ปี 3,000,000,000 3.96% 18 สิงหาคม 2570 

 

11111111.... หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่หุนกูดอยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุ ครัง้ที ่1/25601/25601/25601/2560    ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด ไถถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูออกหุนกูมสีทิธไิถถอนหุนกูกอนกาํหนด 
และมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของและมสีทิธเิลือ่นชาํระดอกเบีย้โดยไมมเีงือ่นไขใดๆของ        บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั        ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) )     

การเสนอขาย ผู้ลงทนุทัวไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  22 สิงหาคม 2560 
อัตราดอกเบี ย ปีที 1-5 อตัราดอกเบี ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 ปีที 6-10 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
0.5 ต่อปี  

 ปีที 11-50 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
1.1 ต่อปี 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน9

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2560 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน10

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน คร้ังท่ี 1/2560 ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด 
และมีสิทธิเลื่อนช�ำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเง่ือนใดๆ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

11

070



 ตั งแต่ปีที 51 อตัราดอกเบี ยเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อตัราร้อยละ 
2.1 ต่อปี 

*อตัราดอกเบียจะปรับทกุๆ 5 ปีโดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สินสดุ
วนัทําการของสองวนัทําการก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย 

วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ และ 22 สิงหาคม ของทกุปี ตลอดอายุหุ้นกู้  โดยเริม
ชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

สิทธิไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ในกรณีต่อไปนี  
1. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมดในวนัครบกําหนด 5 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  คือ 

วันที 22 สิงหาคม 2565 (วันแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ) หรือ วันชําระ
ดอกเบี ยหุ้นกู้แต่ละครั ง ภายหลงัจากวนัแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  

2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ทั งหมด ในกรณีทีกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที
เกียวข้อง ได้เปลียนแปลงกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง จนทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถนํา
ดอกเบี ยจ่ายทีชําระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมด ในกรณีทีสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 
ได้เปลียนแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้  จนทําให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ ที
ออกเป็นเครดิตตราสารทนุ (Equity Credit) ได้น้อยลง 

4. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมด ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงหลักการ วิธีการ
บนัทึกบัญชี จนทําให้ผู้ ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้ นกู้ ทีออกนี เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นได้
น้อยลง 

การจดัอันดับความน่าเชือถือ “BBB+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

12121212.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่3/2560 3/2560 3/2560 3/2560 ชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิ    ไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนัไมมหีลกัประกนั    

12121212....1111     ไมมีผูแทนผูถือหุนกูไมมีผูแทนผูถือหุนกูไมมีผูแทนผูถือหุนกูไมมีผูแทนผูถือหุนกู    
การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  9,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  17 พฤศจิกายน 2560 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  โด

เริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 17 พฤษภาคม 2561 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ ง จํากดั  

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ10 ปี 9,000,000,000 3.50% 17 พฤศจิกายน 2570 

 

 

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2560 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน12

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

12.1 ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

071รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



12121212....2222     มีผูแทนผูถือหุนกูมีผูแทนผูถือหุนกูมีผูแทนผูถือหุนกูมีผูแทนผูถือหุนกู    
การเสนอขาย ผู้ลงทนุทัวไป 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  9,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  30 พฤศจิกายน 2560 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้  โดย

เริมชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 30 พฤษภาคม 2561 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ ง จํากดั 

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ5 ปี 9,000,000,000 3.10% 30 พฤศจิกายน 2565 

 

13131313.... หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั หุนกูบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1111////2562 2562 2562 2562 ชนดิระบผุูถอืชนดิระบผุูถอืชนดิระบผุูถอืชนดิระบผุูถอื    ประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนัประเภทไมดอยสทิธไิมมหีลกัประกนั    

การเสนอขาย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  15,000 ล้านบาท 
วันทีออกหุ้นกู้  18 มกราคม 2562 
วันชาํระดอกเบี ย ปีละ 2 ครั ง ในวนัที 18 กรกฎาคม และ 18 มกราคม ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้ โดยเริม

ชําระดอกเบี ยครั งแรกในวนัที 18 กรกฎาคม 2562 
การจดัอันดับความน่าเชือถือ “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ ง จํากดั 

ชดุที่ชดุที่ชดุที่ชดุที่    มลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกูมลูคาหุนกู((((บาทบาทบาทบาท))))    อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้    วนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอนวนัครบกาํหนดไถถอน    
อาย ุ3 ปี 5,000,000,000 2.86% 18 มกราคม 2565 
อาย ุ8 ปี 2,466,000,000 3.95% 18 มกราคม 2570 

อาย ุ10 ปี 1,920,000,000 4.12% 18 มกราคม 2572 
อาย ุ12 ปี 5,614,000,000 4.40% 18 มกราคม 2574 

 
ขอมลูเพิม่เตมิขอมลูเพิม่เตมิขอมลูเพิม่เตมิขอมลูเพิม่เตมิ    

หุนกูหุนกูหุนกูหุนกู    การใชเงนิการใชเงนิการใชเงนิการใชเงนิ    
จาํนวนเงนิทีใ่ชจาํนวนเงนิทีใ่ชจาํนวนเงนิทีใ่ชจาํนวนเงนิทีใ่ช

โดยประมาณ โดยประมาณ โดยประมาณ โดยประมาณ ((((บาทบาทบาทบาท))))    
ระยะเวลาทีใ่ชเงนิระยะเวลาทีใ่ชเงนิระยะเวลาทีใ่ชเงนิระยะเวลาทีใ่ชเงนิ

โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณ    
แหลงเงนิทนุเพิม่เตมิแหลงเงนิทนุเพิม่เตมิแหลงเงนิทนุเพิม่เตมิแหลงเงนิทนุเพิม่เตมิ    

ครั งที 1/2562 เพือชําระคืนหนี หุ้นกู้ ที
ครบกําหนด 

20,544,500,000 ภายในปี 2562 กําไรจากการดําเนินงาน 
และ/หรือ เงินกู้ ยืมธนาคาร 

 

12.2 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

ชุดที่ มูลค่าหุ้นคู่(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ การใช้เงิน
จำานวนเงินที่ใช้

โดยประมาณ (บาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิน

โดยประมาณ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน13
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โครงสร้างการจัดการ
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โครงสรางการจดัการ 

 

1111.... คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนทั งสิ น 15 คน ประกอบด้วย 

1. กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 คน 
2. กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ประกอบด้วย 

- กรรมการอิสระจํานวน 5 คน (คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั งคณะ) 
- กรรมการทีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จํานวน 5 คน 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัรายชือ่คณะกรรมการบรษิทัรายชือ่คณะกรรมการบรษิทัรายชือ่คณะกรรมการบรษิทั    
1. ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ บญุเดช  กรรมการอสิระ 
2. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการอสิระ 
3. นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการอสิระ 
4. นางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธ์ กรรมการอสิระ 
5. นายปรีดี บญุยงั กรรมการอสิระ 
6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  

(ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัทมีผลวนัที 9 
พฤษภาคม 2562) 

นายสภุกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  
(แต่งตั งเป็นประธานกรรมการแทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ มีผลวนัที 9 
พฤษภาคม 2562) 

7. นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัดิ1 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
8. นายศภุชยั เจียรวนนท์2 รองประธานกรรมการ  

(แต่งตั งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีลาออกและแต่งตั งเป็นรองประธาน
กรรมการมีผลวนัที 7 มิถนุายน 2562) 

9. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์2 กรรมการ 
10. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์2 กรรมการและกรรมการบริหาร 
11. นายณรงค์ เจียรวนนท์2 กรรมการ 
12. นายประเสริฐ จารุพนิช1 กรรมการ 
13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ2 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
14. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ2 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
15. นายธานินทร์ บรูณมานิต1 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 
*กรรมการลําดบัที 7-15 เป็นกรรมการทีมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั หมายถึง 

ตวัแทนกรรมการจากกลุ่ม1 ลงนามร่วมกบัตวัแทนกรรมการจากกลุ่ม2 ยกเว้นประธานกรรมการ รวมเป็นสองคน ลงลายมือชือ
ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพือดํารงความเป็นอิสระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

คาํนยิามคาํนยิามคาํนยิามคาํนยิาม    

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรท่ีมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท หมำยถึง

1. คณะกรรมกำรบริษัท
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ค�ำนิยำม

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หมำยถึง

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร หมำยถึง

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กำากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำาหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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โครงสรางการจดัการ 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

1. บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั ง และกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมําเสมอเพือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 7 
ครั ง 

2. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทกุคนของบริษัทมีสดัส่วนของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ
ประชมุทั งปีโดยกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพือให้กรรมการสามารถจดัสรร
เวลาในการเข้าประชมุได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชมุเพิมเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนมุติัจากกรรมการ
หรือพิจารณาเรืองทีมีความสําคญัเร่งด่วน 

3. ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 7 ครั ง ซึงเหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปีทีผ่านมาซึงกรรมการบริษัททั งคณะเข้าร่วมประชมุร้อยละ 95 และมีการ
ประชมุคณะกรรมการทีไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 ครั ง ซึงกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุคน  

4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ 
นอกจากนี ในการพิจารณาเรืองหนึงเรืองใดกรรมการมีสิทธิขอดหูรือตรวจเอกสารทีเกียวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี แจงข้อมลู
รายละเอียดเพิมเติม 

5. บริษัทยงัไม่ได้กําหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบัจํานวนองค์ประชมุขั นตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติใน
ทีประชมุคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั งหมด แต่ในทางปฏิบติับริษัทได้
ดําเนินการเช่นนี มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยสามารถพิจารณาได้จากตารางรายชือคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการในปี 2562 (จํานวนครั งทีเข้าประชมุในช่วงทีเป็นกรรมการ) 

6. ในการประชมุแต่ละครั ง ทีประชมุได้มีการซกัถามฝ่ายจดัการและมีการใช้ดลุยพินิจทีรอบคอบ มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระและโปร่งใส โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกียวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้
มีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาโดยนัยสําคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรืองดังกล่าว นอกจากนี 
ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับทีประชุมอย่างเพียงพอเพือให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  และยงัได้มีการเชิญผู้บริหารทีเกียวข้องเข้าร่วมประชมุในวาระทีนําเสนอ เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติม
หากมีประเด็นซกัถาม และเป็นโอกาสทีทําให้รู้จกัผู้บริหารระดบัสงูสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีก
ด้วย 

7. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทํารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน ทั งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการไว้ทีหน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพือให้กรรมการหรือผู้ เกียวข้องทีมีสิทธิสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบ
ได้ นอกจากนี ยงัติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 

8. บริษัทได้จัดหาทีปรึกษาหรือผู้ เชียวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมลูเพิมเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณี 
โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำร
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2.1 คณะกรรมกำรบริหำร

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทและกำรเข้ำร ่วมประชุมของกรรมกำรในปี 2562 (จ�ำนวนคร้ังที่ เข ้ำประชุมในช่วงที่ เป ็นกรรมกำร)

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการ

(7 คร้ัง)

ประชุมคณะกรรมการท่ี

ไม่เป็นผู้บริหาร (1 คร้ัง)

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

(1ครั้ง)

2. ผู ้บริหำรระดับสูง

079รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



โครงสรางการจดัการ 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายนามดงัต่อไปนี  
1. นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัดิ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิทยา  เจียรวิสิฐกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายปิยะวฒัน์  ฐิตะสทัธาวรกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายอํารุง  สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการบริหาร 
5. นายธานินทร์  บรูณมานิต กรรมการบริหาร 
6. นายวิเศษ  วิศิษฏ์วิญ ู กรรมการบริหาร  
7. นายทวีศกัดิ  แก้วรัตนปัทมา กรรมการบริหาร 
8. นายวิเชียร*  จงึวิโรจน์  กรรมการบริหาร 
9. นางสาวลาวณัย์* เตียงหงษากลุ กรรมการบริหาร 
ลําดบัที 8-9 ได้รับการแต่งตั งจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที 6/2562 มีผลตั งแต่วนัที 9 สิงหาคม 2562 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลันกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และใน
กรณีทีสถานการณ์เปลียนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทนุที
ได้รับอนมุติัแล้วให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นั นๆ 

2. ติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุ และรายงานผลรวมทั งปัญหา  หรืออปุสรรคทีเกิดขึ นและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

3. ติดตามผลการจดัการและบริหารความเสียงของบริษัท 
4. ติดตามผลการพฒันาบคุลากร การแต่งตั งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกําลงัคนและการกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่าย

ผลตอบแทน และหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทนุ เมือมีความจําเป็นต้องจดัหาแหล่งเงินทนุสําหรับใช้ในโครงการลงทนุต่างๆ  
6. ติดตามผลการใช้เงินทนุ การบริหารเงินทนุและฐานะการเงินของบริษัท 
7. เรืองอืนๆ ตามทีประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 

การแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั งและถอดถอนกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ของทีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือนายก่อศกัดิไชยรัศมีศกัดิ ได้รับการแต่งตั งจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 7 
สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีในการบริหารงานเกียวกบังานระดบันโยบายแผนกลยทุธ์แผนการดําเนินงานงบประมาณ
และโครงการลงทนุของบริษัทด้วยความซือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและต้องปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตาม
กฎหมายวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้นอกจากนี เพือช่วยในการบริหารงานของ
บริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงัมีอํานาจในการขอเสนอแต่งตั งและถอดถอนบคุคลซึงดํารงตําแหน่งดงัต่อไปนี  

1. เสนอบคุคลซึงดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติั 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

กำรแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมกำรบริหำร

ประธำนกรรมกำรบริหำร
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โครงสรางการจดัการ 

 

2. เสนอบคุคลซึงดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติั 
3. อนมุติัแต่งตั งบคุคลซึงดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

โดยเรืองสําคัญทีประธานกรรมการบริหารต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาขอความเห็นชอบและ
อนมุติัมีดงันี  

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน 
2. การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
3. การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนทีสําคญั การมอบหมายให้บคุคล

อืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
4. การแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5. การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
6. การอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี 
7. การจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
8. การอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ 
9. การแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 
10. การกู้ ยืมหรือคํ าประกนัหรือการก่อภาระหนี ผกูพนัต่อบริษัทกบัสถาบนัการเงินหรือบริษัทอืนเป็น จํานวนเงินมากกว่า 500 

ล้านบาทต่อครั ง 
11. การให้กู้ ยืมแก่บริษัทอืนเป็นจํานวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั ง 
12. การลงทนุ การร่วมทนุ การเพิมทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอืน เป็นจํานวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั ง 
13. การใช้จ่ายลงทนุในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึงทรัพย์สินของบริษัท มลูค่าต้นทนุต่อโครงการหรือมลูค่าทรัพย์สินต่อครั ง

มากกว่า 500 ล้านบาท 
14. การขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ราคาขายหรือจําหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั ง 
15. แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้กรรมการบริหารกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารผู้บริหารและ/
หรือเจ้าหน้าทีพนักงานของบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้ดําเนินการในเรืองใดเรืองหนึงหรือหลายเรืองตามทีประธานกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอํานาจของตนได้และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติ
รายการทีทําให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการทีตนหรือบคุคลที
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 

การแตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

 

กำรแต่งต้ังและถอดถอนประธำนกรรมกำรบริหำร
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โครงสรางการจดัการ 

 

2222....2222 คณะเจาหนาทีบ่รหิารคณะเจาหนาทีบ่รหิารคณะเจาหนาทีบ่รหิารคณะเจาหนาทีบ่รหิาร    
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 คณะเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทประกอบด้วย 

1. นายธานินทร์ บรูณมานิต กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารและรับผิดชอบ สายงาน 
     Corporate Strategy  

2. นายสรุพนัธ์ ปสุสเด็จ  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาวโุส สายงานทรัพยากรบคุคล 
3. นายทวีศกัดิ แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายชวน  นิมกิตติกลุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานศนูย์กระจายสินค้า 
5. นายสวิุทย์ กิงแก้ว  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานพฒันาความยังยืน 
6. นายโกษา  พงศ์สพุฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นายชยัโรจน์ ทิวตัถ์มันเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานปฏิบติัการ 
8. นายสกล  เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานจดัซื อ 
9. นายวิเชียร จงึวิโรจน์  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงาน Corporate Asset and Facilities 

     Management – CAFM 
10. นายยทุธศกัดิ ภมิูสรุกลุ  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานการตลาดและการบริหารผลิตภณัฑ์ 
11. นางสาวลาวณัย์ เตียงหงษากลุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานทรัพยากรบคุคล 
12. นายเกรียงชยั บญุโพธิอภิชาติ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส รองสายงานบญัชีและการเงิน 
กรรมการบริหารและเจ้าหน้าทีบริหารตามรายนามข้างต้นทั งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามทีประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุภายใต้พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

กรรมการผูจดัการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัท คือนายธานินทร์ บูรณมานิต ได้รับการแต่งตั งจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีในการบริหารกิจการเกียวกบัการดําเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามทีคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้กําหนดไว้ ภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้าทีทีกําหนดโดยประธานกรรมการบริหาร 

นอกจากนี เพือช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามทีกําหนด ให้มีอํานาจในการเสนอ
บคุคลซึงดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพือพิจารณาและอนมุติั 

การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ตามข้อเสนอ ของประธาน
กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
 

    

2.2 คณะเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

กำรแต่งต้ังและถอดถอนกรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
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โครงสรางการจดัการ 

 

3333.... เลขานกุารบรษิทัเลขานกุารบรษิทัเลขานกุารบรษิทัเลขานกุารบรษิทั    
เลขานกุารบริษัทคือ นายสพุจน์ ชิตเกษรพงศ์  
มีหน้าทีรับผิดชอบและดําเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดงัต่อไปนี  

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี  
ก. ทะเบยีนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

ในกรณีทีเลขานกุารบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั งเลขานกุารบริษัทคนใหม่ภายใน
เก้าสิบวนันบัแต่วนัทีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบติัหน้าทีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ี
นายวรเดช หงศ์เดชานันท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบญัชีและการเงิน ซึงเป็นผู้ มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชีของบริษัท โดยมีหน้าทีแจ้งรายละเอียดทีเกียวข้องกบั
การทําบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทาง
วิชาชีพตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด 

4444.... คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารระดบัสงู    
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับทีจูงใจและรักษากรรมการทีมี
คณุภาพ 

นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของผูบริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าทีทีต้องปฏิบัติเพือให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที
เกียวข้อง โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ว่าจ้างผู้ เชียวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นทีปรึกษาในการ
หาข้อมูลและให้คําแนะนําในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับสูงเพือเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุติั โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบดงันี  

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตวัชี วดัทางธุรกิจด้านต่างๆ ทีได้มีการกําหนดไว้  
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 
- ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ นในแต่ละปี 
- การเปรียบเทียบอ้างอิงการอตัราจ่ายค่าตอบแทนจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

 

3. เลขำนุกำรบริษัท

4. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูง

นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง

ผู้ท่ี ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี
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โครงสรางการจดัการ 

 

ตั งแต่ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติัหลกัเกณฑ์และตวัชี วดัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในรูปแบบ
ของบําเหน็จพิเศษ เพือสร้างแรงจูงใจและผลกัดนัให้ผู้บริหารสามารถบรรลเุป้าหมายใหม่ทีเพิมเติมจากแผนการจ่ายโบนสัปัจจบุนั
โดยพิจารณาจากการบรรลเุป้าหมาย 3 ประการคือ ความพงึพอใจของลกูค้า (Customer satisfaction) ผลตอบแทนต่อส่วนส่วนผู้ ถือ
หุ้น (ROE) และคะแนน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึงเป็นการประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พฒันาอย่างยังยืนของบริษัท 

4444....1111 คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ    

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 เมือวนัที 26 เมษายน 2562 ได้อนมุติัค่าตอบแทนประจํารายเดือนของกรรมการในอตัรา

เดิมตามทีได้อนมุติัไว้เมือปี 2561 ดงันี  
  บาท/คน 

1. กรรมการอสิระทีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 120,000 
2. กรรมการอสิระทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 100,000 
3. กรรมการอสิระทีไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 80,000 
4. ประธานกรรมการ  120,000 
5. รองประธานกรรมการ  100,000 
6. กรรมการ  60,000 

 

โดยกรรมการอิสระทีทําหน้าทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนทีอัตราสูงสุดเพียงคณะ
เดียว 

 
นอกจากนี ทีประชมุผู้ ถือหุ้นยังได้อนุมติัเงินโบนสัให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลทีมีการจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสมเพือจดัสรรให้กรรมการแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 (หน่วย : ล้ำนบำท)

ชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม

1
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คาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนกรรมการบรษิทัยอย บรษิทัยอย บรษิทัยอย บรษิทัยอย ((((บริบริบริบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ตัง้แตวนัที ่ตัง้แตวนัที ่ตัง้แตวนัที ่ตัง้แตวนัที ่1 1 1 1 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม ––––    31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562562562562222    ((((หนวยหนวยหนวยหนวย: : : : ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท))))    

ชือกรรมการ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม 

1. ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ บญุเดช* กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 0.186 - 0.186 

2. นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ 
รองประธานกรรมการที 1 และกรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน 
1.260 1.411 2.671 

3. นายอํารุง สรรพสทิธิวงศ์ กรรมการและกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1.260 1.411 2.671 

4. นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 1.200 1.343 2.543 

5. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 1.200 1.343 2.543 

6. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 1.200 1.343 2.543 

7. นายพิทยา เจียรวิสฐิกลุ กรรมการ 1.200 1.343 2.543 

8. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 1.200 1.343 2.543 

  รวม 8.706 9.537 18.243 

*ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ บญุเดช ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2562 
 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั งคณะ ยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒัน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 รวม 38,000 บาท 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู 
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และบําเหน็จพิเศษให้กบัผู้บริหารระดับสงู (คณะกรรมการ

บริหารและคณะเจ้าหน้าทีบริหาร) รวมจํานวน 17 คนเป็นจํานวนเงินทั งสิ น 561.393 ล้านบาท  
โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดบัสงู (คณะกรรมการบริหารและ

คณะเจ้าหน้าทีบริหาร) รวมจํานวน 17 คนเป็นจํานวนเงินทั งสิ น 409.496 ล้านบาท 

4444....2222 คาตอบแทนอืน่คาตอบแทนอืน่คาตอบแทนอืน่คาตอบแทนอืน่    

(ก) ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ 
- ไม่มี- (ปี 2562 และปี 2561) 

(ข) ค่าตอบแทนอืนของผู้บริหารระดบัสงู 

1. เงินกองทนุสํารองเลี ยงชีพ  
บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลี ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้

จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลี ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสงูจํานวน 6.035 ล้านบาท ขณะทีปี 2561 บริษัทจ่ายสมทบจํานวน 
4.839 ล้านบาท 

 

4.2 ค่ำตอบแทนอื่น

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทย่อย (บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน))
ตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 (หน่วย : ล้ำนบำท)

ชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม

2
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โครงสรางการจดัการ 

 

2. โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) 

บริษัทได้จดัให้มีโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) เพือเป็นแรงจงูใจในการปฏิบติังานและ
ร่วมทํางานกบับริษัทในระยะยาว โดยครั งนี เป็นครั งที 3 มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ผู้บริหารทีสามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้
จะต้องมีอายงุานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทจะหกัเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 7 แล้วแต่จะเลือก และบริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบอีกในอตัราร้อยละ 80 ของยอดทีหกัจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกนั ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กบัผู้บริหารระดบัสงูที
เข้าร่วมโครงการเป็นเงินรวม 12.205 ล้านบาทในขณะทีปี 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบจํานวน 11.604 ล้านบาท 

5555.... บคุลากรบคุลากรบคุลากรบคุลากร    
(1) จํานวนพนักงานและคาตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 

ธรุกจิรานคาสะดวกซือ้ธรุกจิรานคาสะดวกซือ้ธรุกจิรานคาสะดวกซือ้ธรุกจิรานคาสะดวกซือ้    ป ป ป ป 2562256225622562    ป ป ป ป 2561256125612561    

พนกังานฝ่ายปฏิบตักิารร้าน (คน)* 48,960 43,394 
พนกังานในสํานกังานใหญ่ (คน)* 13,596 12,383 
รวม (คน) 62,556 55,777 
คา่ตอบแทนพนกังาน (ล้านบาท) 
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั โครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง – EJIP และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลี ยงชีพและสวสัดิการอืน) 

25,997 23,283 

*เฉพาะพนกังานประจําของบริษัท 
(2) การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

บริษัทได้จดัเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท โดยวางรากฐานด้านการศึกษาเพือสร้างบคุลากรให้พร้อม
ต่อการขยายตวัของธุรกิจ โดยนําการเรียนแบบ Work based learning ทีเป็นการเรียนควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริงมาใช้กบั
นกัเรียน นกัศึกษา ในระดบัปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบนัการศึกษาทีบริษัทได้จดัตั งขึ น ซึงนกัเรียนนกัศึกษาจะได้รับ
การอบรมก่อนเข้าฝึกงานทีร้านสาขาและในสํานกังานของบริษัท 

นอกจากนี  บริษัทยงัให้การสนบัสนนุรับนกัเรียนระดบั ปวช. และปริญญาตรี จากต่างจงัหวดัเข้ามาฝึกงานกบับริษัท ในปี 
2562 จํานวนกว่า 5,000 คน โดยมีพีเลี ยงดแูลความเป็นอยู่ จดัทีพกัให้ในหอพกั และนําส่งกลบัภมิูลําเนาเมือเสร็จสิ นการฝึกงาน
ครบเป็นเวลา 6-10 เดือน 
(3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการพฒันาพนกังานอย่างต่อเนืองเพือตอบสนองเป้าหมายและกลยทุธ์องค์กร สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ รองรับการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงไปและสร้างความมันใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น
ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติทีดีต่อการบริการลกูค้า ด้วยหลกัสตูรทีหลากหลายนอกเหนือจากไปหลกัสตูร
พื นฐานเช่นการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหาร ระบบการจัดการและควบคุมอาหารให้ปลอดภัย การจัดการสินค้า
สําหรับลกูค้าชาวมสุลิม การให้บริการลกูค้าชาวต่างชาติด้วยภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาเขมร 
เป็นต้น 

จ�ำนวนพนักงำนและค่ำตอบแทนที่ให้กับพนักงำน1

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัท2

นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน3

ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ ปี 2562 ปี 2561

5. บุคลำกร

087รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



โครงสรางการจดัการ 

 

บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างคนดี และคนเก่ง โดยดูแลและพัฒนาพนักงานตั งแต่เริมต้นเข้าทํางานด้วยโปรแกรม On-
boarding สําหรับพนกังานใหม่ เพือให้สามารถปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมองค์กรและสร้างความผกูพนัต่อองค์กร และมีหลกัสตูร
มาตรฐานในแต่ละระดับเพือรองรับการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานตามตําแหน่งในองค์กร รวมถึงพัฒนาพนักงานให้มี
สมรรถนะทีจําเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency Based เช่น กลุ่มวิเคราะห์และสรรหาทําเล กลุ่มบริหารงาน
ก่อสร้างร้านสาขา กลุ่มบริหารผลิตภณัฑ์ กลุ่มพฒันาและประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์ เป็นต้น นอกจากนี ยงัส่งเสริมให้มีการเพิม
ประสิทธิภาพของการทํางานผ่านโครงการ Productivity Improvement (PI) โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดับเสนอความ
คิดเห็นและใช้ศักยภาพในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและคิดค้นพัฒนานวัตกรรมแก่องค์กร มีการให้ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงงานแก่พนกังาน และจดักิจกรรมการประกวดผลงานการปรับปรุงทียอดเยียม เพือกระตุ้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนือง ตลอดจนการปลกูฝังรากฐานคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน การพฒันาและยกระดบัจิตใจ 
(Spiritual Development) เพือให้เกิดความสขุในการทํางานและเกิดความสมดลุในชีวิต 

จากกระแสความเปลียนแปลงของโลกทีก้าวเข้าสู่ยคุดิจิทลัส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้าทีเปลียนแปลงไปโดยต้องการสมัผัส
ประสบการณ์ทีดีในการรับบริการทีรวดเร็วและมีคณุภาพ ทําให้บริษัทต้องปรับเปลียนคนและองค์กรให้ทนัต่อการเปลียนแปลง
โดยเริมต้นสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางความคิด (Growth Mindset) และพฒันาแนวความคิดแบบดิจิทลั (Digital Mindset) 
จงึได้มีการปรับนโยบายในการพฒันาพนกังาน มุ่งเน้นให้มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง และเปิดช่องทางใหม่ๆ ให้พนกังาน
ทกุระดบัสามารถเลือกวิธีการพฒันาตนเองผ่านระบบออนไลน์ บริษัทสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรแบบ 4.0 โดยมีการวางแผน
ออกแบบระบบการเรียนรู้ ลดการเรียนแบบห้องเรียน (Classroom) ให้น้อยลงและเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) มากขึ น ตลอดจนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ และแบง่ปันในองค์กร และสนบัสนนุให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั
ให้มีบทบาทในการเป็น ครูหรือผู้ ชี แนวทาง (Coach), พีเลี ยง (Mentor), ทีปรึกษา (Advisor) และผู้สนบัสนนุ (Supporter) 

 
ในปี 2562 บริษัทจดัให้มีโครงการและโปรแกรมการพฒันาพนกังานทีสําคญัอย่างต่อเนือง ดงันี  

โครงการ CP ALL Young Challenger 

บริษัทได้สร้างโอกาสให้พนักงาน คนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 28 ปี ทีสมัครใจเข้าโปรแกรมได้เรียนรู้ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพือดึงศักยภาพ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาให้มี Future Competency และมีความพร้อมเป็นผู้ นําทีมี
พฤติกรรมสอดคล้องกับแนวทาง Our Way ปรับวิธีคิด (Design Thinking) ยกระดบัสู่การสร้างนวตักรรม ซึงพนักงานจะได้
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ทีผสมผสานให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Learning Experience) และนําไปสู่การคิดค้นโครงการที
ตอบโจทย์ความต้องการแท้จริง และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในยุคดิจิทัล โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการจนถึง
ปัจจบุนัจํานวน 5 รุ่น รวม 174 คนและมีการนําเสนอโครงการทั งสิ น 30 โครงการ 

โครงการ Next Digital Leader 

มุ่งเน้นการพฒันาผู้ นํา Gen Y ทีเป็นกลุ่มศกัยภาพสงู Selective Target (High Performer) จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีมี
ประสบการณ์ทํางานในระดับบงัคับบญัชา (Supervisor) ให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน (Project Based) โดย
ปลกูฝังวิธีคิดแบบดิจิทลัและการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) สามารถทํางานเรียนรู้ร่วมกนัแบบข้ามสายงาน (Cross 
Functional) ยกระดบัการออกแบบพฒันาธุรกิจ (Business Model) และมีนวตักรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) ที

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีโครงกำรและโปรแกรมกำรพัฒนำพนักงำนท่ีส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

โครงกำร CP ALL Young Challenger

โครงกำร Next Digital Leader
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โครงสรางการจดัการ 

 

ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจและกลยทุธ์บริษัทในยคุดิจิทลัเพือให้ได้เปรียบในการแข่งขนัปัจจบุนัมีพนกังานผ่านโครงการทั งสิ น 3 รุ่น
รวม 96 คนและมีการนําเสนอโครงการทั งสิ น 16 โครงการ 

การพัฒนา Leadership Development Program (LDP) 

เนืองจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจทีทําให้องค์กรต้องปรับตวัโดยเน้นความรวดเร็วและคณุภาพ (Speed & Quality) 
บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ บริหารระดับฝ่ายขึ นไปทีมีศักยภาพให้ทํางานแบบข้ามสายงานโดยใช้แนวคิดการ
บริหารแบบเถ้าแก่และเรียนรู้พัฒนาแบบโครงงานโดยวัดผลได้และสะท้อนผลลัพธ์เชิงธุรกิจ ตลอดจนใช้การ สะท้อนความ
ความคิด (Reflection) เพือพฒันาผู้ นําในอนาคต (Future Leader) โดยมีผู้บริหารระดบัฝ่ายขึ นไปเข้าร่วมโปรแกรมจํานวน 2 รุ่น
รวม 131 คนและมีการนําเสนอโครงการพร้อมวดัผลจริงทั งสิ น 18 โครงการ 

การพัฒนา Digital Mindset Program 

บริษัทให้ความสําคัญในเรืองการปรับเปลียนวิธีคิดเพือให้พนักงานมีความพร้อมในการยอมรับการเปลียนแปลง (Digital 
Disruption) ทัวทั งองค์กร จึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้เพือให้เกิดการเปลียนแปลงของคนในองค์กร (People 
Transformation) โดยจดัให้มีการพัฒนา Digital Mindset Program ผ่านระบบ E-Learning เรียนรู้ Online และมีการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 100% โดยในปี 2562 ได้พฒันาพนกังานทกุระดบัประมาณ 7,000 คน ซึงจะดําเนินการต่อเนืองไปจนครบ 
100% ภายใน 3 ปี นอกจากนี ยงัได้มีการพฒันาพนกังานในกลุ่มนกัวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analyst) ให้มีความรู้ ทกัษะในการใช้
เครืองมือเพือการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนกังานกลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมลูทีผ่านการอบรม
จํานวน 4 รุ่น รวม 90 คน 

การพัฒนาองคกรเพ่ือความยั่งยืน 

บริษัทได้พฒันาต่อเนืองจากปีทีผ่านมาเพือสนบัสนนุการดําเนินการเพือพฒันาองค์กรอย่างยังยืนตามกรอบแนวทาง CP 
ALL Sustainability ทั ง 15 เป้าหมายซึงครอบคลมุทั งด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม  เพือให้ผู้บริหารและพนกังานได้
เข้าใจถึงกรอบแนวทางและเป้าหมาย ตระหนกัถึงความสําคญัและคณุค่าทางธุรกิจจากการขบัเคลือนวิธีการต่างๆ เพือให้เกิด
การพฒันาและเติบโตอย่างยังยืน  ซึงปี 2562 ได้พฒันาเพิมในกลุ่มผู้บริหารระดบัผู้จดัการทั งสิ น 16 รุ่นรวม 1,270 คน 

โครงการพัฒนาผูนําบริการ 
บริษัทให้ความสําคญัต่อการพฒันาและปรับปรุงการบริการทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของซีพี ออลล์ (Signature Service) จึง

ดําเนินโครงการ “พฒันาผู้ นําบริการ (Service Leader Program)” อย่างต่อเนือง โดยคดัเลือกผู้จดัการร้านทีมีคณุลกัษณะทีพึง
ประสงค์ในฐานะผู้ นําและเป็นแบบอย่างทีดีในการบริการด้วย 5 หวัใจแห่งการบริการเพือเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้เรียนรู้ผ่าน
การทํา Action Learning ในการคิดค้นและดําเนินโครงการปรับปรุงพฒันาบริการทีร้านสาขาของตน รวมถึงมีกิจกรรมกระตุ้น
ส่งเสริมบรรยากาศการบริการ โดยการคดัเลือกโครงการบริการดีเด่นระดบัภาคและมี Reward & Recognition (ทวัร์ยกร้านและ
อิมยกร้าน) ทั งนี ในปี 2562 มีผู้จดัการร้านทีเข้าร่วมโครงการทั งสิ น 10 พื นทีรวม 617 คนนอกจากนี  ยงัได้พฒันากลุ่มผู้จดัการ
เขตทุกโซนในหลักสูตรยกระดับการบริหารจดัการบริการจํานวน 2 รุ่นรวม 120 คนเพือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ นําบริการไป
ปรับปรุงพฒันาบริการร้านรวมถงึเร่งสร้างผู้ นําทางด้านนี ให้มีจํานวนเพิมขึ น  

 
 

กำรพัฒนำ Leadership Development Program (LDP)

กำรพัฒนำ Digital Mindset Program

กำรพัฒนำองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน

โครงกำรพัฒนำผู้น�ำบริกำร

089รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



โครงสรางการจดัการ 

 

การพัฒนาบุคลากรสายรานเพ่ือรองรับกลยุทธดานเคร่ืองดื่มสินคา All Cafe                                                 é 

จากกลยทุธ์ด้านอาหารและเครืองดืม (Food & Beverage) ทีมุ่งสร้างภาพลกัษณ์ Food & Drinks Destination ให้เกิดใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจากมมุมองลกูค้า จึงมีการเตรียมความพร้อมของพนกังานทีร้านและประกนัความสามารถพนกังานในการ
ขายสินค้ากลุ่ม All Café โดยจดัให้มีโปรแกรมการพฒันาผู้ ช่วยผู้จดัการเขต (FC) ให้เป็นผู้ เชียวชาญทางด้านกาแฟ (Coffee 
Master) จํานวน 34 รุ่นรวม 1,099 คนโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) และมีการติดตามผลลพัธ์หลงัจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมดงักล่าวทั งนี เพือให้มีผู้ผ่านการอบรมมีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการทํางานสินค้ากลุ่ม All Café 
สามารถให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาการใช้อปุกรณ์เชิงเทคนิคเบื องต้นและประเมินวดัฝีมือพนกังานเป็น Coffee Maker ได้ ส่วนใน
กลุ่มพนกังานได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบติัจริงทีร้านจํานวนทั งสิ น 40,500 คน และเมือพนกังานมี
ความพร้อมจะสามารถทําการวดัฝีมือเพือการรับรองให้เป็น Coffee Maker ปัจจบุนัมีพนกังานทีผ่านการอบรมและได้รับการ
รับรองแล้วจํานวน 6,500 คน และจะดําเนินการวดัผลอย่างต่อเนืองให้ครบทกุสาขาทีมี All Café นอกจากนี ยงัมีการพฒันากลุ่ม
ผู้จดัการเขตขึ นไปในหลกัสตูร Coffee Management จํานวน 4 รุ่น รวม 118 คน เพือให้รู้และเข้าใจบทบาทในการบริหารจดัการ
การขายและบริการสินค้ากลุ่ม All Café 

 

กำรพัฒนำบุคลำกรสำยร้ำนเพื่อรองรับกลยุทธ์ด้ำนเคร่ืองดื่มสินค้ำ All Cafe
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ข้อมูลของกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง 
เลขานุการบริษัท 
หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน ผู้ควบคุมดูแล
การจัดท�าบัญชี และ
หัวหน้าก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ศศศศ.(.(.(.(พเิศษพเิศษพเิศษพเิศษ))))ประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดช    

อาย ุ74 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
21 เมษายน 2559 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• วทิยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที 10
• หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 41
• เนติบณัฑิตองักฤษ สํานกัลินคอล์น อินน์
• เนติบณัฑิต สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านกฎหมายและคดี
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2560 Director Accreditation Program (DAP) 
2559 Ethical Leadership Program (ELP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ทีปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญั    
2558 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
2555 กรรมการกฤษฏีกา 
2551 ประธานวฒุิสภา 
2547 ประธานศาลอทุธรณ์ 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) ) ) ) ((((ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)  
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

พลพลพลพล....ตตตต....ออออ. . . . พชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณ    

อาย ุ70 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / กรรมการ
กํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
19 กมุภาพนัธ์ 2556 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• นกัเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่นที 25
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านกฎหมายและคดี
• ด้านความมันคงและสงัคม  
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2560 Director Accreditation Program (DAP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)  
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• ทีปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ประประประประสบการณทาํงาน สบการณทาํงาน สบการณทาํงาน สบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญ    
2551 ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
2548 รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
2545 ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ข้อมลูของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู เลขานุการบริษทั หวัหน้างานตรวจสอบ 
ภายใน ผูค้วบคุมดแูลการจดัทำาบญัชี และหวัหน้ากำากบัดแูลการปฏบัิตงิานของบริษทั

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

ควำมเช่ียวชำญ

ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

พล.ต.อ. พัชรวำท วงษ์สุวรรณ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ศศศศ.(.(.(.(พเิศษพเิศษพเิศษพเิศษ))))ประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดชประสพสขุ บญุเดช    

อาย ุ74 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
21 เมษายน 2559 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• วทิยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที 10
• หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 41
• เนติบณัฑิตองักฤษ สํานกัลินคอล์น อินน์
• เนติบณัฑิต สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านกฎหมายและคดี
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2560 Director Accreditation Program (DAP) 
2559 Ethical Leadership Program (ELP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ทีปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญัหรอืตาํแหนงทีส่าํคญั    
2558 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
2555 กรรมการกฤษฏีกา 
2551 ประธานวฒุิสภา 
2547 ประธานศาลอทุธรณ์ 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) ) ) ) ((((ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)  
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

พลพลพลพล....ตตตต....ออออ. . . . พชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณพชัรวาท  วงษสวุรรณ    

อาย ุ70 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / กรรมการ
กํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
19 กมุภาพนัธ์ 2556 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• นกัเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่นที 25
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านกฎหมายและคดี
• ด้านความมันคงและสงัคม  
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2560 Director Accreditation Program (DAP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)  
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• ทีปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ประประประประสบการณทาํงาน สบการณทาํงาน สบการณทาํงาน สบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญหรือตาํแหนงทีส่ําคัญ    
2551 ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
2548 รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
2545 ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายผดงุ เตชะศรนิทรนายผดงุ เตชะศรนิทรนายผดงุ เตชะศรนิทรนายผดงุ เตชะศรนิทร    

อาย ุ79 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและ
บรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านกฎหมายและคดี
• ด้านความมันคงและสงัคม 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2560 Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk 

Management: Integrating with Strategy and Performance 
2551 Audit Committee Program (ACP) 
2551 Monitoring the Internal Audit Function 
2548 Director Accreditation Program (DAP) 

2546 Director Certification Program (DCP) 
2544 The Role of Chairman        
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนลูกัษณ์ จํากดั

(มหาชน) 
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส 

จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กลุธรเคอร์บี  จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั     

• ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2538 - 2541 กรรมการผู้ อํานวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
2537 - 2538 กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

         รองผู้จดัการทัวไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2525252562)62)62)62)    
ของตนเอง  0.00011 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

นายปรดี ีบญุยงันายปรดี ีบญุยงันายปรดี ีบญุยงันายปรดี ีบญุยงั    

อาย ุ81 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั::::        
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที 3 

(ปรอ. 3) 
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านกฎหมายและคดี
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD) 
2553 Audit Committee Program (ACP) 
2548 Director Accreditation Program (DAP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะผูบรหิารในบรษิทัจดทะผูบรหิารในบรษิทัจดทะผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนเบยีนเบยีนเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• กรรมการตรวจสอบ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์ 
2539 - 2540 อธิบดีกรมศลุกากร 
2536 - 2539 อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00759 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

ควำมเช่ียวชำญ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

นำยผดุง เตชะศรินทร์

นำยปรีดี บุญยัง

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

093รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นางน้าํผึง้ วงศสมทิธิ์นางน้าํผึง้ วงศสมทิธิ์นางน้าํผึง้ วงศสมทิธิ์นางน้าํผึง้ วงศสมทิธิ์    

อาย ุ61 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
22 กมุภาพนัธ์ 2561     
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IODIODIODIOD))))    
2561 Role of Chairman Program (RCP) 
2559 Advanced Audit Committee Program 
2550 Director Certification Program (DCP) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (มหาชน) จํากดั (ไทย) 
• กรรมการอิสระ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการอิสระ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• กรรมการตรวจสอบ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนสง่ จํากดั 
2558 – 2560  คณะกรรมการบริหารความเสียง บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวิท 

จํากดั 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

นายสภุกติ เจยีรวนนทนายสภุกติ เจยีรวนนทนายสภุกติ เจยีรวนนทนายสภุกติ เจยีรวนนท    

อาย ุ56 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
ประธานกรรมการ    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
15 สิงหาคม 2546    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
• ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลยันิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านความมันคงและสงัคม 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โภคภณัฑ์ จํากดั
• ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั
• ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จํากดั
• ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เอนเทอร์ไพรซ์ อินเตอร์แนชันแนล จํากดั  
• กรรมการ บริษัท SAIC มอเตอร์-ซีพี จํากดั
• กรรมการบริหาร บริษัท ผิงอนั อินชวัรันส์ จํากดั (ประเทศจีน)  
• รองประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ ไชน่า อินเวสเม้นท์ จํากดั  
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โลตสั คอร์ปอเรชัน
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชันส์ กรุ๊ป จํากดั
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีที ไบรท์ โฮวดิ งส์ จํากดั
• ประธานกรรมการร่วม บริษัท เซียงไฮ้ คิงฮิว จํากดั
• ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแมค็โคร 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00248 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
เป็นพีชายนายณรงค์  เจียรวนนท์และนายศภุชยั เจียรวนนท์ 
จํานจํานจํานจํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
4 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

ควำมเช่ียวชำญ

นำงน�้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

นำยสุภกิต เจียรวนนท์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

094



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายกอศกัดิ ์ไชยรัศมศีกัดิ์นายกอศกัดิ ์ไชยรัศมศีกัดิ์นายกอศกัดิ ์ไชยรัศมศีกัดิ์นายกอศกัดิ ์ไชยรัศมศีกัดิ์    

อาย ุ67 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ วิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยั

บณัฑิตเอเชีย 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชยั 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนดสุติ 
• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยันอร์ธ-เชียงใหม ่
• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศรีปทมุ 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สถาบนักรรมการบรษิทัไทย สถาบนักรรมการบรษิทัไทย สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2549 The Role of Chairman 
2543 Director Certification Program (DCP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• รองประธานกรรมการที 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั

(มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่    / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• รองประธานอาวโุส บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั
• กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
• นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
• ประธานสมาพนัธ์หมากล้อมจีนโลก 
• กรรมการสมาพนัธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
• นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน์
• นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
• กรรมการมลูนิธิอทุยานธรรม 
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท โอเอชที จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. 
• กรรมการ Nanjing Tech University Pujiang Institute
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2526 – 2530 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร (การค้าระหวา่งประเทศ) 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (ประจําฮ่องกง) 
2522 – 2526 กรรมการผู้จดัการ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการผู้จดัการ บริษัท กรุงเทพการประมง จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากดั 

สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.10049* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัความสมัพนัความสมัพนัความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

นำยก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์

095รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นนนนายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนท    

อาย ุ52 ปี 
ตาํแหนตาํแหนตาํแหนตาํแหนงปจจบุนังปจจบุนังปจจบุนังปจจบุนั: : : :     
รองประธานกรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
7 มิถนุายน 2562    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาสือสารมวลชน มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านดิจิทลั
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011 
การดาํรงตาํการดาํรงตาํการดาํรงตาํการดาํรงตาํแหนงกรรมการ แหนงกรรมการ แหนงกรรมการ แหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทรู วิชันส์ กรุ๊ป
• กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วสิ 
• กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
• กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
• กรรมการ บจ. ทรู โฟร์ย ูสเตชัน
• กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
• กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลชูันส์
• กรรมการ บจ. ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน 
• กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
• กรรมการ บจ. ทรู ทชั

• กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
• ประธานคณะกรรมการ เครือขา่ยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 
• กรรมการอิสระเพือการปฏิรูปการศึกษา
• กรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการสาน

พลงัประชารัฐ 
• หวัหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทํางานด้านการศึกษาพื นฐานและการพฒันา

ผู้ นํา 
• กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (TCT)
• กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชัน
• ทีปรึกษาหอการค้าไทย 
• ทีปรึกษาสภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• ทีปรึกษากิตติมศกัดิ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ประธานคณะผู้บริหารและรองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ์
• กรรมการทีปรึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจเทคโนโลยีการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีฯ
• ประธานคณะอนกุรรมการหาทนุ ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย 
• กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 
• ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลชูันส ์
• ประธานสภาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริหารโครงการจดัตั งสถาบนัไทยโคเซ็น
• ทีปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความร่วมมือภาคสงัคมมลูนิธิรางวลัสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหาจกัรี
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2549 – 2561 กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี 
2536 – 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ ง 
2553 – 2560 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอม

มิวนิเคชัน 
2544 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. ทรู มฟู 
2544 – 2560  กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 
2538 – 2560  กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต 
2548 – 2558 กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น (ประเทศไทย) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง      -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00003 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
เป็นน้องชายนายสภุกิต เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์ 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
3 ครั ง จากทั งหมด 3 ครั ง 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยศุภชัย เจียรวนนท์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

096



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นนนนายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนทายศภุชยั เจยีรวนนท    

อาย ุ52 ปี 
ตาํแหนตาํแหนตาํแหนตาํแหนงปจจบุนังปจจบุนังปจจบุนังปจจบุนั: : : :     
รองประธานกรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
7 มิถนุายน 2562    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาสือสารมวลชน มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านดิจิทลั
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011 
การดาํรงตาํการดาํรงตาํการดาํรงตาํการดาํรงตาํแหนงกรรมการ แหนงกรรมการ แหนงกรรมการ แหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทรู วิชันส์ กรุ๊ป
• กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วสิ 
• กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
• กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
• กรรมการ บจ. ทรู โฟร์ย ูสเตชัน
• กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
• กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลชูันส์
• กรรมการ บจ. ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน 
• กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
• กรรมการ บจ. ทรู ทชั

• กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
• ประธานคณะกรรมการ เครือขา่ยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 
• กรรมการอิสระเพือการปฏิรูปการศึกษา
• กรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการสาน

พลงัประชารัฐ 
• หวัหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทํางานด้านการศึกษาพื นฐานและการพฒันา

ผู้ นํา 
• กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (TCT)
• กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชัน
• ทีปรึกษาหอการค้าไทย 
• ทีปรึกษาสภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• ทีปรึกษากิตติมศกัดิ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ประธานคณะผู้บริหารและรองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ์
• กรรมการทีปรึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจเทคโนโลยีการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีฯ
• ประธานคณะอนกุรรมการหาทนุ ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย 
• กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 
• ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลชูันส ์
• ประธานสภาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริหารโครงการจดัตั งสถาบนัไทยโคเซ็น
• ทีปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความร่วมมือภาคสงัคมมลูนิธิรางวลัสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหาจกัรี
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2549 – 2561 กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี 
2536 – 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ ง 
2553 – 2560 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอม

มิวนิเคชัน 
2544 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. ทรู มฟู 
2544 – 2560  กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 
2538 – 2560  กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต 
2548 – 2558 กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น (ประเทศไทย) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง      -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00003 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
เป็นน้องชายนายสภุกิต เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์ 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
3 ครั ง จากทั งหมด 3 ครั ง 

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นายอดเิรก ศรปีระทกัษนายอดเิรก ศรปีระทกัษนายอดเิรก ศรปีระทกัษนายอดเิรก ศรปีระทกัษ        
     

อาย ุ73 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ  
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 สิงหาคม 2548 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาวทิยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ (การจดัการ) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัแม่

ฟ้าหลวง 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน 
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ 
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2548 Director Accreditation Program (DAP)  
2544 Director Certification Program (DCP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จํากดั 
• รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. 
• กรรมการ CPF Investment Ltd. 
• กรรมการ Bellisio Investment, Inc. 
• กรรมการ CPVN Ltd. 
• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation 
• กรรมการ CPF (India) Private Ltd. 
• กรรมการ C.P. Cambodia Co., Ltd. 
• กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd. 
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment Ltd. 
• กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จํากดั 
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. 
• กรรมการ Bright Excel Investments Ltd. 
• กรรมการ Coination Investments Ltd. 
• กรรมการ Forward Pass Ltd. 
• กรรมการ New Splendid Holdings Ltd. 
• กรรมการ Giant Crown Investments Ltd. 
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 
• กรรมการ CPF Tanzania Ltd. 
• กรรมการ CPVN Food Co.,Ltd. 
• กรรมการ JSC PP Severnaya  
• กรรมการ JSC Poultry Stock Production Woyskovitsy  
• กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จํากดั 
• กรรมการ บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จํากดั 
• นายกกิตติมศกัดิ สมาคมผู้ผลิตไก่เพือการสง่ออกไทย 
ประสบการณทํางาน ประสบการณทํางาน ประสบการณทํางาน ประสบการณทํางาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรอืตําแหนงที่หรอืตําแหนงที่หรอืตําแหนงที่หรอืตําแหนงที่สาํคัญสาํคัญสาํคัญสาํคัญ    
-ไมมี่- 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    -ไมมี่- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
6 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง 

    
    
    
    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยอดิเรก ศรีประทักษ์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

097รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายอาํรงุ สรรพสทิธิว์งศอาํรงุ สรรพสทิธิว์งศอาํรงุ สรรพสทิธิว์งศอาํรงุ สรรพสทิธิว์งศ    

อาย ุ67 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล  
วนัเขาดาํวนัเขาดาํวนัเขาดาํวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการรงตาํแหนงกรรมการรงตาํแหนงกรรมการรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านความมันคงและสงัคม 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2561 National Director Conference 2018 Rising above Disruptions: A 

Call for Action 
2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 
2559 Ethical Leadership Program (ELP) 
2550 Role of the Compensation Committee 
2549 Board Performance Evaluation 
2549 DCP Refresher 
2546 Company Secretary 
2544 Director Certification Program (DCP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดผูบรหิารในบรษิทัจดผูบรหิารในบรษิทัจดผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• รองประธานสํานกัการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ C.P. Lotus Corporation
• กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จํากดั
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ งส์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
• กรรมการ บริษัท โอเอชที จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.
• กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ งส์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี- 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารและผูบริหารและผูบริหารและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

098



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นนนนายณรงค เจยีรวนนทายณรงค เจยีรวนนทายณรงค เจยีรวนนทายณรงค เจยีรวนนท    

อาย ุ54 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ  
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan

Executive Education 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง
• Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into

Global Executives, Harvard Business School, Harvard University 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา Business Administration, New 

York University, USA
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านดิจิทลั
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2550 Director Accreditation Program (DAP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
รองประธานอาวโุส  
• บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั
รองประธานกรรมการอาวโุส 
• CP Lotus Corporation 
• Chia Tai (China) Investment Company Limited
ประธานกรรมการ 
• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน จํากดั
• Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.

รองประธานกรรมการ 
• บริษัท ไอคอนสยาม จํากดั
• บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั
• กลุม่ธุรกิจการตลาดและการจดัจําหน่าย (ไทย) 
• กลุม่ธุรกิจการตลาดและการจดัจําหน่าย (จีน) 
• กลุม่ธุรกิจพฒันาทีดิน (จีน) 
• Shanghai Kinghill Company Limited
• บริษัท เอส เอ็ม ทรู จํากดั 
กรรมการ 
• C.P. Pokphand Co., Ltd.
• บริษัท ซีพีพีซี จํากดั
• Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited
• บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จํากดั
• บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จํากดั 
• บริษัท โอเอชที จํากดั
• บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั
• Lotus Distribution Investment Limited
• บริษัท ทรู วิชันส์ กรุ๊ป จํากดั
• Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited
• Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) Company Limited
• Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited
• Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited
• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ ง จํากดั
• บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ งส์ จํากดั
• บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จํากดั
ผูช่้วยอาวโุสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภณัฑ์ “สรรหาบคุลากรของเครือ” 
คณะกรรมการกํากบัดูแลฯ สถาบนัพฒันาผูนํ้า 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 – 2553 กรรมการบริหาร CP Pokphand Company Limited 
2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทรู วิชันส์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00339 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารเป็นน้องชายนายสภุกิต 
เป็นน้องชายนายสภุกิต เจียรวนนท์และเป็นพีชายนายศภุชยั เจียรวนนท์ 
จํานวนครั้งทีเ่ขจํานวนครั้งทีเ่ขจํานวนครั้งทีเ่ขจํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป ารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป ารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป ารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยณรงค์ เจียรวนนท์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

099รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายประเสรฐิ จารพุนชิประเสรฐิ จารพุนชิประเสรฐิ จารพุนชิประเสรฐิ จารพุนชิ    

อาย ุ71 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ  
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• Program for Management Development (PMD), Harvard Business 

School 
• ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma State 

University 
• ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
• ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
• ด้านดิจิทลั
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2551 Role of the Compensation Committee 
2547 Director Certification Program (DCP) 
2547 Finance for non-finance Director 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูผูผูผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ ง จํากดั
• กรรมการ บริษัท เอเต้ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชันเนตเวอร์ค จํากดั
• กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อปุกรณ์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ ง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จํากัด
• กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูันส์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั
• กรรมการ บริษัท 84 จํากดั
• กรรมการ บริษัท ย ูเอ็น เอส อโกรเคมีคลั จํากัด
• กรรมการ บริษัท โภคภณัฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท นว 84 จํากดั
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิ ง จํากดั
• กรรมการ บริษัท พฒันาผู้ นําเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี  จํากดั
• กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ ง จํากดั
• รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจการตลาดและการจดัจําหน่าย บริษัท เครือ

เจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-    
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  -ไมม่ี- 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยประเสริฐ จำรุพนิช

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

100



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายพทิยา เจยีรวสิฐิกุลนายพทิยา เจยีรวสิฐิกุลนายพทิยา เจยีรวสิฐิกุลนายพทิยา เจยีรวสิฐิกุล    

อาย ุ64 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านบญัชีและการเงิน
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2543 Director Certification Program (DCP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิัผูบรหิารในบรษิัผูบรหิารในบรษิัผูบรหิารในบรษิัทจดทะเบยีนทจดทะเบยีนทจดทะเบยีนทจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั
• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท โอเอชที จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2536 - 2541 รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจการตลาดและการจดัจําหน่าย 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.02168* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุ้นสามญัจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังาน (EJIP)    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยพิทยำ เจียรวิสิฐกุล

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

101รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายปยะวฒัน ฐติะสทัธาวรกลุปยะวฒัน ฐติะสทัธาวรกลุปยะวฒัน ฐติะสทัธาวรกลุปยะวฒัน ฐติะสทัธาวรกลุ 

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร    
วนัเวนัเวนัเวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการขาดาํรงตาํแหนงกรรมการขาดาํรงตาํแหนงกรรมการขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
11 มีนาคม 2542    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัรามคําแหง
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ดา้นความมันคงและสังคม
ปปปประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ระวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ระวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ระวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2544 Director Certification Program (DCP)   
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จํากดั
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ งส์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั
• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
• กรรมการ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท โอเอชที จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ งส์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2539 – 2541 รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฎิบติัการ บริษัท ซี.พี.เซเวน่

อีเลฟเวน่ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00085* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00002 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารจํานวนครั้งทีเ่ขารจํานวนครั้งทีเ่ขารจํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:     
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุ้นสามญัจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังาน (EJIP) 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธำวรกุล

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติ    

อาย ุ56 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
28 เมษายน 2553    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2553 Director Certification Program (DCP)   
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-    

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555 รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฎิบติัการและ

สายงานทรัพยากรบุคคล บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

สสสสัััดัดดดสสสส ววววนนนนกกกกาาาารรรรถถถถืืือือออหหหหุุ ุุนนนนบบบบรรรริิิษิษษษัััทัททท    ((((รรรร ออออยยยยลลลละะะะ))))    ((((ณณณณ    33331111    ธธธธััันันนนววววาาาาคคคคมมมม    2222555566662222))))    

ของตนเอง  0.00551* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

นายนายนายนายสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศ 

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
เลขานกุารบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
13 สงิหาคม 2551    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2547 Director Certification Program (DCP) 
2546 Company Secretary Program    
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ Albuera International Ltd.
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00150* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี-
ความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร 
-ไมม่ี-
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติ    

อาย ุ56 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
28 เมษายน 2553    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2553 Director Certification Program (DCP)   
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-    

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555 รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฎิบติัการและ

สายงานทรัพยากรบุคคล บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

สสสสัััดัดดดสสสส ววววนนนนกกกกาาาารรรรถถถถืืือือออหหหหุุ ุุนนนนบบบบรรรริิิษิษษษัััทัททท    ((((รรรร ออออยยยยลลลละะะะ))))    ((((ณณณณ    33331111    ธธธธััันันนนววววาาาาคคคคมมมม    2222555566662222))))    

ของตนเอง  0.00551* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

นายนายนายนายสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศ 

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
เลขานกุารบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
13 สงิหาคม 2551    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2547 Director Certification Program (DCP) 
2546 Company Secretary Program    
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ Albuera International Ltd.
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00150* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี-
ความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร 
-ไมม่ี-
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติ    

อาย ุ56 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
28 เมษายน 2553    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2553 Director Certification Program (DCP)   
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-    

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555 รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฎิบติัการและ

สายงานทรัพยากรบุคคล บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

สสสสัััดัดดดสสสส ววววนนนนกกกกาาาารรรรถถถถืืือือออหหหหุุ ุุนนนนบบบบรรรริิิษิษษษัััทัททท    ((((รรรร ออออยยยยลลลละะะะ))))    ((((ณณณณ    33331111    ธธธธััันันนนววววาาาาคคคคมมมม    2222555566662222))))    

ของตนเอง  0.00551* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

นายนายนายนายสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศ 

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
เลขานกุารบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
13 สงิหาคม 2551    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2547 Director Certification Program (DCP) 
2546 Company Secretary Program    
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ Albuera International Ltd.
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00150* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี-
ความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร 
-ไมม่ี-
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

นายนายนายนายธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติธานนิทร บรูณมานติ    

อาย ุ56 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    
วนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการวนัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ: : : :     
28 เมษายน 2553    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญความเชีย่วชาญ    
• ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารความเสียง 
• ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 
• ด้านธุรกิจและการตลาด 
• ด้านวิจยัและพฒันา
• ด้านความมันคงและสงัคม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2553 Director Certification Program (DCP)   
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-    

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555 รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฎิบติัการและ

สายงานทรัพยากรบุคคล บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

สสสสัััดัดดดสสสส ววววนนนนกกกกาาาารรรรถถถถืืือือออหหหหุุ ุุนนนนบบบบรรรริิิษิษษษัััทัททท    ((((รรรร ออออยยยยลลลละะะะ))))    ((((ณณณณ    33331111    ธธธธััันันนนววววาาาาคคคคมมมม    2222555566662222))))    

ของตนเอง  0.00551* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี-
จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในป 2562: 2562: 2562: 2562:  
7 ครั ง จากทั งหมด 7 ครั ง    
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

นายนายนายนายสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศสพุจน ชติเกษรพงศ 

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
เลขานกุารบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
13 สงิหาคม 2551    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2547 Director Certification Program (DCP) 
2546 Company Secretary Program    
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี-
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั  
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั
• กรรมการ Albuera International Ltd.
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง  0.00150* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี-
ความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร 
-ไมม่ี-
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

จ�ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

ควำมเช่ียวชำญ

นำยธำนินทร์ บูรณมำนิต

นำยสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

103รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นายนายนายนายกฤษดา เอือ้ปยะชาติกฤษดา เอือ้ปยะชาติกฤษดา เอือ้ปยะชาติกฤษดา เอือ้ปยะชาต ิ     
  

อาย ุ67 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัตรวจสอบ 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University 
• ประกาศนียบตัรชั นสงู สาขาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รมการบรษิทัไทย รมการบรษิทัไทย รมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2558 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum 
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2553 Audit Committee Program 
2552 Company Secretary Program 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในการดาํรงตาํแหนงในการดาํรงตาํแหนงในการดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ บรษิทัอืน่ บรษิทัอืน่ บรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2531 – 2543  รองผู้จดัการสํานกัตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00106* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 

นายนายนายนายวเิศษ วศิษิฏวญิูวเิศษ วศิษิฏวญิูวเิศษ วศิษิฏวญิูวเิศษ วศิษิฏวญิ ู     
     

อาย ุ62 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการบริหาร    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
17 กมุภาพนัธ์ 2558    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• วทิยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเท็กซสั วิทยาเขตอาร์ลิงตนั 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย ษทัไทย ษทัไทย ษทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2559 Ethical Leadership Program (ELP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั 
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั 
ประสบการณทาํงาประสบการณทาํงาประสบการณทาํงาประสบการณทาํงาน น น น 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2556 - 2557 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส บริษัท ซีพีแรม จํากดั 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00070* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ     -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

นำยกฤษดำ เอื้อปิยะชำติ

นำยวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นายนายนายนายทวศีกัดิ ์แกวรตันปทมาทวศีกัดิ ์แกวรตันปทมาทวศีกัดิ ์แกวรตันปทมาทวศีกัดิ ์แกวรตันปทมา     
  

อาย ุ63 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน / ผู้ รับผิดชอบ
สงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
13 พฤศจิกายน 2560 (กรรมการบริหาร) 
1 มีนาคม 2549 (ผู้ รับผิดสอบสงูสดุสายงานบญัชี) 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบัประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบัประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบัประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย นกรรมการบรษิทัไทย นกรรมการบรษิทัไทย นกรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2550 Director Certification Program (DCP) 
ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี  ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี  ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี  ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี  ((((CPD)CPD)CPD)CPD)    
2562 กฎหมายภาษีอากรปี 2561 – 2562 (10.30 ชัวโมง) 
2562 การดําเนินงานต่อเนือง เครืองมือทางการเงิน (3.30 ชัวโมง) 
2562 How important are intangible assets impairments?  & How 

important of Employee Benefit Actuarial Valuation (3 ชัวโมง) 
2562 นโยบายของสํานกังาน กลต. ในการพฒันาตลาดทนุและการสนบัสนนุ

การทํางานของบริษัทจดทะเบียน (2 ชัวโมง) 
2562 ผลกระทบจากร่าง TFRS16 เรืองสญัญาเช่า ต่องบการเงินและอตัราสว่น

ทางการเงินทีสําคญั (2.30 ชัวโมง) 
2561 การปฎิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานและการนําเสนองบการเงิน (3.30 

ชัวโมง) 
2561 กฎหมายภาษีอากร ปี 2560 – 2561 (10.30 ชัวโมง) 
2561 เทคนิคการจดัทํางบการเงินและการจดัทํารายงานวิเคราะห์งบการเงิน (6 

ชัวโมง) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมกการดาํรงตาํแหนงกรรมกการดาํรงตาํแหนงกรรมกการดาํรงตาํแหนงกรรมการ าร าร าร / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั 
• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท โอเอชที จํากดั 
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั 
• กรรมการ Albuera International Ltd. 
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั 
ประสบกาประสบกาประสบกาประสบการณทาํงาน รณทาํงาน รณทาํงาน รณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี- 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00099* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00537 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 

นายนายนายนายวเิชยีร จงึวโิรจนวเิชยีร จงึวโิรจนวเิชยีร จงึวโิรจนวเิชยีร จงึวโิรจน     
  

อาย ุ64 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงาน Corporate Asset and 
Facilities Management     
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)    
กากากาการศกึษารศกึษารศกึษารศกึษา    
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA)   
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2561 Ethical Leadership Program (ELP)    
 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิัการดาํรงตาํแหนงในบรษิัการดาํรงตาํแหนงในบรษิัการดาํรงตาํแหนงในบรษิัทอืน่ ทอืน่ ทอืน่ ทอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี- 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00037* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ     -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

ประวัติกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพ (CPD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

นำยทวีศักดิ์  แก้วรัตนปัทมำ

นำยวิเชียร จึงวิโรจน์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

105รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

 
 

นนนนางสาวลาวณัย เตียงหงษากลุางสาวลาวณัย เตียงหงษากลุางสาวลาวณัย เตียงหงษากลุางสาวลาวณัย เตียงหงษากลุ     
  

58 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานทรัพยากรบคุคล    
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้: : : :     
9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงาน    5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555-2560 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00362* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00004 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารบริหารบริหารบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 

นนนนายสรุพนัธ ปสุสเดจ็ายสรุพนัธ ปสุสเดจ็ายสรุพนัธ ปสุสเดจ็ายสรุพนัธ ปสุสเดจ็     
  

อาย ุ71 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาวโุส สายงานทรัพยากรบคุคล    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• Certificate Management Development Program, Kellogg School of 

Management, Northwestern University, USA 
• ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งดีทรอย สหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จํากดั 

• ผู้ทรงคณุวฒุิ สํานกังาน ก.พ. 
• กรรมการบคุคล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั 
• กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
2539 - 2547 ผู้ อํานวยการสํานกัการบคุคลและสง่เสริมคณุภาพงาน กลุม่ธุรกิจ

กระดาษและบรรจภุณัฑ์ เครือซิเมนต์ไทย 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00302* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00111 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรศึกษำ

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

กำรศึกษำ

นำงสำวลำวัณย์ เตียงหงษำกุล

นำยสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นนนนายชวน นิม่กติตกิลุายชวน นิม่กติตกิลุายชวน นิม่กติตกิลุายชวน นิม่กติตกิลุ     
  

อาย ุ68 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานกระจายสินค้า    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิาประวตักิาประวตักิาประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2549 Finance for non-finance director 
2549 Director Certification Program (DCP)  
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-    
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00850* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพัความสมัพัความสมัพัความสมัพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารนธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารนธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารนธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 

นนนนายสวุทิย กิง่แกวายสวุทิย กิง่แกวายสวุทิย กิง่แกวายสวุทิย กิง่แกว     
  

อาย ุ70 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานพฒันาความยังยืน    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• หลกัสตูรการบริหารงานยติุธรรมระดบัสงู วิทยาลยัการยติุธรรม สํานกังานศาล

ยติุธรรม 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2548 Director Certification Program (DCP) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
ปัจจบุนั 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรมแห่งชาติ 
• กรรมการ บริษัท สยามพาราวู้ดโปรดกัส์ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-    
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00343* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหารรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 

นนนนายายายายโกษา พงศสพุฒันโกษา พงศสพุฒันโกษา พงศสพุฒันโกษา พงศสพุฒัน     
  

อาย ุ68 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2559 Corporate Governance for Executives (CGE) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ประสบประสบประสบประสบการณทาํงาน การณทาํงาน การณทาํงาน การณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
-ไมม่ี-    
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00385* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 
 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

นำยชวน น่ิมกิตติกุล

นำยสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นำยโกษำ พงศ์สุพัฒน์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

107รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นนนนายายายายชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิ     
  

อาย ุ65 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานปฏิบติัการ    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00277* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00363* 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 

นนนนายายายายสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพร     
  

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานจดัซื อ    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
กกกการดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) ) ) ) ((((ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00143* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00072 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 

นนนนายายายายยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุ     
  

อาย ุ54 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานการตลาดและบริหารผลิตภณัฑ์    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00158* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 
 
 
 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

นำยชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ

นำยสกล เตชะสถำพร

นำยยุทธศักดิ์  ภูมิสุรกุล

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นนนนายายายายชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิชัยโรจน ทวิตัถมัน่เจรญิ     
  

อาย ุ65 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานปฏิบติัการ    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00277* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00363* 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 

นนนนายายายายสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพรสกล เตชะสถาพร     
  

อาย ุ66 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานจดัซื อ    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
กกกการดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ ารดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
-ไมม่ี- 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) ) ) ) ((((ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00143* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00072 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 

นนนนายายายายยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุกลุ     
  

อาย ุ54 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานการตลาดและบริหารผลิตภณัฑ์    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมมี่-     
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ ดแล็บ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00158* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 

 
 
 
 
 

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

นนนนายายายายเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภชิาติเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภชิาติเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภชิาติเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภชิาต ิ     
  

อาย ุ51 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส รองสายงานบญัชีและการเงิน    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาโท MBA, International University of Japan 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
2547 Directors Certification Program (DCP52) 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั 
• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิง จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2552 - 2561 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00368* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ     -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 
 

นนนนายายายายวรเดช หงศเดชานนัทวรเดช หงศเดชานนัทวรเดช หงศเดชานนัทวรเดช หงศเดชานนัท     
  

อาย ุ62 ปี 
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
รองกรรมการผู้จดัการ สํานกับญัชี / ผู้ควบคมุดแูลการจดัทําบญัชี 
วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้วนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้    
2 กมุภาพนัธ์ 2555 (ผู้ควบคมุดแูลการจดัทําบญัชี) 
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมม่ี-    
ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี ประวตักิารพฒันาความรูตอเนือ่งทางวชิาชพี ((((CPD)CPD)CPD)CPD)    
2562 ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบนัที 16 (6.30 ชัวโมง) 
2561 TFRS ปี 2562 (7 ชัวโมง) 
2560 TFRS ใหมที่ต้องรู้ (7 ชัวโมง) 
2560 กฎหมายทีเกียวข้องงานด้านบญัชี (ภาษีอากร) หวัข้อ การจดัทํา สง่มอบ

และเก็บรักษาใบกํากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (6.30 ชัวโมง) 
2560 การยืนงบการเงินของผู้ ทําบญัชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชัวโมง) 
2559 การยืนงบการเงินของผู้ ทําบญัชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชัวโมง) 
2559 การวางแผนภาษีทีเกียวข้องกบัการสง่เสริมการขาย (6 ชัวโมง) 
2559 เคลียร์ทกุประเด็นสําคญักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่TFRS 

for SMEs บงัคบัใช้ปี 2560 (6 ชัวโมง) 

2558 สรุปการเปลียนแปลงทีสําคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2558) สําหรับ
สมาชิกและบคุคลทัวไป รุ่นที 2/58 (6 ชัวโมง) 

2558 กรณีศึกษาปัญหาภาษีมลูค่าเพิมและภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย (6.30 
ชัวโมง) 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• กรรมการ Successor Investments Limited 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั 
ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2555 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00253* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  0.00068 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 
 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

ประวัติกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพ (CPD)

นำยเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชำติ

นำยวรเดช หงศ์เดชำนันท์

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

109รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

 

นนนนายายายายณรงคศกัดิ ์ภมูศิรีสอาดณรงคศกัดิ ์ภมูศิรีสอาดณรงคศกัดิ ์ภมูศิรีสอาดณรงคศกัดิ ์ภมูศิรีสอาด     
  

อาย ุ65 ปี 

ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั: : : :     
หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท    
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    
• ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ((((IOD)IOD)IOD)IOD)    
-ไมม่ี-    
การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ การดาํรงตาํแหนงกรรมการ / / / / ผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนผูบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ / / / / กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่กจิการอืน่    
ปัจจบุนั 
• ผู้ พิพากษาสมทบ สมยัที 7 – 10 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันนทบรีุ 
• กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต    

ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน ประสบการณทาํงาน 5 5 5 5 ปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และปยอนหลงั และ////หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่หรือตาํแหนงที่สําคัญสําคัญสําคัญสําคัญ    
2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั ธุรกิจและการ

บริการ สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2554 ทีปรึกษากิตติมศกัดิ ประจํากรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนญู

และติดตามการบริหารงบประมาณ 
สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั สดัสวนการถอืหุนบรษิทั ((((รอยละรอยละรอยละรอยละ) () () () (ณ ณ ณ ณ 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562)2562)2562)2562)    
ของตนเอง    0.00032* 
คู่สมรส/บตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหารความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร    
-ไมม่ี- 
* หมายเหต ุ
- รวมหุน้สามญัจากการเขา้ร่วมโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน (EJIP) 
    

 

    

    

    

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกำรอื่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวำคม 2562)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรศึกษำ

นำยณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอำด
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รายงาน
คณะกรรมการบริหาร

11



รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารโดยการแต่งตั งของคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. 
นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายปิยะวัฒน์ 
ฐิตะสทัธาวรกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 4. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ และ 5. นายธานินทร์ บรูณมานิต เป็นกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 4 ท่านได้แก่ 1. นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญ ู2. นายทวีศกัดิ แก้วรัตนปัทมา 3. นายวิเชียร จงึวิโรจน์ 
และ 4. นางสาวลาวณัย์ เตียงหงษากลุ เป็นกรรมการบริหาร โดยมีนายสพุจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะ
กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบติังานตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2562 
คณะกรรมการบริหารได้มีการประชมุรวม 14 ครั ง เป็นการประชมุตามวาระปกติ 12 ครั ง และวาระพิเศษ 2 ครั ง ในแต่ละวาระการ
ประชมุได้มีการประชมุร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนทีปรึกษาของบริษัท เพือการรายงานผลการดําเนินงาน 
นําเสนอข้อมลูตามวาระการประชุมเพือพิจารณาและรับทราบ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั งนี มีการสรุปรายงานการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริหารเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททกุปี โดยมีประเด็นทีมีสาระสําคญัพอสรุปได้ดงันี  

1. พิจารณากลันกรองวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถงึงบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2563 ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพือพิจารณาอนมุติั 

2. พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจํารายเดือน รายไตรมาส ตลอดจนความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุน และพิจารณารับทราบรายงานผลงานรวมทั งปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึ น พร้อมทั งให้คําแนะนําเพือการ
ปรับปรุงแก้ไขเพือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

3. พิจารณารายงานการบริหารความเสียง และการจดัการความเสียง เป็นประจํารายครึงปี ทั งความเสียงเดิมและความเสียงที
เกิดขึ นใหม่ ได้แก่ Business Risk, Emerging Risk และ Sustainability Risk ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
พิจารณารับทราบ 

4. พิจารณาติดตามผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง การแต่งตั งโยกย้าย
ผู้บริหารตามแผนงานด้านกําลังคน และกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ
ผู้บริหารระดบัสงู  ตลอดจนพิจารณาแผนรองรับการเกษียณอายขุองผู้บริหารระดบัสงูในการส่งต่อคณุค่าให้แก่องค์กร 

5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทนุสําหรับใช้ในโครงการลงทนุต่าง ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติั 

6. พิจารณารับทราบกฎหมายใหม่ทีออกมาและวางแผนการดําเนินงานเพือรองรับผลกระทบทีมีต่อบริษัทและบริษัทย่อย เช่น 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 (TFRS16) เรือง สญัญาเช่า ที
มีผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น 

7. พิจารณากลันกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยทีมีมลูค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท เพือนําเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหารเพือพิจารณาอนุมัติสําหรับโครงการลงทุนทีมีขนาดไม่เกิน 500 ล้านบาท และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติัสําหรับโครงการลงทนุทีมีขนาดเกินกว่า 500 ล้านบาท 
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8. พิจารณาอนมุัติโครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการวิจัยแป้งดัดแปรสู่ขนมไทยและเบเกอรี
สําหรับผู้ ป่วยเบาหวาน โครงการต่อยอดงานวิจยัในระดบั Pilot Scale ของเครืองผลิตอาหารฟรีซดราย โครงการพัฒนา
หุ่นยนต์หยิบจบัพร้อมอปุกรณ์ติดตามการทํางานแบบมลัติเซนเซอร์ โครงการวิจยัและพฒันาการเตรียมสารสกดัจากส่วนคดั
ทิ งของกะเพราและการศกึษาฤทธิลดไขมนัปกป้องเซลล์ตบั ฆ่าเซลล์มะเร็ง เป็นต้น 

9. พิจารณารายงานผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาหลกัการเบื องต้นในการ
ลงทุนจัดตั งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติั 
 
 

ในนามของคณะกรรมการบริหาร 

 

(นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัดิ) 
  ประธานกรรมการบริหาร 

วนัที 17 มกราคม 2563 
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8. พิจารณาอนมุัติโครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการวิจัยแป้งดัดแปรสู่ขนมไทยและเบเกอรี
สําหรับผู้ ป่วยเบาหวาน โครงการต่อยอดงานวิจยัในระดบั Pilot Scale ของเครืองผลิตอาหารฟรีซดราย โครงการพัฒนา
หุ่นยนต์หยิบจบัพร้อมอปุกรณ์ติดตามการทํางานแบบมลัติเซนเซอร์ โครงการวิจยัและพฒันาการเตรียมสารสกดัจากส่วนคดั
ทิ งของกะเพราและการศกึษาฤทธิลดไขมนัปกป้องเซลล์ตบั ฆ่าเซลล์มะเร็ง เป็นต้น 

9. พิจารณารายงานผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาหลกัการเบื องต้นในการ
ลงทุนจัดตั งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติั 
 
 

ในนามของคณะกรรมการบริหาร 

 

(นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัดิ) 
  ประธานกรรมการบริหาร 

วนัที 17 มกราคม 2563 
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รายงานของ
คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลความย่ังยืน
และบรรษัทภิบาล

12



คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลโดยการแต่งตั งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสขุ บญุเดช ประธานกรรมการกํากบัดแูลความยังยืน
และบรรษัทภิบาล 2.พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ 3.นายผดงุ เตชะศรินทร์ และกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายอํารุง สรรพสิทธิ
วงศ์ โดยมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุาร และมีคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนกุรรมการ
พฒันาความยังยืนทีประกอบด้วยคณะบคุคลจากตวัแทนสายงานต่างๆของบริษัท เป็นกลไกในการทํางานให้คณะกรรมการกํากับ
ดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบติัหน้าทีอย่างอิสระตามขอบเขต
ความรับผิดชอบทีระบไุว้ในกฎบตัร 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชมุรวม 4 ครั ง โดย กรรมการกํากบัดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาลทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั ง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับประธาน
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารบริษัท และทีปรึกษาบริษัท เพือการรายงานผลการปฏิบติังานและเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั งนี มีการสรุป
รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททกุ 6 เดือน โดย
มีประเด็นทีมีสาระสําคญัพอสรุปได้ดงันี  

1111.... อนมุตักิฎบตัรและแตงตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาความยัง่ยนือนมุตักิฎบตัรและแตงตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาความยัง่ยนือนมุตักิฎบตัรและแตงตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาความยัง่ยนือนมุตักิฎบตัรและแตงตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาความยัง่ยนื    
เมือวันที 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้อนมุัติกฎบตัรคณะอนุกรรมการพฒันา

ความยังยืนและแต่งตั งประธานอนกุรรมการพฒันาความยังยืน ทีปรึกษาและคณะอนกุรรมการพฒันาความยังยืน เพือเป็นกลไกใน
การทํางานให้คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลในด้านการจดัการความยังยืนของบริษัท 

2222.... เหน็ชอบนโยบเหน็ชอบนโยบเหน็ชอบนโยบเหน็ชอบนโยบายและแนวปฏบิตัดิานความยัง่ยนืายและแนวปฏบิตัดิานความยัง่ยนืายและแนวปฏบิตัดิานความยัง่ยนืายและแนวปฏบิตัดิานความยัง่ยนื    
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบติัด้านความยังยืนโดยมีวัตถปุระสงค์

เพือให้บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางในการบริหารจดัการและแนวทางในการปฏิบติัทางด้านการพฒันาความยังยืนทีมุ่งเน้นใน 3 
เรืองหลกั คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม และคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติันโยบายและแนวปฏิบติัด้านความยังยืนดงักล่าว
แล้วเมือวนัที 9 สิงหาคม 2562 

นอกจากนี  คณะกรรมการกํากบัดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลยงัได้อนุมติักรอบแนวทางและเป้าหมายการพฒันาทียังยืน 
พร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบติัตามแผนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

3333.... เหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาล    
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้ให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดูแลความยังยืนและ

บรรษัทภิบาล ฉบับแก้ไขเพิมเติมเพือให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมเติมด้านความยังยืนตามทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติักฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ
บาลฉบบัแก้ไขเพิมเติมแล้วเมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2562 

4444.... รบัทราบรายงานความคบืหนาตามแผนการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกจิการของรบัทราบรายงานความคบืหนาตามแผนการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกจิการของรบัทราบรายงานความคบืหนาตามแผนการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกจิการของรบัทราบรายงานความคบืหนาตามแผนการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกจิการของคณะคณะคณะคณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาล ป อนกุรรมการบรรษทัภบิาล ป อนกุรรมการบรรษทัภบิาล ป อนกุรรมการบรรษทัภบิาล ป 2562256225622562    
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการดําเนินงานด้านการกํากบั

ดแูลกิจการของคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาลปี 2562 ได้แก่ โครงการการวางระบบควบคมุภายในเพือควบคมุความเสียงเข้าไปใน
กระบวนการทํางาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนว

รายงานของคณะกรรมการ
กำากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล

อนุมัติกฎบัตรและแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำควำมย่ังยืน1

เห็นชอบนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมย่ังยืน2

เห็นชอบกฏบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล3

รับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล ปี 25624
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รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล 

ปฏิบติัตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น พร้อมทั งให้คําแนะนําเพือให้การดําเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึ น 

5555.... รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิในดชันชีัน้นาํของโลก รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิในดชันชีัน้นาํของโลก รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิในดชันชีัน้นาํของโลก รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิในดชันชีัน้นาํของโลก (FTSE4Good Index 2019) (FTSE4Good Index 2019) (FTSE4Good Index 2019) (FTSE4Good Index 2019)     
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบการทีบริษัทได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกดชันีทีประเมินศกัยภาพ

ขององค์กรในด้านสิงแวดล้อม สงัคม และ ธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index 2019 ใน 2 กลุ่มดชันี คือ FTSE4Good Emerging 
Index และ FTSEGood ASEAN 5 Index 

6666.... รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส รบัทราบการทีบ่รษิทัไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices(Dow Jones Sustainability Indices(Dow Jones Sustainability Indices(Dow Jones Sustainability Indices----DJSI 2019) DJSI 2019) DJSI 2019) DJSI 2019) 
และอยูในรายชือ่หุนยัง่ยนื และอยูในรายชือ่หุนยัง่ยนื และอยูในรายชือ่หุนยัง่ยนื และอยูในรายชือ่หุนยัง่ยนื (Thailand Sustainabi(Thailand Sustainabi(Thailand Sustainabi(Thailand Sustainability Investment lity Investment lity Investment lity Investment ––––THSI) THSI) THSI) THSI) ประจาํป ประจาํป ประจาํป ประจาํป 2562256225622562    
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบการทีบริษัทได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยังยืนดาว

โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI 2019) กลุ่ม World Index เป็นปีที 2 และเป็นที 1 ในกลุ่มอตุสาหกรรม Food & 
Staples Retailing และยงัได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในระดบั Emerging Market Index ต่อเนืองเป็นปีที 3 

นอกจากนี บริษัทยงัได้รับการคดัเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบยีนด้านความยังยืนทีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้บริษัทอยู่ในรายชือหุ้นยังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2562 และได้รับรางวลั SET Awards 
2019 ในกลุ่มรางวลั Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards อีกด้วย  

7777.... รบัทราบผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย รบัทราบผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย รบัทราบผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย รบัทราบผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) (CGR) (CGR) (CGR) ประจาํป ประจาํป ประจาํป ประจาํป 2562256225622562    
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจําปี 2562 ซึงจดัทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฎว่าบริษัทอยู่ในระดบัดีเลิศ 

8888.... รบัทราบรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายกรบัทราบรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายกรบัทราบรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายกรบัทราบรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและนโยบายการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ารกาํกบัดแูลกจิการและนโยบายการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ารกาํกบัดแูลกจิการและนโยบายการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ารกาํกบัดแูลกจิการและนโยบายการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่    
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและ

นโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน ดงันี  
- การถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหารประจําแต่ละไตรมาส ของปี 2562 
- การจดัการของขวญัและของชําร่วยทีมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
- การสือสาร การสร้างความตระหนกัและปลกูฝังให้พนกังานปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชันอย่างต่อเนืองปี 2562  
- การจดัสมัมนาและฝึกอบรม นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลการ

ทดสอบความรู้ของผู้ เข้าร่วมอบรม 
- ผลสํารวจการรับรู้ Corporate Governance ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
- ข้อร้องเรียนในส่วนทีเกียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน ประจําไตรมาส ปี 2562  
- การจดัโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพือส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทจุริตและผลของการตดัสิน 
- การจดัโครงการประกวด Mr & Miss Good Governance สําหรับพนกังานรุ่นใหม่ 
- การจดัโครงการประกวด CG Talk  
- การดําเนินงานเพือรักษาสภาพการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) 

 

รับทรำบกำรท่ีบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมำชิกในดัชนีช้ันน�ำของโลก (FTSE4Good Index 2019)5

รับทรำบผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 25627

รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน8

รับทรำบกำรท่ีบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมำชิกในดัชนีควำมย่ังยืนดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI 2019)
และอยู่ในรำยช่ือหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment - THSI) ประจ�ำปี 2562
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9999.... รบัทราบรายงานผลสรปุการประเมนิตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลรบัทราบรายงานผลสรปุการประเมนิตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลรบัทราบรายงานผลสรปุการประเมนิตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาลรบัทราบรายงานผลสรปุการประเมนิตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษทัภบิาล    
คณะกรรมการกํากับดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบรายงานคะแนนผลการประเมินตนเองในการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ประจําปี 2562 ปรากฎว่าได้คะแนนผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัดีเยียมร้อย
ละ 90 สรุปได้ว่า คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างครบถ้วน เป็นไปตาม
ภาระหน้าทีทีได้รับมอบหมายและขอบเขตทีกําหนดไว้ในกฎบตัร 

คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการ รับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และ
สิงแวดล้อม เพือให้บริษัทมีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบติัต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมันส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็น
องค์กรทีมีประสิทธิภาพ โดยยดึมันการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

 
 

ในนามของคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 
 
 
 
    (ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสขุ บญุเดช) 

  ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 
 วนัที 17 มกราคม 2563 
 
 

รับทรำบรำยงำนผลสรุปกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล9
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การก�ากับดูแลกิจการ
13



การกาํกับดูแลกจิการ 

1111.... นโยบายการกํากับดูแลกิจการนโยบายการกํากับดูแลกิจการนโยบายการกํากับดูแลกิจการนโยบายการกํากับดูแลกิจการ    
บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี มีการกําหนด

เป้าหมายและแนวปฏิบติัด้านการส่งเสริมนวตักรรมและวางแผนพฒันาเพือสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืนนอกเหนือจากการ
สร้างความเชือมันให้แก่ผู้ลงทนุ ทําให้บริษัทสามารถแข่งขนัได้และมีผลประกอบการทีดี สร้างผลตอบแทนและเพิมมลูค่าระยะยาวให้
ผู้ ถือหุ้นโดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมหรือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม นอกจากนี ยงัสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลียนแปลง 

บริษัทจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ
คณะกรรมการบริษัท สําหรับผู้บริหารและพนกังาน สําหรับหน่วยงานสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการและสําหรับสํานักตรวจสอบ 
บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทนัสมยัต่อเหตกุารณ์ สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรทีทําหน้าทีกํากบัดแูลบริษัท และแนวปฏบิติัสากล ได้มาตรฐานเป็นทียอมรับอย่างสมําเสมอ โดยมีเนื อหาทีครอบคลมุทั ง 
5 หมวดหลักได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เพือเป็นการส่งเสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ
ของบริษัทเพือให้มันใจได้ว่าทกุฝ่ายได้ดําเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ์ของกิจการ บริษัทจึงได้
จดัทํานโยบายความยังยืน (Sustainability Policy) และแนวปฏิบติัด้านความยังยืน พร้อมกําหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการ
พฒันาทียังยืนของบริษัท โดยมีประเด็นสําคญัด้านความยังยืนประกอบด้วย การกํากบัดแูลกิจการ สิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัด้าน
แรงงาน การพัฒนาผู้ นําและทรัพยากรบุคคล ความผูกพันกับผู้ มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คุณค่าทางสังคม 
สขุภาพและสขุภาวะทีดี การศึกษา การบริหารจดัการนวัตกรรม การดูแลความปลอดภยั/อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน การจดัการการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ การดแูลรักษาทรัพยากรนํ า การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจดัการห่วงโซอ่ปุทานอย่างรับผิดชอบ และการจดัการข้อขดัแย้งและการสร้างการยอมรับจากชมุชน 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน (Business Ethics and Code of Conduct) ทีบริษัทจดัทําขึ นได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นประจําทกุปี มีหลักการปฏิบัติในเรืองของจรรณยาบรรณและจริยธรรมเพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทปฏิบติัหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั ยึดหลกันิติธรรม มีความโปร่งใส 
ตั งมันในความยติุธรรมและความมีคณุธรรม ให้ความสําคญัต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิงแวดล้อม ไม่เกียวข้อง
กบัการเมือง คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มรวมถึงสิทธิของบคุคลตามทีกฎหมายกําหนด เคารพสิทธิมนษุยชน การต่อต้านทุจริต 
ป้องกันการฟอกเงิน ไม่ให้/ไม่รับสิงตอบแทนทีเกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกียวกับการเรียก รับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รักษาทรัพย์สิน ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือประโยชน์ในทางมิชอบ และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิของผู้อืน โดยบริษัทได้เผยแพร่คู่มือดงักล่าวไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีการจัด
อบรมเพือให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับแนวปฏิบติัในการทํางานทีถูกต้อง พร้อมทดสอบความรู้ของผู้ เข้าร่วมอบรม มีการสือสาร 
สร้างความตระหนกัและปลกูฝังให้พนกังานปฏิบติัตาม มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวดคลิปวิดิโอ ประกวด Mr.&Miss 
Good Governance ประกวด CG talk เป็นต้น มีผลทําให้การดําเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคณุภาพ คณุธรรม โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  
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การกาํกับดูแลกจิการ 

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี        

บริษัทมีการทบทวนและดําเนินการเพือยกระดบัและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีเป็น
ประจําทกุปี เพือให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการภายในประเทศและในระดบัสากล ได้แก่ หลักการกํากบัดแูล
กิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หลกัเกณฑ์ตามโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ DJSI Sustainability Assessment  

ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเรืองการกํากบัดแูลกิจการและรางวลัต่างๆ ดงันี  

1. ได้รับผลการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย (CGR) ปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ระดบั 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)  

2. ได้คะแนนประเมิน 94 คะแนนจากผลประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 (AGM checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

3. ได้รับการคดัเลือกให้อยู่ในรายชือหุ้นยังยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2562 ในกลุ่มอตุสาหกรรม 
Services จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence 
ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards อีกด้วย 

4. ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกดชันีความยังยืนระดบัโลกทีประเมินศกัยภาพขององค์กรในด้านสิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิ
บาล หรือ FTSE4Good Index สําหรับปี 2019 (Sector : Food & Drug Retailers) ใน 2 กลุ่มดชันีคือ FTSE4Good 
Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนืองเป็นปีที 2 

5. ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกดชันีความยังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2019) กลุ่ม World 
Index เป็นปีที 2 และเป็นที 1 ในกลุ่มอตุสาหกรรม Food & Staples Retailing และยงัได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในระดบั 
Emerging Market Index ต่อเนืองเป็นปีที 3 

6. ได้รับรางวลัยอดเยียมจาก ASIA Money กลุ่มประเภท Consumer Discretionary และรางวลั Corporate Governance 
Awards ในโอกาสครบรอบ ASIA Money 30 ปี 

7. ได้รับรางวลัหน่วยงานภาคเอกชนทีมีผลงาน CSR เป็นเลิศในงานประกาศเกียรติคณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลิศ 
เนืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงการพฒันาสงัคมและความมันคงของมนษุย์    

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 1 1 1 1 สิทธิของผูถือหุนสิทธิของผูถือหุนสิทธิของผูถือหุนสิทธิของผูถือหุน    

ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิพื นฐานต่างๆ ทั งในฐานะนกัลงทนุและฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานทีเป็นทียอมรับ
และเชือถือได้ อาทิ สิทธิในการซื อ ขาย โอน หลกัทรัพย์ทีผู้ ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นข้างน้อยในการ
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทั งหมดโดยไม่มีข้อกําหนดเกียวกบัจํานวนผู้ ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกําไรหรือเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั การเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมอบฉนัทะให้ผู้อืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตดัสนิใจในเรืองสําคญัของบริษัทเช่น การ

นโยบำยและแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
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การกาํกับดูแลกจิการ 

เลือกตั งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมทีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั งนี ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียง
ตามจํานวนทีหุ้นทีตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอืน 

ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 ของบริษัทได้อนมุติัการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วตัถปุระสงค์
ของบริษัทจากเดิมมีจํานวน 76 ข้อแก้เป็นมีจํานวน 93 ข้อโดยขอแก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อ (23) (39) และ (48) และเพิมเติมวตัถปุระสงค์
ข้อ (77) ถงึ (93) ทั งนี เพือรองรับกบัประเภทการค้าและธุรกิจทีจะดําเนินการเพิมเติมในอนาคต 

นอกจากสิทธิขั นพื นฐานต่างๆ ดงักล่าว บริษัทยงัได้ดําเนินการเพือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี  

การดาํเนินการก่อนการประชุม 

บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัท เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและเสนอวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 โดยจัดทําเป็นแบบฟอร์มการเสนอชือบุคคลและเสนอวาระเพืออํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัที 
25 กนัยายน 2561 ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2561  ซึงเป็นการดําเนินการล่วงหน้า 90 วนัก่อนวนัสิ นสดุรอบปี เพือให้หน่วยงานเลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้กลันกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาบรรจวุาระทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการ
ดําเนินการทีชดัเจนและสมเหตสุมผล นอกจากนี คณะกรรมการมีนโยบายทีจะไม่เพิมวาระการประชมุทีมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
ทั งนี ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชือบคุคลหรือส่งเรืองเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด 

การประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีของบริษัทได้จัดขึ น เมือวันที 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั น 3 อาคารคอนเวนชัน
ฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที www.cpall.co.th เมือวนัที 8 มีนาคม 2562 ซึงเป็นการดําเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ และในปี 2562 บริษัทไม่มีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น 

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมลูทีถกูต้อง เพียงพอ โดยกําหนดวาระการประชมุไว้เป็นเรืองๆ อย่างชัดเจน ดงัมี
รายละเอียดดงันี  

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพือเพิมความรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนให้กบัผู้ ถือหุ้น 

2. แนบหนงัสือมอบฉันทะทั ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบทีเหมาะสม  
3. สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครั งก่อน  
4. วาระการเลือกตั งกรรมการ ได้ระบรุายละเอียดของกรรมการทีเสนอ ได้แก่ ชือ-นามสกลุ อาย ุประวตัิการศึกษา 

ประวตัิการทํางาน ประวตัิการอบรมจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกนั จํานวนบริษัททีดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหวัข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัวไป 
ประเภทของกรรมการทีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่านมา วนัเริมต้นดํารงตําแหน่งในบริษัทและวาระการ

กำรด�ำเนินกำรก่อนกำรประชุม
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ดํารงตําแหน่งตั งแต่ได้รับการแต่งตั ง จํานวนครั งทีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัท การถือหลกัทรัพย์ของบริษัทและ
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตั งกรรมการอิสระ 

5. ข้อกําหนดของบริษัทเกียวกบัคณุสมบติัของกรรมการอิสระ เนืองจากการเลือกตั งกรรมการในปีนี ผู้ ได้รับการเสนอ
ชือเพือเลือกตั งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระทั งหมด จึงต้องมี
คณุสมบติัครบถ้วนตรงตามข้อกําหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและของบริษัท 

6. วาระแต่งตั งผู้สอบบญัชี ได้ระบชืุอผู้สอบบญัชี บริษัททีสงักดั การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบ
บญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าบริการสอบบญัชีเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความ
เหมาะสมของผู้สอบบญัชีได้ 

7. วาระอนมุติัจ่ายเงินปันผล ระบนุโยบายการจ่ายปันผล จํานวนเงินปันผลทีเสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล  
8. คําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 
9. ข้อมลูของกรรมการผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึงมี 3 ท่านและหนึงในนั นเป็นกรรมการอิสระเพือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. รายงานประจําปี 2561 และรายงานการพฒันาความยังยืนปี 2561 มีข้อมลูเกียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ รายงานของผู้สอบบญัชี และงบการเงิน  
12. แผนทีแสดงสถานทีสําหรับประชมุสําหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบคุคล หรือรถประจําทาง 
13. แต่ละวาระระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบหรือเพือพิจารณา รวมทั งข้อเท็จจริงและเหตผุล ความเห็น

ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทรวมทั ง
จํานวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนมุติั   

14. เพือให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี แจงใน
วนัประชมุ ผู้ ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทก่อนวนัประชมุ 

15. เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะซึงมีเอกสารเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะสถาบนัการเงิน หรือกองทนุ
รวม หรือผู้ รักษาหลกัทรัพย์ให้แก่นกัลงทนุ บริษัทได้ประสานงานในการขอความร่วมมือให้สถาบนัการเงินหรือ
กองทนุต่างๆ ส่งเอกสารทีเกียวข้องกบัการประชมุให้บริษัทล่วงหน้า เพือให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐาน
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทีสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ถนนแจ้งวฒันะ ซึงมีห้องประชมุทีมีขนาดเหมาะสม
สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ จัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยดแูลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริมประชมุล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชัวโมงเพือให้เจ้าหน้าทีรับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อ
การตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นทีมีเป็นจํานวนมาก  เพือให้การลงทะเบียน
เป็นไปอย่างถกูต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าทีและโต๊ะลงทะเบียนในจํานวนทีเหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 
และเมือลงทะเบยีนเสร็จแล้วผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระเพือใช้ลงคะแนนในห้องประชมุ  

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ก่อนเริมการประชมุ เลขานกุารทีประชมุได้ขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนให้ปิดโทรศพัท์มือถือเพือไม่ให้เป็นการ
รบกวนสมาธิของทีประชมุ หลังจากนั นได้แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบจํานวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเองและของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะ วิธีการประชมุ และชี แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทโดยผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง ซึงการลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าห้าคนร้องขอและทีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลบั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการนบัคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีทีผ่านมาซึงช่วยให้ขั นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา  และเมือ
ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทได้แสดงผลดงักล่าวขึ นหน้าจอภาพให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงทีเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย รวมถึงกรณีทีเป็นวาระทีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือวาระการทํารายการทีเกียวโยงกนัจะ
แสดงคะแนนเสียงทีไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย กรณีบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในทีประชมุอาจขอให้ที
ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอืนๆ ไปก่อน เพือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนืองและเมือเจ้าหน้าทีได้ตรวจนับคะแนน
เรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ทีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที นอกจากนี เพือความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้
เชิญตวัแทนจากบริษัทผู้สอบบญัชีซึงไม่ได้เป็นผู้มีรายชือในการสอบบญัชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนน 

 

ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิ
บาล และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รอง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
โดยได้ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และบริษัทยงัได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุด้วยเพือให้ข้อมลูหรือตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที ตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดําเนินการประชุม เช่น ตัวแทนของอาสา
พิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมซกัถามข้อมลูต่างๆ ในทีประชมุ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชมุหลงัจากทีบริษัทได้เริมดําเนินการประชมุไปแล้วนั น ยงัสามารถเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนได้ในระเบยีบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ  

บริษัทได้กําหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเรืองๆ อย่างชดัเจน โดยในกรณีทีวาระใดมีหลายรายการ ประธานทีประชมุจะ
จดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ ดงันี  

- วาระอนมุติัการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกําหนดไว้ รายละเอียดของจํานวนเงินปัน
ผลทีเสนอจ่าย  วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันกําหนดจ่ายเงินปันผล การขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี โดยระบุข้อมลูดงักล่าวไว้ใน
หนงัสือเชิญประชมุเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

- วาระการเลือกตั งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล โดย
ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดเลือกตั ง
บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึงไม่ได้  ซึงรายละเอียดของ
บคุคลทีเสนอเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการรวมถงึวิธีการลงมติได้ระบไุว้อย่างละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ  

การกาํกับดูแลกจิการ 

ก่อนเริมการประชมุ เลขานกุารทีประชมุได้ขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนให้ปิดโทรศพัท์มือถือเพือไม่ให้เป็นการ
รบกวนสมาธิของทีประชมุ หลังจากนั นได้แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบจํานวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเองและของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะ วิธีการประชมุ และชี แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทโดยผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง ซึงการลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าห้าคนร้องขอและทีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลบั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการนบัคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีทีผ่านมาซึงช่วยให้ขั นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา  และเมือ
ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทได้แสดงผลดงักล่าวขึ นหน้าจอภาพให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงทีเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย รวมถึงกรณีทีเป็นวาระทีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือวาระการทํารายการทีเกียวโยงกนัจะ
แสดงคะแนนเสียงทีไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย กรณีบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในทีประชมุอาจขอให้ที
ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอืนๆ ไปก่อน เพือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนืองและเมือเจ้าหน้าทีได้ตรวจนับคะแนน
เรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ทีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที นอกจากนี เพือความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้
เชิญตวัแทนจากบริษัทผู้สอบบญัชีซึงไม่ได้เป็นผู้มีรายชือในการสอบบญัชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนน 

 

ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิ
บาล และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รอง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
โดยได้ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และบริษัทยงัได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุด้วยเพือให้ข้อมลูหรือตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที ตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดําเนินการประชุม เช่น ตัวแทนของอาสา
พิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมซกัถามข้อมลูต่างๆ ในทีประชมุ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชมุหลงัจากทีบริษัทได้เริมดําเนินการประชมุไปแล้วนั น ยงัสามารถเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนได้ในระเบยีบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ  

บริษัทได้กําหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเรืองๆ อย่างชดัเจน โดยในกรณีทีวาระใดมีหลายรายการ ประธานทีประชมุจะ
จดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ ดงันี  

- วาระอนมุติัการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกําหนดไว้ รายละเอียดของจํานวนเงินปัน
ผลทีเสนอจ่าย  วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันกําหนดจ่ายเงินปันผล การขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี โดยระบุข้อมลูดงักล่าวไว้ใน
หนงัสือเชิญประชมุเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

- วาระการเลือกตั งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล โดย
ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดเลือกตั ง
บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึงไม่ได้  ซึงรายละเอียดของ
บคุคลทีเสนอเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการรวมถงึวิธีการลงมติได้ระบไุว้อย่างละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ  
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การกาํกับดูแลกจิการ 

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตําแหน่งและมี
การกําหนดเป็นวาระเพือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นประจําทุกปี แม้ว่า
ค่าตอบแทนกรรมการทีขออนมุติัจะไม่มีการเปลียนแปลงไปจากมติของทีประชมุครั งก่อนก็ตาม 

- วาระทีเป็นเรืองสําคญัทั งประเด็นทีกําหนดในกฎหมายและประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนินงานของ
บริษัท 

ประธานทีประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงจดัสรรเวลาและเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั งคําถามในทกุวาระอย่างเหมาะสม และเลขานกุารทีประชมุได้บนัทึกประเด็นคําถามและ
คําตอบไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน นอกจากนี ในแต่ละวาระได้ระบมุติทีประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิออกเสียง และบตัรเสีย นอกจากนี ยงัได้บนัทกึเทปการประชมุและนําขึ นเว็ปไซต์ของบริษัท
หลงัจากวนัประชมุ เพือให้ผู้ ถือหุ้นทีมิได้มาเข้าร่วมประชมุหรือผู้สนใจทัวไปได้รับชม 

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และข้อบงัคับของบริษัท และดําเนินไปตามวาระที
กําหนดไว้ตามลําดบัและไม่มีการพิจารณาวาระอืนใดนอกเหนือจากทีได้กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

การดาํเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้เปิดเผยมติทีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวนัเดียวกนัผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและครบถ้วน และจดัส่งสําเนารายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และนําขึ นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนบั
จากวนัประชุม โดยบริษัทได้บนัทึกรายชือพร้อมตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นหรือลาประชมุ วิธีการ
ลงคะแนนและนบัคะแนน มติทีประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ พร้อม
ประเด็นคําถามและคําตอบในทีประชมุไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ภายหลงัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี บริษัทจะพิจารณาคําถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นทีรวบรวม
ได้จากห้องประชมุเพือกําหนดแนวทางดําเนินการทีเหมาะสม รวมทั งปรับปรุงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีต่อไปให้ดียิงขึ น 

จากผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (AGM checklist) ประจําปี 2562 ทีจดัทําโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้รับคะแนนเท่ากบัร้อยละ 94.0 สงูกว่าคะแนนโดยเฉลียของบริษัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึงเท่ากบั 93.7 คะแนน 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 2 2 2 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน    

ถึงแม้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเนืองมาจากจํานวนการถือหุ้นทีต่างกนั แต่ก็มิได้หมายความว่าสิทธิ
พื นฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกนัตามไปด้วย บริษัทให้ความสําคญัและตระหนกัในสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ ถือหุ้นสถาบนัหรือบคุคลธรรมดา  หรือแม้แต่ผู้ ถือหุ้นทีเป็นชาวต่างชาติ จงึไม่กระทําการใดๆ ทีถือเป็นการ
เลือกปฏิบติัหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง โดยในปี 2562 บริษัทได้ดําเนินการ
ดงันี  

 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

กำรด�ำเนินกำรภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

124



การกาํกับดูแลกจิการ 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2562 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศเชิญชวน
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 90 วนัก่อนวนัสิ นสดุรอบปีบญัชี ทั งนี 
เพือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการและเพือให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทสามารถนําเสนอวาระดงักล่าว
ต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติัเป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชมุได้ บริษัทได้เสนอชือกรรมการจํานวน 3 คนและหนึงในนั นคือ
นายผดงุ เตชะศรินทร์ ซึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเพือเป็นทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉนัทะให้
กรรมการคนใดคนหนึงเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

- บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะทั งสามแบบให้กับผู้ ถือหุ้นทุกคน เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบทีตรงกับ
ความต้องการมากทีสดุ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบขุ้อความแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นใช้แบบ ข.ซึงมีรายละเอียดมากกว่า 

- ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานทีต้องนําไปในวันประชมุไว้อย่างชดัเจน โดยแยกเป็นกรณีๆ 
นอกจากนี เอกสารหลกัฐานทีขอให้นํามาใช้ในการประชมุก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัโดยสากล 

- บริษัทส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นทีเป็นชาวต่างชาติ 

- ในวาระการเลือกตั งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 

- ใช้บตัรคะแนนในการลงคะแนนเสียง 

- บนัทกึรายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 

2. การดาํเนินการเกียวกับกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทกําหนดแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัดโดยกําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยดําเนินการดงันี  

- จัดทํานโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในจากบุคคล
ภายในทีอาจล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมลูนั นก่อนทีข้อมลูจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทัวไป โดย
กําหนดเป็นแนวปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เกียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของ
บริษัท และออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทีถือเป็นบคุคลทีสามารถเข้าถึงข้อมลูภายใน 
(Insider List) งดทําการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน
และอีก 1 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน นอกจากนี ยงัได้กําหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้า 1 วนัหากต้องการจะทําธุรกรรม
ใดๆ เกียวกบัหลกัทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย 

- ในการประชมุคณะกรรมการทกุครั ง หากเป็นการทํารายการทีเกียวโยงกนั กรรมการหรือผู้บริหารทีเกียวข้องจะไม่ได้
รับอนุญาตให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั นๆ นอกจากนี หากเป็นรายการทีเข้าข่ายต้อง
เปิดเผยข้อมลูหรือขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทก็ได้มีการเปิดเผย
รายละเอียดและเหตผุลในการเข้าทํารายการ  ความสมัพนัธ์ของบคุคลทีเกียวโยงกนั และการคํานวณมลูค่าในการทํา
รายการ เพือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมลูของรายการอย่างละเอียด 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น1

กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้บริหำร2
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การกาํกับดูแลกจิการ 

- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ เกียวข้องให้แก่เลขานกุารบริษัทเป็นประจําทกุปีและทกุ
ครั งทีมีรายการเปลียนแปลง เพือจดัทําสําเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัททีตนและผู้ เกียวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส 

- กําหนดแนวปฏิบติัเกียวกบัการไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือผลประโยชน์ในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบติัในการทํางาน 

- รายการระหว่างกันทีเกิดขึ นในรอบปี 2562 เป็นรายการทีเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
การค้า  

- บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทีมีการทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 3 3 3 3 การคํานงึถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียการคํานึงถึงบทบาทของผูมสีวนไดเสียการคํานึงถึงบทบาทของผูมสีวนไดเสียการคํานึงถึงบทบาทของผูมสีวนไดเสีย    

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่โดยคํานึงถึงสิทธิทีมีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้
เสียภายในหรือภายนอก ทั งนี เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยังยืนและเพือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท
กบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้างความมันคงให้บริษัท  

บริษัทให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมซึงครอบคลมุไปถึงการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบตั ิต ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวั การดแูลรักษา
สิงแวดล้อม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม การป้องกนัการฟอกเงิน และการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน (Business Ethics and Code of Conduct) โดยมี
การทบทวนเป็นประจําทกุปีทั งนี เพือให้สอดคล้องต่อความเปลียนแปลงทีเกิดขึ นและให้ทนัต่อเหตกุารณ์โดยจดัพิมพ์เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรและแจกจ่ายให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ทั งนี เพือ
สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครอง   

นโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทสามารถกลา่วโดยสรุปได้ ดงันี  
1. ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมุ่งมันดําเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดําเนินงานทีดี มีการเจริญเติบโต

อย่างมันคง เพือเพิมมลูค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสําคญักบัผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทโดยยึดหลกัความเท่า
เทียมกนัของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจดัให้มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพือประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมการหรือผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบต่อการกระทําโดยไม่ใช้อํานาจหน้าทีหรือพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมอนัอาจนํามาซึงการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. ลูกค้า   
บริษัทให้ความสําคญัและเอาใจใส่กบัลกูค้าด้วยความรับผิดชอบสงูสดุเพือให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจทั งด้านคณุภาพและ

ความคุ้มค่าราคาจากการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง ด้วยการเปิดเผยข้อมลูต่อลกูค้าอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรมและมีการควบคมุดแูลสินค้าและบริการให้มีคณุภาพด้วยผลงานจากนวตักรรมทีมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนือง 

หมวดที่ 3 กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น1

ลูกค้ำ2
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การกาํกับดูแลกจิการ 

โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภยั และมีคณุค่าอยู่เสมอ นอกจากนี ยงักําหนดแผน
ในการพฒันาสินค้าและปรับปรุงสินค้าและบริการทีเกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า รวมถึงรักษา
สมัพนัธภาพทียังยืนกบัลกูค้า โดยได้กําหนดเป็นนโยบายเกียวกบัการปฏิบตัิทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลกูค้าไว้อย่างชดัเจนใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางานของบริษัทซึงมีการเผยแพร่เป็นทีทราบกนัโดยทัวไป 

นอกจากนี  บริษัทยงัมีกลไกหลกัทีให้ลกูค้าติดต่อเพือใช้ในการหาข้อมลู ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง 
เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์  เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น 

แนวปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัท 
1. ผู้บริหารและพนกังานต้องรู้และทําความเข้าใจสินค้าและบริการของซีพี ออลล์ เป็นอย่างดีรวมทั งต้องให้ข้อมลูที

ถกูต้องครบถ้วนแก่ลกูค้า 
2. ผู้บริหารและพนกังานต้องศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลกูค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอสินค้าหรือ

บริการต่อลกูค้า เพือสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างถกูต้อง รวมทั งต้องสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และสังสม
ประสบการณ์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ นเพือเพิมความพึงพอใจให้กบัลกูค้า 

3. ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัต่อลกูค้าด้วยความสภุาพให้เกียรติลกูค้าและใช้วาจาทีสภุาพกบัลกูค้า 
4. ผู้บริหารและพนกังานต้องมีทศันคติทีดีต่องานบริการลกูค้าให้ความสําคญัต่องานบริการและปฏิบตัิอย่างเต็มที อนั

ส่งผลให้งานบริการมีคณุค่าและมีประสิทธิภาพอนัจะนําไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
5. ผู้บริหารและพนกังานต้องเคารพการตดัสินใจและข้อคิดเห็นของลกูค้าตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของลกูค้า

และยินดีรับข้อร้องเรียนจากลกูค้าและแก้ไขปรับปรุงทนัที กรณีมีข้อจํากดัหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบ
แจ้งข้อมลูและสถานะให้ลกูค้าทราบในเวลาอนัควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ 

3. พนักงาน   
บริษัทตระหนกัในคณุค่าของทรัพยากรบคุคลทีเป็นหวัใจสําคญัอย่างยังยืนในการดําเนินธุรกิจ ทั งในปัจจบุนัและอนาคตใน

ทกุรูปแบบของการเปลียนแปลง เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสงัคมและการเติบโตอย่างยั งยืน บริษัทจึงให้
ความสําคญัในการสรรหา คดัเลือก พฒันาศกัยภาพในการดแูลสขุ ทกุข์ สร้างความผกูพนัสอดคล้องกบัปรัชญาองค์กรทีว่า “เรา
ปรารถนารอยยิ มจากลกูค้า ด้วยทีมงานทีมีความสขุ” 

• ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏบิตัิด้านแรงงาน 

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน ซึงแสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน โดยกําหนดนโยบายและกระบวนการในการดําเนินงานให้
สอดคล้องกบัหลกัการชี แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติของ UNGP : UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights นอกจากนี บริษัทยงัมุ่งมั นทีจะธํารงรักษาหลกัการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN 
Global Compact) ในเรืองหลกัการด้านสิทธิมนษุยชน (หลกัการที 1 และ 2) และหลกัปฏิบติัด้านแรงงาน (หลกัการที 3-6)  

 

พนักงำน3

แนวปฏิบัติต่อลูกค้ำของบริษัท

นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน
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การกาํกับดูแลกจิการ 

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน  
1. เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนกฎหมายทั งในประเทศและระหว่างประเทศที

เกียวข้องโดยเคร่งครัด 

2. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเสียงและผลกระทบด้านสิทธิมนษุยชนอย่างสมําเสมอพร้อมกําหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการบริหารจดัการความเสียงอย่างเหมาะสมโดยให้ทกุหน่วยงานมีหน้าทีกํากบัดแูลและบริหาร
ความเสียงทีอยู่ในความรับผิดชอบของตน 

3. พฒันาช่องทางการสือสารแบบสองทางเพือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบตัิตนต่อการเคารพสิทธิ
มนษุยชน รวมถึงเพือเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีเหตกุารณ์หรือการกระทําทีเกียวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

4. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมลูหรือข้อร้องเรียนทีเกียวข้องกบัสิทธิมนษุยชนหลงัจากทีได้รับแจ้งจากพนกังาน/
และหรือผู้ มีส่วนได้เสียพร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดบัสงูเพือดําเนินการพฒันา บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบ
ด้านสิทธิมนษุยนชนอย่างเหมาะสม 

5. ส่งต่อนโยบายนี ให้คู่ค้าธุรกิจมีแนวทางการบริหารและจดัการต่างๆ เพือป้องกนัการเป็นส่วนหนึงในกระบวนการ
ดําเนินงานทีเกียวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

6. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม
เพือเสริมสร้างวฒันธรรมแห่งการเคารพซึงกนัและกนัและพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัอย่างต่อเนือง 
ทั งนี ความมุ่งมันต่อการเคารพสิทธิมนษุยชนของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนผ่านนโยบายการบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ ทีสําคญัของบริษัทอาทิ 
- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
- จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน 
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
- นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน 
- นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง 
- นโยบายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิงแวดล้อม 
- นโยบายด้านการจดัหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบติัสําหรับคู่ค้าธุรกิจ 

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของพลงัองค์กร ซึงเกิดจากการบริหารความแตกต่างกนัของพนกังานทีหลากหลาย และ
ปฏิบติังานกระจายอยู่ทัวประเทศในทกุจงัหวดัให้เกิดพลงัร่วมบนพื นฐานของวฒันธรรมเดียวกนั คือวฒันธรรม Harmony อนัเป็น
การสร้างบรรยากาศทีส่งเสริมความสขุ ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรมใหม่ อนัเป็นเวทีให้พนกังานแสดงศกัยภาพ

แนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนและด้ำนแรงงำน

นโยบำยกำรบริหำรควำมหลำกหลำยและยอมรับควำมแตกต่ำง

128



การกาํกับดูแลกจิการ 

สงูสดุ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องค์กร และความภาคภมูิใจของพนกังานซึงจะช่วยรักษาและดึงดดูคนเก่ง คนดีเข้ามาร่วมสร้าง
ความสําเร็จกบัองค์กรต่อไป  

พลงัร่วมทีสําคญัในการขบัเคลือนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าว่าส่วนหนึงมาจากการทีมีพนกังานทีมีความหลากหลาย สามารถ
สร้างมลูค่าเพิมและนวตักรรมให้กบับริษัท ดงันั นการทีบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างที
เหมาะสมจะสามารถดึงดดูและรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศกัยภาพสงูสดุของพนกังานมาใช้ได้  

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง 

1. ผู้ นําทกุระดบัต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างของผู้อืน 

2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนกังานกล้าทีจะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที
กําหนดไว้ในประเทศทีบริษัทไปดําเนินธุรกิจ 

3. เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานและเคารพซึงกนัและกนั สามารถอยู่ร่วมกนับนพื นฐานของความแตกต่างไม่ว่า
จะโดยความชืนชอบส่วนบคุคล บคุลิกลกัษณะ เชื อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วยั สถานภาพการสมรส 

4. ไม่เลือกปฏิบติัในการสรรหาและเลือกสรรพนกังาน โดยให้ความเสมอภาพและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ตามผลการปฏิบติังานและสอดคล้องกบัการเจริญเติบโตของบริษัท 

5. ยกย่องชมเชยพนกังานตามความเหมะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวตักรรมและการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน 

• ด้านการดูแลพนักงาน 

การสร้างพนักงานทีมีความสุขและสนุกกับงาน 

บริษัทให้ความสําคญักบัการให้ความรู้และการพฒันาพนกังานในทกุระดบั เพื อให้สามารถปรับตวัต่อโลกธุรกิจที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้าสู่ยคุดิจิทลั รวมถงึการเพิมทกัษะการเป็นผู้ นําทีเข้าใจคนรุ่นใหม่ และสามารถบริหาร
จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีการอบรมทั งหลกัสตูรมาตรฐาน หลกัสตูรเพือเพิมพนูความรู้ความสามารถในงาน การ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตามหลกัสตูรทีตนสนใจต้องการพฒันาตนเอง การเรียนรู้แบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ใน
รูปแบบโครงการ (Project Based) ทีวดัผลทีสะท้อนผลลพัธ์เชิงธุรกิจรวมถึงหลกัสตูรเพือพฒันาภาวะผู้ นํา นอกจากนี บริษัทยงัเน้น
การเรียนรู้และการพฒันาด้วยแนวคิดการลงมือปฏิบติัและการทํางานจริง (Action Learning) โดยให้พนกังานต่างหน่วยงานได้ทํา
โครงการร่วมกนัและมีผู้บริหารเป็นทีปรึกษาคอยให้คําแนะนํา รวมถึงโครงการพฒันาพนกังานทีมีศกัยภาพสงู (talent) เพือพฒันา
เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งพร้อมทั งสร้างความผกูพนัในหมู่พนกังานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการพลงัทีม ทําให้พนกังานเข้าใจ
เป้าหมายองค์กร ทิศทาง คณุธรรมและการคิดเชิงบวก โดยจดัให้กบัพนกังานทกุกลุ่มตั งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั 
ทั งสายปฏิบตัิการ สายกระจายสินค้า สายสํานกังาน สโตร์พาร์ทเนอร์ ซึงในแต่ละปีจะมีหวัข้อและประเด็นทีเน้นในเรืองของการ
สือสารทีแตกต่างกนั ส่วนการจดักิจกรรมเพือสร้างความรักและความผกูพนัของพนกังานนั นแต่ละสายงานสามารถเลือกกิจกรรมที
จะดําเนินการได้ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

 

กำรสร้ำงพนักงำนท่ีมีควำมสุขและสนุกกับงำน

แนวปฏิบัติด้ำนควำมหลำกหลำยและยอมรับควำมแตกต่ำง

ด้ำนกำรดูแลพนักงำน
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นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีโครงการต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน เช่น กิจกรรม Work Life Quality ซึงเป็นกิจกรรมที
เน้นการดแูลสขุภาพของพนกังาน กิจกรรมเดิน-วิง สานสมัพนัธ์ครอบครัว ซีพี ออลล์ กิจกรรมชมรมและกิจกรรมเพือช่วยเหลือ
สงัคมต่างๆ เช่น กิจกรรมยกวดัมาไว้ทีเซเว่นของพทุธปัญญาชมรม กิจกรรมเพือสงัคมของชมรมจิตสาธารณะ เป็นต้น โดยกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี นอกจากจะช่วยให้พนกังานคลายเครียดจากการทํางานแล้วยงัเป็นการพฒันาให้พนกังานเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ
และเป็นคนดีของสงัคมอีกด้วย  

เพือสร้างความสขุทียังยืนให้กบัพนกังาน บริษัทมีนโยบายทีเน้นการรับพนกังานในท้องถินเพือช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
ชมุชน และยงัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถขอโอนย้ายกลบัไปทํางานในภมูิลําเนาของตนตามความสมคัรใจ  ทําให้พนกังานมี
โอกาสทํางานใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว อนัจะเป็นการสร้างความรักความผกูพนัให้กบัสถาบนัครอบครัวซึงเป็นสถาบนัหลกัทีสําคญั
ของชมุชนและประเทศชาติ 

วัฒนธรรมองค์กรทีเข้มแข็งเพือการเติบโตอย่างยังยืน 
บริษัทเชือมันว่าวฒันธรรมองค์กรทีดีจะประสานพลงัทกุคนให้เป็นพลงัองค์กรเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ด้วยการทํางาน

ร่วมกนัแบบ Harmony ตั งแต่ปีพ.ศ. 2546 รวมทั งรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ตั งใจ ใน
หลกั 5 – 7 - 11 ตามคํากล่าวทีว่า “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดจุดนตรีวงเดียวกนั” ซึงประกอบด้วย 

1)  หลกัการพื นฐาน 5 ประการทีพนกังานทกุคนต้องมี ประกอบด้วย รักงาน รักลกูค้า รักคณุธรรม รักองค์กร และ
รักทีมงาน 

2)  ค่านิยม 7 ประการทีบริษัทปรารถนาให้ทกุคนยึดถือเพือให้เกิดผลดีในการทํางานร่วมกนั ประกอบด้วย แกร่ง 
กล้า สจัจะวาจา สามคัคี มีนํ าใจ ให้ความเคารพผู้อืน และชืนชมความงามแห่งชีวิต 

3)  ภาวะผู้ นํา 11 ประการ ทีจําเป็นสําหรับคนในระดบัหวัหน้างานเพือสร้างให้พนกังานเกิดความเชือและศรัทธาใน
การทํางานร่วมกนั ซึงประกอบด้วยมีความจริงใจ ไม่ศกัดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอํานาจ เป็นแบบอย่างทีดี มี
คณุธรรม ให้ความเมตตา กล้าตดัสินใจ อาทรสงัคม บ่มเพาะคนดีและ มีใจเปิดกว้าง 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนกัถึงการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจยัภายนอกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการ
เปลียนแปลงทางสงัคมซึงย่อมส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กบับริษัทอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เช่นการทีมีพนกังาน 
Generation Y เป็นคนกลุ่มใหญ่ถึงกว่า 90% ดงันั นการทํางานร่วมกนัของคนต่างวยั ต่างความเชือ ต่างค่านิยม จึงเป็นความท้า
ทายอย่างหนึงทีทําให้บริษัทต้องมีการปรับตวัเพือรับมือกบัการเปลียนแปลงดงักล่าวอย่างจริงจงั ตั งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจบุนัจึงได้
จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการผู้บริหารทกุระดบัและตวัแทนพนกังานเพือกําหนดแนวทางด้านพฤติกรรมทีจะทําให้บริษัทเติบโตอย่าง
ยังยืนต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปี โดย 5 พฤติกรรมเราเรียกว่า “Our Way” ซึงเป็นแนวคิดทีตวัแทนพนกังานทกุระดบัเห็นร่วมกนัว่า
เป็นเรืองสําคญัและต้องสร้างให้เกิดขึ นจริงประกอบด้วย 

1. เชือใจ (Build Trust) 
2. โค้ชชิง (Accelerate Coaching) 
3. นวตักรรม (Drive Innovation) 
4. ขยนัทําฉลาดคิด (Call for Smart) 
5. จิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness) 

วัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งเพื่อกำรเติมโตอย่ำงย่ังยืน
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โดยนํา 5 พฤติกรรมมาสือสาร สร้างความเข้าใจ และจดักิจกรรมต่าง ๆ เพือปลกูฝังให้เกิดการปฏิบติัจริง เช่น การ Vote Role 
Model ในระดบับริหาร, การแบ่งปันเรืองเล่าหรือพฤติกรรมทีสอดคล้องกบั 5 พฤติกรรมในการประชมุเช้าวนัจนัทร์ โดยผู้บริหารทกุ
คนต้องนําเสนอครั งละ 1 คน (Our Way Moment) 

สร้างองค์กรธรรมาภบิาลเพือเป็นองค์กรเพือความยังยืน 
ตั งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาเครือเจริญโภคภณัฑ์และบริษัทให้ความสําคญักบัการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรทีเติบโตต่อไปอย่าง

ยังยืน บริษัทได้มีการริเริมดําเนินโครงการและมีการออกมาตรการต่างๆ ทีเกียวข้องหลายมาตรการเพือผลกัดนัและสนบัสนนุการ
ดําเนินการในเรืองนี  อาทิ การดําเนินโครงการบริษัทธรรมาภิบาล โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการการตรวจสอบสิทธิ
มนษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการสร้างกลไกและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั งจาก
ลกูค้าและพนกังาน ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงหน่วยงาน Call Center และโครงการเคาะ
ระฆงัซึงเน้นเรืองการรับข้อร้องเรียนของพนกังานโดยเฉพาะ เป็นต้น 

การสร้างคนด้วยการศึกษา 
ด้วยจํานวนสาขากระจายอยู่ในทกุพื นทีของประเทศไทยและให้บริการความสะดวกตลอด 24 ชัวโมงกบัทกุชมุชน  การสรรหา

และคดัเลือกพนกังานจึงเป็นงานทีท้าทายเพือให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีบคุลากรทีเป็นคนดี มีความสามารถ และพร้อมให้บริการเพือ
สร้างรอยยิ มให้ลกูค้า บริษัทจึงได้วางรากฐานการสร้างบคุลากรด้วยการให้ความสําคญักบัการศกึษา โดยจดัให้มีหลกัสตูรการ
เรียนแบบ Work-based learning ทีเน้นการเรียนควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิงานจริงสําหรับนกัเรียน/นกัศึกษา ในระดบัปวช. ปวส. 
และปริญญาตรี ในสถาบนัการศึกษาทีบริษัทจดัตั งขึ น รวมถึงสถาบนัในเครือข่ายทั งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั ซึ งนกัเรียน/
นกัศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทกัษะสลบักบัการลงฝึกปฏิบตัิจริงทีร้านสาขาและในสํานกังานของบริษัท  ซึงการเรียน
ควบคู่ไปกบัการทํางานนั นทําให้บริษัทสามารถสร้างบคุลากรทีเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีความรู้ความชํานาญโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก
และพร้อมทีจะทํางานร่วมกบับริษัทภายหลงัจากจบการศึกษา 

สวัสดิการพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายทีมุ่งเน้นในเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนกังานและปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัทํา

เป็นโครงการสวสัดิการในด้านต่างๆ อาทิ 
- โครงการพฒันาความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) เพือให้พนกังานมีความสขุกบัการทํางานกบั

บริษัท และทําการประเมินความพึงพอใจของพนกังานเป็นประจําทกุปีโดยได้ว่าจ้างผู้ เชียวชาญด้านวิจยัทําการ
สํารวจและนําข้อมลูทีได้มาเพือปรับปรุงบรรยากาศ สวสัดิการต่างๆ ทีสอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน  

- โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ทีบริษัทดําเนินการอย่าง
ต่อเนืองมาเป็นครั งที 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุายน 2565) 

- กองทนุสํารองเลี ยงชีพ 
- โครงการสวสัดิการช่วยเหลือพนกังานและครอบครัวเมือประสบปัญหาต่างๆ จากเหตกุารณ์วิกฤติต่างๆ  
- โครงการเงินกู้ เพือทีอยู่อาศยั 
- โครงการเงินกู้ เพือปลดหนี  (ธนาคารอิสลาม) 
- การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพพนกังาน 

สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำลเพื่อเป็นองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน

กำรสร้ำงคนด้วยกำรศึกษำ

สวัสดิกำรพนักงำน
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- การให้ทนุการศึกษาแก่พนกังานและบตุรพนกังาน 
- ค่ารักษาพยาบาลพนกังานและครอบครัว รวมถึงสวสัดิการยืมเงินกรณีผู้ ป่วยใน 
- หอพกัสําหรับพนกังานร้านในพื นทีทีบริษัทเห็นสมควรในการอํานวยความสะดวก 

นอกจากนี ยงัให้ความสําคญัในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน โดยจดัให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภยั เพือดแูลและฝึกอบรมพนกังานจากเหตกุารณ์ต่างๆ การจดัให้มีระบบ
ป้องกนัภยั กิจกรรมงานความปลอดภยัและ 7 ส โดยรายละเอียดเรืองการดแูลพนกังานปรากฎใน “รายงานการพฒันาอย่างยังยืน
ประจําปี 2562” 

4. ภาครัฐ 
บริษัทดําเนินกิจการภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถกูต้อง โดยมี

หน่วยงานทีกํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance Unit) กําหนดไว้ในโครงสร้างองค์กรของบริษัท
อย่างชดัเจน บริษัทยงัได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจทีก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมนอกจากนี ยงัดํารง
ไว้ซึงสมัพนัธภาพทีดีกบัหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสมและสามารถทําได้ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย ให้การ
สนบัสนนุ ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสมําเสมอ 

5. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีเกียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยระบใุนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

และข้อพึงปฏิบติัในการทํางานของบริษัทเกียวกบัการเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และกําหนดเป็นนโยบายและ
วิธีปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีชดัเจน มีการสือสาร จดัประชมุ ชี แจงทําความเข้าใจ ติดตาม ควบคมุดแูลและตรวจสอบเพือมิให้
เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ นอกจากนี ยงักําหนดเป็นบทลงโทษหากตรวจพบว่ามีการกระทําความผิด 

6. สังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม 
บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความตระหนกัเสมอมาว่าเป็น “เพือนทีรู้ใจ ใกล้ๆ คณุ” ซึงหมายถึงการเป็นส่วนหนึงของสงัคมและ

ชมุชน และทกุๆ คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคือเพือนบ้านทีดี  และเมือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ มกัจะนึกถึงร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ เหตนีุ จึงถือเป็นภารกิจสําคญัยิงของบริษัทในการดําเนินธุรกิจด้วยสํานึกของความรับผิดชอบต่อชมุชน 
สงัคม และประเทศชาติ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล คือการทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคณุธรรม เป็นธรรมต่อทกุฝ่ายทีเกียวข้อง 
รวมถึงการดแูลรักษาสิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งสนบัสนนุกิจกรรมเพือพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชมและสงัคม
ใกล้เคียงเพือเสริมสร้างประโยชน์สขุของทกุชมุชนให้ยังยืนตลอดไป 

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมนั น บริษัทมีโครงการลดปริมาณขยะจากถงุพลาสติกทีใช้แล้ว บริษัทได้รณรงค์การ
ลดใช้ถงุจากการซื อของในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โครงการร้านประหยดัพลงังานต้นแบบ (7 Go Green) โครงการติดตั งหลอด
ประหยดัไฟฟ้าในทกุๆ สาขาของร้าน การใช้เครืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ทีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีระบบ
บาํบดันํ าเสียจากทางร้านสาขาก่อนทีจะส่งออกไปยงัท่อนํ าทิ งรวมของชมุชน เป็นต้น 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของสิงแวดล้อมจึงได้จดัอบรมให้กบัพนกังานระดบับงัคบับญัชาขึ นไปจนถึงผู้บริหารสงูสดุของ
องค์กรจํานวน 1,270 ในหวัข้อ “การพฒันาองค์กรเพือความยังยืน” ซึงหนึงในหวัข้อทีอบรมคือสิงแวดล้อมซึงเป็นเป้าหมายของการ
พฒันาความยังยืนของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทมุ่งไปสู่องค์กรทีมีการจดัการในเรืองการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การดแูล

ภำครัฐ4

ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ5

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม6
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รักษาทรัพยากรนํ า และการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ดงัมีรายละเอียดปรากฎในรายงานการพฒันา
อย่างยังยืนของบริษัทประจําปี 2562 

7. คู่ ค้า  
บริษัทปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสมัพนัธ์ส่วนตวัเข้า

มาตดัสิน โดยกําหนดให้มีกระบวนการจดัซื อจดัจ้างและเงือนไขสญัญาหรือข้อตกลงทีเป็นธรรม มีนโยบายการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการคดัเลือกสินค้าและคู่ค้า นโยบายด้านการจดัหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบตัิสําหรับคู่ค้าธุรกิจ และออก
นโยบายกํากบัดแูลการแข่งขนัทางการค้าในปี 2562 เพือให้มันใจว่าคู่ค้าทกุรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกนั 
มีการชี แจงและดแูลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพือพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนัอย่างยังยืน นอกจากนี บริษัทยงั
จดัให้มีการประมลูการทําธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ E-Auction อีกด้วย   

8. เจ้าหนี  
บริษัทปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี ตามลําดบัชั นของหนี ตามสญัญาทีได้กระทําไว้ โดยมีแนว

ปฏิบติัดงันี  

- รักษาและปฏิบติัตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนี อย่างเคร่งครัด 
- ควบคมุให้การชําระคืนเงินกู้และดอกเบี ยให้กบัเจ้าหนี เงินกู้ยืมทกุประเภท ครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบติั

ตามเงือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ ยืมไปในทางทีขดัต่อวตัถปุระสงค์ในการกู้ ยืมเงิน 
- มีการบริหารงานเพือให้เจ้าหนี มันใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ทีดีของบริษัท 
- มีการรายงานข้อมลูทีถกูต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี   

9. คู่แข่ง   
บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาทีเป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการกระทําในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายต่อกนั และไม่แสวงหาความลบัทางการค้า
ของคู่แข่งหรือข้อมลูจําเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงทีจะไม่เปิดเผยข้อมลูของคู่แข่งไม่
ว่าจะได้จากลกูค้าหรือบคุคลอืน 

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดดา้นบทบาทของบริษัททีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดร้ายงานเพิมเติมไวใ้น “รายงานการพฒันา
อย่างยังยืน ประจําปี 2562”  

นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัทยงัให้มีการรายงานข้อมลูเกียวกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท ทีผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วน
เกียวข้องควรรับรู้ทั งการรายงานข้อมลูในแบบ 56-1 รายงานประจําปี รายงานการพฒันาความยังยืน เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั งจดัให้มี
ช่องทางการสือสารแบบสองทางเพือให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกียวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําของบริษัท โดยรายละเอียดและแนวปฏิบติัเกียวกบัการดําเนินการดงักล่าวได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หวัข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”  

    

คู่ค้ำ7

เจ้ำหน้ี8

คู่แข่ง9
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หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 4 4 4 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส    
การเปิดเผยข้อมลูเป็นหนึงในหวัใจหลกัของการดําเนินงานทีบริษัทยึดถือมาตลอดและยงัเป็นดชันีชี วดัความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานทีสําคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีอีกด้วย บริษัทจงึได้กําหนดเป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและ
ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ซึงการเปิดเผยข้อมลูเป็นช่องทางสําคญัทีจะช่วยให้ผู้
ถือหุ้นทีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการ
เปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา สมําเสมอ และเท่าเทียมกนัสําหรับผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม  

นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทีต้องรายงานตามรอบระยะเวลา
บญัชีได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี รายงานการพฒันาความยังยืน และการ
รายงานตามเหตกุารณ์แล้ว หน่วยงานลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ของบริษัทซึงทําหน้าทีเป็นศนูย์กลางในการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัต่อนกัลงทนุ จดัทํา MD&A เผยแพร่ให้กบันกัลงทนุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัททกุไตรมาสพร้อมข้อมลูงบการเงินและ
ผลการดําเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึงแสดงถึงสถานภาพและผลประกอบการของบริษัท และยงัมีการประชมุ
แถลงข่าวแก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ สือมวลชนและผู้สนใจทัวไปเป็นรายไตรมาสอีกด้วย  

ในปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมเกียวกบันกัลงทนุดงันี  
- บรรยายสรุปผลการดําเนินงานกบันกัวิเคราะห์ (Analysts Meeting) จํานวน 4 ครั ง โดยมีหน่วยงานลงทนุสมัพนัธ์

และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นผู้ ชี แจงข้อมลูและผลประกอบการบริษัทพร้อมทั งตอบข้อซกัถาม 
- จดักิจกรรมโรดโชว์ทั งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 15 ครั ง เพือพบปะนกัลงทนุสถาบนัอย่างสมําเสมอ  
- การพบนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์โดยผ่านการนดัหมายรวม 42 ครั ง และผ่านทางโทรศพัท์รวม 22 ครั ง 
- จดักิจกรรมทางการตลาดโดยให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ เข้าเยียมชมพื นทีดําเนินงานของบริษัท จํานวน 6 ครั ง เช่น 

ทีศนูย์กระจายสินค้าสวุรรณภมิู และร้านต้นแบบ 7-Eleven  
- จดังานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทและจดหมายข่าวของบริษัท จํานวน 4 ครั ง 

นกัลงทนุสามารถติดต่อนดัหมายเพือสอบถามข้อมลูของบริษัทผ่านทางโทรศพัท์ อีเมลล์ และการประชมุร่วมกนั หรือศกึษา
ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ http://www.cpall.co.th/Investor-Relations หรือติดต่อขอข้อมลูจากหน่วยงานลงทนุสมัพนัธ์
ตามทีอยู่ด้านล่างนี  

ทางโทรศพัท์ : 0-2071-4369 
ทางโทรสาร : 0-2071-8617 
ทางอีเมลล์ : investor@cpall.co.th 
ทางจดหมาย : หน่วยงานลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที 119 ชั น 12 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูทั งในรูปแบบทีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชีและสารสนเทศสําคญัตามเหตกุารณ์ 
อนัได้แก่ 

ข้อมูลทางการเงนิ 
รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทัวไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง

ไม่มีเงือนไขจากผู้สอบบญัชีทีเป็นอิสระ  โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี 
บริษัทยงัไม่เคยมีประวติัถกูสังให้แก้งบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทั งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทเป็นการนําส่งก่อนเวลา
ทีกฎหมายกําหนดทั งสิ น 

ข้อมูลทีมิใช่รายงานทางการเงนิ 
1. บริษัทเปิดเผยข้อมลูทีมิใช่งบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทกุครั งอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ

โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ งข้อมลูดงักล่าวมีการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ   

ข้อมลูทีเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

- วิสยัทศัน์และค่านิยมของบริษัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
- รายชือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
- งบการเงินและรายงานเกียวกบัการฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั งปีปัจจบุนัและปีก่อนหน้า 
- แบบ 56-1 และรายงานประจําปีทีสามารถดาวน์โหลดได้ 
- ข้อมลูสําหรับนกัวิเคราะห์ 
- โครงสร้างการถือหุ้น 
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
- รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
- หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและรายละเอียดวาระ รวมถึงรายงานการประชมุของปีต่างๆ 
- ข้อบงัคบับริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั น นโยบายและเป้าหมายการ

พฒันาอย่างยั งยืน นโยบายด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน นโยบายการบริหารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่าง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม นโยบายด้านภาษี นโยบาย
ด้านสิงแวดล้อม นโยบายด้านการจดัหาอย่างยั งยืน นโยบายเกียวกบัจีเอ็มโอ นโยบายด้านสขุภาพและ
โภชนาการ นโยบายด้านบรรจภุณัฑ์ แนวทางปฏิบติัเกียวกบัคู่ค้า นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

- กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท 

ข้อมูลทำงกำรเงิน

ข้อมูลท่ีมิใช่รำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท
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- กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล กฎบตัร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน 
2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัททีมีความชดัเจน โปร่งใส และไม่ซบัซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด โดยแจก

แจงโครงสร้างทีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมี
หุ้นรวมกนัเพียงร้อยละ 0.20 ต่อทนุชําระแล้ว  

3. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบคุคลทีมีความเกียวข้อง 
4. สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกนัระหว่างบริษัทกบับคุคลทีมีความเกียวโยง 
5. รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบคุคลทีมีความเกียวข้อง  
6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชี 
7. ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีและค่าบริการอืน 
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจําปี ในหวัข้อ”การจดัการ” ซึงค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราที

เหมาะสมกบัภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกบัธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

9. จํานวนครั งของการประชมุคณะกรรมการ และจํานวนครั งทีกรรมการเข้าประชมุในปี 2562 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 5 5 5 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบคุคลทีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที

ยอมรับในระดบัประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีทีต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั งยงัเป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการ
กําหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกบัคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าทีบริหารระดบัสงูในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
จดุประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสียง กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจําทกุปี 
ตลอดจนกํากบัดแูลเพือให้มันใจว่าการจดัทํากลยทุธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 
ซึงในการกําหนดกลยทุธ์และแผนงานประจําปี ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสทีส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ เพือให้ออกมาเป็นวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และกลยทุธ์หลกัทีองค์กรให้ความสําคญัในระยะเวลา 5 ปี   

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาททีสําคญัในการขบัเคลือนองค์กร มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลกิจการให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทบนพื นฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคม คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายภายใต้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และนโยบายความยังยืนของบริษัท โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที ความซือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมทีดี ระมดัระวงัรอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่างสมําเสมอ  

 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2560 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติักฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบติัด้าน
การกํากบัดแูลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท ทีได้จดัทําขึ นโดยนําเอาหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อหลกั หลกัปฏิบตัิย่อย และแนวปฏิบติั
ของหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี (Corporate Governance Code – CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทีออกโดย
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษัท เพือให้กรรมการ
บริษัทได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าทีกํากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการทีดีในระยะยาว น่าเชือถือสําหรับผู้ถือหุ้นและสงัคม
โดยรวม เพือประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยังยืน 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการฝึกอบรมพฒันาความรู้กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors Association/ IOD) และสถาบนัอืนๆในหลกัสตูรทีเกียวข้องกบักรรมการอย่าง
ต่อเนือง เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบริษัท อนัจะเป็นการสร้างความเชือมัน
ให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัวไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัการปฏิบตัิหน้าทีในฐานะกรรมการตามหลกัการการ
กํากบัดแูลกิจการทีดี โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

กรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทและกรรมการทีมาจากผู้บริหารของบริษัท เพือให้บริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน 

1.2 กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั งและต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั ข้อกําหนดของสํานกังานก.ล.ต. และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญและประสบการณ์ทีสามารถเอื อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้
เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอทุิศเวลาอย่างเต็มทีในการปฎิบตัิหน้าทีตามความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผู้ นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทั งมีประวติัการทํางานทีดี 

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัคณุสมบติัของกรรมการ
อิสระซึงได้กําหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกมุกว่าข้อกําหนดขั นตําของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรืองการถือหุ้นของบริษัท  

1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร โดยในการ
บริหารงานได้มีการแบ่งแยกบทบาทอํานาจหน้าทีอย่างชดัเจนระหว่างกรรมการกบัฝ่ายจดัการ นอกจากนี 
ประธานกรรมการยงัได้ส่งเสริมให้กรรมการทกุคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที 
ในทีประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1.5 เพือให้มันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าทีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกําหนดจํานวน
บริษัทจดทะเบียนทีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งรวมบริษัทแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้
มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งบริษัทอื นของกรรมการทีต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที
กรรมการของบริษัทและเปิดเผยให้เป็นทีรับทราบ 

โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร1
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ในส่วนของอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ถกูกําหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรืองทีสําคญัจะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
ขอความเห็นชอบและอนมุติั 

1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งเลขานกุารบริษัท โดยเปิดเผยข้อมลูและรายละเอียดของเลขานกุารบริษัทไว้
ภายใต้หวัข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ทีเกี ยวข้องและข้อพึงปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ทําหน้าที ในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ถ ือหุ้น ติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติทีประชมุผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลเช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ทีกํากบัดแูลและสาธารณชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จดัให้มีการจดัเตรียมเอกสารเพือแนะนําและให้
ความรู้แก่กรรมการทีแต่งตั งใหม่ โดยมีหน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ หน้าทีและความ
รับผิดชอบหลกัของเลขานกุารบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 หวัข้อ “การจดัการ” 

2. บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทล้วนแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าทีของตนรวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัทําคู่มือกรรมการเพือมอบให้กบักรรมการเข้าใหม่ ซึงในคู่มือดงักล่าวจะประกอบด้วยข้อมลูที
เกียวข้องกบัการดํารงตําแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทอาทิ ธุรกิจของบริษัท รายงานประจําปี ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงอํานาจหน้าทีกรรมการ เป็นต้น นอกจากนี กรรมการเข้าใหม่จะเข้ารับการอบรมหลกัสตูรเกียวกบัการ
เป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมด 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามทีกําหนดไว้ในกฎบตัร มีดงัต่อไปนี  
1. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบคุคลทีเกียวข้อง ซึงมีความเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึงสามารถตรวจสอบได้ ทั งนี เพือความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
2. กําหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ผ่านการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม การเปลียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกํากบัดแูลฝ่าย
บริหารรวมทั งการจดัสรรทรัพยากรสําคญัให้ดําเนินการตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิงแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั งมีการ
ประเมินผลและปรับปรุงเพือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ  

3. กําหนด จดัทํา และปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบตัิต่างๆ ทีเกียวข้องของบริษัท ทีได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  
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4. กําหนดนโยบายบริหารความเสียงและพิจารณาถึงปัจจยัความเสียงทีสําคญัอนัอาจเกิดขึ น กําหนดแนวทางในการ
จดัการความเสียงดงักล่าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางป้องกนัความเสียงนั น  

5. พิจารณาเรืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชดัเจนและเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น  โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

6. พิจารณาและอนมุตัิผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี  

7. พิจารณาและอนมุตัิการทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อนัมีผลกระทบทีสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี สิน 
การทําธุรกิจและชือเสียงของบริษัท พร้อมทั งติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี  

8. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีทีมีความน่าเชือถือ และดแูลการเปิดเผยข้อมลู 
รวมถึง รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั งดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในและการบริหารความเสียงไว้ในรายงานประจําปี  

9. กําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลูการจดัการข้อมลูลบัเพือไม่ให้เกิดข้อมลูรัวไหล การรักษาความลบัของข้อมลูลบั 
และข้อมลูทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

10. สนบัสนนุและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมลูค่าเพิมแก่ธุรกิจ พร้อมทั ง
กํากบัดแูลการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 

11. พิจารณาแต่งตั งและกําหนดอํานาจหน้าทีแก่คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการกํากบัดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือการ
ดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น  

12. พิจารณาแต่งตั งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รวมทั ง
กําหนดอํานาจอนมุติัทีมอบอํานาจให้กบัประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอํานาจดงักล่าวเพือ
ความเหมาะสม  

13. จดัให้มีช่องทางในการสือสารกบัผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั งดแูลให้มันใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในเรืองสําคญัของบริษัท 

14. จดัให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพือเตรียมพร้อมเมือเกิดกรณีทีผู้บริหารระดบัสงูไม่
สามารถปฏิบติัหน้าทีได้  

15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบติัต่างๆ ทีเกียวข้องของบริษัท  

16. จดัให้มีแนวทางดําเนินการทีชดัเจนกบัผู้ ทีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงาน
ตรงต่อบริษัท โดยกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกํากบัดแูลความ
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ยังยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสังการให้มีการตรวจสอบข้อมลูตาม
กระบวนการทีบริษัทกําหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ  

17. กํากบัดแูลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพือควบคมุ
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต่างๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3. การแต่งตั งและถอดถอนกรรมการ 
การการแต่งตั งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง ทั งนี จะต้องมีความโปร่งใส

ชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการผ่านหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจดัทํา Board Skill Matrix ทั งนี ให้รวมถึงบคุคลผู้มีความ
เหมาะสมทีเสนอให้คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด หรือพิจารณาจากการใช้บริษัทที
ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาจากทําเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น และการพิจารณาแต่งตั งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความ
หลากหลายของคณุสมบติั ตลอดจนเพศ อาย ุเชื อชาติ ศาสนา ถินกําเนิด และมีข้อมลูเกียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์
ในการประกอบวิชาชีพของบคุคลนั นๆ รวมถึงคณุลกัษณะเฉพาะด้านทีประกอบด้วยทกัษะทางด้านธุรกิจ อตุสาหกรรม การจดัการ 
บญัชีการเงิน กฎหมาย การกํากบัดแูลกิจการและการมีส่วนร่วมในการสร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัท เพือให้มีรายละเอียดทีเพียง
พอทีจะใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี  

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดตาม 1. เลือกตั งบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพึงจะมี

หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับเลือกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนที
พึงจะมีหรือพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ขาด  

ในการเลือกตั งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีถือทั งหมดโดยไม่ต้อง
แบ่งคะแนนเสียง บคุคลทีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุของการเลือกในแต่ละตําแหน่งจะเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งนั น 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึงมีคณุสมบติั
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึงเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน และมติของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียงัเหลืออยู่ 

กำรแต่งต้ังและถอดถอนกรรมกำร3
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กรรมการของบริษัทอาจถกูถอดถอนออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของทีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
หุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. บทบาทหน้าทีของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในกฎบตัร ดงัต่อไปนี  

1. กํากบั ติดตามและดแูลการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 

2. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าทีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ถือ
หุ้น และการประชมุของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 

3. ร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทกําหนดวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท โดย
ดแูลให้เรืองสําคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ และดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ชดัเจนและทนัเวลาก่อนการประชมุ เพือให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

4. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและสนบัสนนุให้
กรรมการได้อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดย
คํานึงถ ึงผู้ม ีส ่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที ประชมุและทําให้มั นใจว่า การตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการนําไปดําเนินการ 

5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผู้บริหารและกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าทีของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบาย
ของบริษัท 

6. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั ง
ดแูลให้มันใจว่ากรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีมีจริยธรรม และการกํากบัดแูล
กิจการทีดี 

5. อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัเรืองต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าทีทีกําหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท กฎ
บตัรของคณะกรรมการบริษัท และมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึงรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
ความเสียง แผนงานและงบประมาณ อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท และอนมุตัิการทําธุรกรรม
หรือการกระทําใด ๆ อนัมีผลกระทบทีสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี สิน การทําธุรกิจและชือเสียงของบริษัท 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการบริษัทไว้อย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีในการกําหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายองค์กร กลยทุธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรร

บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร4

อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท5

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร6
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ทรัพยากรสําคญั เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายจดัการของบริษัทในระดบันโยบาย ขณะทีฝ่ายจดัการของบริษัททําหน้าทีบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายและนโยบายทีคณะกรรมการกําหนดและอนมุติั 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของบริษัท ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ทั งนี เพือให้การแบ่งแยกหน้าทีระหว่างการกํากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวม
ของบริษัทกบัการบริหารงานได้อย่างชดัเจน 

สําหรับฝ่ายจดัการของบริษัทได้รับมอบอํานาจหน้าทีให้ดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ
ประจําปีทีคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอํานาจภายใต้ขอบเขตทีทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทได้กําหนดไว้ กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้รับมอบอํานาจภายใต้ขอบเขตทีกําหนดโดยประธาน
กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบอํานาจหน้าทีภายใต้ขอบเขตทีกําหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอํานาจดําเนินการ
ของบริษัท 

7. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

- จํานวนปีทีดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ 
กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บคุคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่างลงเพราะเหตอุืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการซึงดํารงตําแหน่งแทน และเมือ
ครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 

- จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนัของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนัได้สงูสดุไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(วนัที 20 เมษายน 2561) ทั งนี เว้นแต่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตผุลและความจําเป็นตามทีบริษัทเสนอ และอนมุตัิเลือก
กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกิน 9 ปีดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

8. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทยงัไม่ได้กําหนดเป็นนโยบายการไปดํารงตําแหน่งในสถาบนัภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู

เนืองจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีสามารถบริหารจดัการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณุภาพ 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อยเป็นประจําทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพือช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรค
ต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่านมา อนัจะช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของ
ตนได้ชดัเจน และยงัเป็นการช่วยปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
คณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 แบบคือการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั งคณะ (As a whole) และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self-assessment)  

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท7

นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งในสถำบันภำยนอกของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง8

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน9
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 กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษัททกุคนเพือประเมินผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทีตนดํารงตําแหน่ง เมือได้รับคืนใบประเมินผลจนครบแล้วหน่วยงานเลขานกุาร
บริษัทจะเป็นผู้สรุปผลและนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ เพือพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในรอบปีที
ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวรวมทั งผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาต่อไป 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั งคณะประกอบด้วย 

- โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการทีมีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จํานวน
กรรมการว่ามีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ 
นิยามกรรมการอิสระ จํานวนคณะกรรมการอิสระ คณุสมบติัและแต่งตั งเลขานกุารบริษัท เป็นต้น 

- การดําเนินการในเรืองทีทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าทีในการประชมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ความเหมาะสมของเวลาทีใช้ในการประชมุคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชมุและมีเวลาได้
ศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ บรรยากาศในห้องประชมุ เป็นต้น 

- บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสําคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและ
ปฏิบติัในเรืองต่างๆ ทีสําคญัของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยทุธ์และ
แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท รายการทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกียวโยง ระบบควบคมุ
ภายใน การจดัการความเสียง นโยบายการแจ้งเบาะแส การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เป็น
ต้น 

- เรืองอืนๆ ได้แก่ การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เป็นต้น 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย 
- โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการทีมีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณุสมบติั 

ความรู้ และประสบการณ์ทีเหมาะสมกบัธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
- การดําเนินการในเรืองทีทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าทีในการประชมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้ศึกษา

เอกสารและข้อมลูก่อนการประชมุ ได้ให้ความเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อทีประชมุอย่างเหมาะสม ได้งดเว้นการเข้าร่วม
ประชมุและงดออกเสียงในรายการทีตนเองมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

- บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการตามทีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และกฎบตัรได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบติัหน้าทีให้บริษัท ไม่แทรกแซงการทํางาน
ของฝ่ายจดัการ การควบคมุและติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 

กระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะประกอบด้วย

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคลประกอบด้วย
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบคุคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบัคือ  
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิงหรือไม่มีการดําเนินการในเรืองนั น 
1  =  ไม่เห็นด้วยหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นเล็กน้อย 
2  =  เห็นด้วยหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดี 
4  =  เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม 

นอกจากนี ยงัมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั งคณะ 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 90 และอยู่

ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 10  
สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 89 และอยู่

ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 11 
 
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ เกียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ 
กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท ผู้บริหารสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
(CFO) และผู้ ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุการทําบญัชี ได้เข้ารับการอบรมหรือสมัมนาใน
เรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง อย่างสมําเสมอ โดยเฉพาะการอบรมทีจดัขึ นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ทั งนี เพือให้ผู้ เกียวข้องทกุฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีอย่างแท้จริง และมีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง 

2. บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่และมอบเอกสารและข้อมลูทีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหน้าทีเพือให้กรรมการหรือผู้บริหารได้ศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจรวมถึงวตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ ค่านิยม และกลยทุธ์ของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ รับผิดชอบเรืองความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพือสืบทอด
ตําแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับสํานักขึ นไป เพือสร้างความมันใจว่า
บริษัทมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพือทดแทนในตําแหน่งงานหลักทีมี
ความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เมือผู้ ดํารงตําแหน่งนั นๆ ได้รับการแต่งตั ง โยกย้าย เกษียณอาย ุลาออก และ
ส่งผลให้ตําแหน่งนั นๆว่างลง ทั งนี การคัดเลือกผู้ สืบทอดตําแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ภาวะผู้ นําทีพึง
ประสงค์ (Leadership Competency)  ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & 
Potential Grid) ความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Learning Agility)  และเป้าหมายในอาชีพของพนักงาน 
(Career Interest) เป็นสําคญั 
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4. ในช่วงปีทีผ่านมา บริษัทยงัคงเล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาผู้ นําเพือสร้างความมันใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยคํานึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเนืองในระยะยาว บริษัทมีความเชือว่าการพฒันาผู้ นําภายในองค์กรต้อง
สอดคล้องกบัวฒันธรรมการทํางานแบบ Harmony ดงันั นจึงให้ความสําคญัต่อการพฒันาผู้ นําผ่านรูปแบบ Action 
Learning Project-ALP (เป็นการรวมพนกังาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ชันมาร่วมกนัทํางานเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ/งานนั นๆ) นอกจากนี บริษัทยงัส่งเสริมทกัษะการโค้ชให้กบัผู้ นําในแต่ละระดบัเพือสร้าง 
Coaching Culture โดยการร่วมมือกบั Berkeley Executive Coaching Institute ของ Haas School of 
Business, University of California – Berkeley สหรัฐอเมริกา ในการนําทกัษะการโค้ชไปใช้กบัทีมงาน เพือช่วย
กระตุ้นให้ทีมงานได้คิดหาวิธีการในการทํางานให้สําเร็จ ขณะเดียวกนับริษัทยงัตระหนกัถึงความเปลียนแปลง 
ความไม่แน่นอน ความซบัซ้อนในสภาพแวดล้อมในการทําธุรกิจ จึงได้จดัให้มีการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ เพือให้ผู้ นําของบริษัทก้าวทนัความรู้ทีใช้ในการดําเนินธุรกิจทั งในปัจจบุนัและอนาคตผ่านการสมัมนาและ
ฝึกอบรมด้วย กล่าวโดยสรุปการพฒันาผู้ นําทกุระดบัของบริษัทมุ่งเน้นทีการเรียนรู้โดยการทํางานจริง (70%) การ
โค้ช การทํางานร่วมกบัผู้อืน (20%) และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สมัมนา (10%) ทั งนี เพือให้มันใจว่าผู้ นํา
ของบริษัทสามารถทีจะปฏิบตัิงานในบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง เพือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าและผู้ มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมทีจะสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป 
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรม    
และปทีอ่บรมและปทีอ่บรมและปทีอ่บรมและปทีอ่บรม    
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รายชือ่รายชือ่รายชือ่รายชือ่    
กรรมการบริษทักรรมการบริษทักรรมการบริษทักรรมการบริษทั    

1. ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ บญุเดช 2560           2559             
2. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ 2560                         
3. นายผดงุ เตชะศรินทร์ 2548 2551   2551 2544 2546               
4. นายปรีดี บญุยงั 2548 2553                       
5. นางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธิ     2559   2561 2550               
6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2548                         
    นายสภุกิต เจียรวนนท์ 2554                         
7. นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ         2549 2543               
8. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 2554                         
9. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 2548         2544               
10. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์            2544 2559 2546 2549 2549 2550 2559   
11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 2550                         
12. นายประเสริฐ จารุพนิช           2547         2551   2547 
13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ           2543               
14. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ           2544               
15. นายธานินทร์ บรูณมานิต           2553               

ปี 2560 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลกัสตูร “การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” 
โดยวิทยากรจากสํานกังานกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer ซึงเป็นบริษัททีมีชือเสียงระดบัสากลและเป็นทีปรึกษา
ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ 

ปี 2561 นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ได้เข้าอบรมโครงการ National Director Conference 2018 Rising above Disruption ซึง
จดัโดย IOD เพือเตรียมรับมือทั งทางด้านการเงินและบทบาทหน้าทีกรรมการในการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทลั 

ปี 2562 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับผู้บริหารระดบัสงูหวัข้อ 
“Dealing with Conflict of Interest” โดยมีศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม เป็นวิทยากรจดัโดยบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ 

 

หลักสูตรกำรอบรม
และปีที ่อบรม
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รำยชื ่อ
กรรมกำรบริษัท

กำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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2222.... คณะกรรมการชุดยอยคณะกรรมการชุดยอยคณะกรรมการชุดยอยคณะกรรมการชุดยอย    

1111.... โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการชุดยอยโครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการชุดยอยโครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการชุดยอยโครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการชุดยอย    
คณะกรรมการชดุย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะคือ  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับการแต่งตั งจากทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 3 คน โดยทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในทําหน้าทีเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 12 ครั ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุดงันี  

  *กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน และสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน นอกจากทําหน้าทีสอบทานงบการเงินแล้วยงัสอบทานการ

ดําเนินงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบั กฎหมาย ระเบยีบปฏิบตัิและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทั ง
สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสียงทีรัดกมุ มีการหารือร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีซึงเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกทีเป็นอิสระเพือขอทราบความเห็นเกียวกบังบการเงินและการควบคมุภายใน และรายงานสรุปผล
การปฏิบตั ิงานและข้อเสนอแนะต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ ”รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นําข้อเสนอแนะทั งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงในทนัทีและ
รายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชมุครั งถดัไป  

ผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายกฤษดา เอื อปิยะชาติ ทําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั ง โดยมีหน่วยงานสนบัสนนุคือสํานกัตรวจสอบภายในทีเป็น
หน่วยงานอิสระจากฝ่ายจดัการ มีหน้าทีประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ทําการ
ตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสียงต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หลงัจากนั นจึงรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึงรายละเอียดเกียวกบัผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การจดัการ” 

 
 
 
 

รายชือ่รายชือ่รายชือ่รายชือ่    ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้    
1.  นายผดงุ  เตชะศรินทร์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 
2.  นายปรีดี  บญุยงั กรรมการตรวจสอบ 12/12 
3. นางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธิ กรรมการตรวจสอบ 12/12 
 รวม 12/12 

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย

โครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำรชุดย่อย1

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวม 12 คร้ัง โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ัง
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามทีกาํหนดไว้ในกฎบัตร 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน   ลกูจ้าง  พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง ทั งนี  ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พีน้อง และบตุร รวมทั งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้า
รับตําแหน่ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 
ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็นผู้ ที
เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืนซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทตำมที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตร
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10. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยกเว้นการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
12. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควรได้รับ

การอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนืองในเรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้ทนัต่อ
การเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึ นและเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปีพร้อมกบัวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการตรวจสอบซึง

พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั งใหม่อีกก็ได้ 
นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตําแหน่งเมือ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถกูถอดถอน 
5. ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ง

บคุคลทีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  
ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบให้แจ้งบริษัท  พร้อมระบุ

เหตผุลเพือทีคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั งกรรมการอืนทีมีคณุสมบติัครบถ้วนทดแทนบคุคลทีลาออก  
 
 หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัต่อไปนี  
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานสํานกัตรวจสอบ  

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั งผู้สอบบญัชีของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้ สอบบัญชี ในการพิจารณาให้คํานึงถึงความเป็นอิสระความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจน

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ
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ประสบการณ์ของบคุลากรทีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทั งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั งนี  เพือให้มันใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึงรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูทีครบถ้วนตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงัต่อไปนี  

ก. ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ง. ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
จ. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
ฉ. ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ช. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
ซ. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัร  
ฌ. รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบติัฯ ทีเกียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน   
(8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง เช่น ความเสียงด้านกลยุทธ์ ความเสียง

ด้านการปฏิบติังาน ความเสียงด้านการเงิน ความเสียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคับ ความเสียง ด้าน
สงัคม สิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ ความเสียงด้านภาษีอากร รวมถงึความเสียงด้านการทจุริต 

(9) ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึง) ครั ง 

ในการปฏิบติัหน้าทีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัท
ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติการเปลียนแปลงหน้าทีและจดัทํารายชือและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีการเปลียนแปลงตามแบบทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และ
นําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลงดงักล่าว โดยวิธีการตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีการประชมุอย่างสมําเสมอทกุเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั งมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี
เพือสอบทานงบการเงิน 
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2. คณะกรรมการกาํกับดูแลความยั งยืนและบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั งจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมด และมีนายสพุจน์ ชิตเกษร
พงศ์ เลขานกุารบริษัททําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลโดยตําแหน่ง  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชมุรวม 4 ครั ง ดงันี  
รายชือ่รายชือ่รายชือ่รายชือ่    ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้    

1. ศ.(พิเศษ) ประสพสขุ บญุเดช ประธานกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 4/4 
2. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 4/4 
3. นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 4/4 
4. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล 4/4 

 
นอกจากนี บริษัทยงัได้แต่งตั งผู้ เชียวชาญภายนอกเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล

เพือให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการกํากบัดแูลกิจการเพือยกระดบัให้เป็นมาตรฐานสากล
ได้แก่ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายความยังยืน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเรืองการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน นโยบายการบริหารความเสียง นโยบายการกํากบัดแูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายการซื อขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการกํากบัดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาล 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํกับดูแลความยั งยืนและบรรษัทภิบาล 
กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดย

กรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั งใหม่อีกได้ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตําแหน่งเมือ 
ก. ตาย 
ข. ลาออก 
ค. พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถกูถอดถอน 

ในกรณีทีกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
กํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบเุหตผุลเพือทีคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั งกรรมการ
อืนทีมีคณุสมบติัครบถ้วนทดแทนกรรมการทีลาออก 

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ัง

2. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำลได้มีกำรประชุมรวม 4 คร้ัง ดังน้ี 

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล
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ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั งบคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน 3 
เดือนนบัตั งแต่วนัทีตําแหน่งว่างลง  

 
หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการกาํกับดูแลความยั งยืนและบรรษัทภิบาล  
1. จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น 

นโยบายความยังยืนให้สอดคล้องกบักฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรทีทําหน้าที
กํากบัดแูลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและอนมุติั 

2. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการส่งเสริมนวตักรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดล้อมและการวางแผนพฒันาอย่างยังยืน  

3. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการ แนวปฏิบตัิต่างๆทีเกียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตและการจดัการความ
ยังยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั งให้คําปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองเกียวกบัการ
กํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบติัต่างๆทีเกียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตและการจดัการความยังยืน 

4. กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น 
นโยบายความยังยืน รวมทั งสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายความ
ยังยืนร่วมกบักรรมการและฝ่ายจดัการ และให้ข้อเสนอแนะเกียวกบัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  

5. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบตัิทีเกียวข้องให้เป็นปัจจบุนัอย่างต่อเนืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง โดยอ้างอิงกบั
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบติัสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทีทําหน้าทีกํากบัดแูลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทั งนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและอนมุติัการ
ปรับปรุง 

6. รายงานผลการปฏิบติังาน ผลการประเมินการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
และนโยบายความยังยืน และประเด็นทีสําคญัเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการการต่อต้านการทจุริตความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิงแวดล้อม และการจดัการความยังยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง  

7. กํากบัดแูลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการต่างๆ ทีคณะกรรมการกํากบัดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาลกําหนดขึ น รวมทั งให้ข้อเสนอแนะและการสนบัสนนุทีจําเป็น 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการชดุย่อย และคณะทํางานต่างๆ ในการพิจารณาเรืองทีเกียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ 
การต่อต้านการทจุริตความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อมและการจดัการความยังยืนและให้คําแนะนําตามความ
จําเป็น  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล
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9. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัและผู้ ทีเกียวข้องตระหนกัและเข้าใจถึงนโยบาย
และแนวปฏิบตัิด้านกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบติัทีเกียวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนือง 

10. ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจน แนวปฏิบติัทีเกียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริต 
11. ให้ความเห็นชอบรายงานการพฒันาอย่างยั งยืน เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ ก ่อนการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 
12. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 

 
3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้รับการแต่งตั งจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมด และโดยมีนายสรุพนัธ์ ปสุสเด็จ ผู้ ช่วยประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทําหน้าทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดย
ตําแหน่ง 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชมุรวม 4 ครั ง โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชมุในช่วงเวลาทีกรรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ ดงันี  

รายชือ่รายชือ่รายชือ่รายชือ่    ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้    
1. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ* ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 4/4 
2. นายผดงุ เตชะศรินทร์* กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 4/4 
3. นายสภุกิต เจียรวนนท์** กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2/3 

นายศภุชยั  เจียรวนนท์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 1/1 
* กรรมการอิสระ 

**นายสภุกิต เจียรวนนท์ ลาออกมีผลวนัที 4 กรกฏาคม 2562 และแตง่ตั งนายศภุชยั เจียรวนนท์ เข้าดํารงตําแหน่งแทนเมือวนัที 4 กรกฎาคม 2562 

คุณสมบัติของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
1. เป็นกรรมการบริษัท 
2. ม ีความรู้ความสามารถ เข้าใจถงึลกัษณะธุรก ิจและบทบาทหน้าที และความร ับผ ิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงมีความรู้เรืองการกํากบัดแูลกิจการเป็นอย่างดี 
3. มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ติดตามการเปลียนแปลงเรืองทีเกียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดบัสากล

อย่างต่อเนือง เพือนํามาปรับปรุงนโยบายด้านการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 
4. มีความเข้าใจแนวทางการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพือ

ก่อให้เกิดการทํางานทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 
5. สามารถปฏิบติัหน้าทีและแสดงความคิดเห็น รวมทั ง รายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบติัหน้าทีได้อย่างเพียงพอ 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรได้มีกำรประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 
ในช่วงเวลำที่กรรมกำรแต่ละท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ดังน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ัง

3. คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร
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6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลผู้ ทีสมควรได้รับการเสนอชือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัททดแทนกรรมการบริษัททีครบวาระ หรือกรณีอืนๆ รวมทั งจดัเตรียมข้อมลูของบคุคลดงักล่าวอย่างเพียงพอเพือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดย

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง
เมือ 

1. ลาออก 
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบัตรของกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทําเป็นหนงัสือยืนต่อประธานกรรมการ
บริษัท ทั งนี  การลาออกนั นจะมีผลนบัแต่วนัทีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั งบคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึ นเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 
เดือนนบัตั งแต่วนัทีตําแหน่งว่างลง เพือให้กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจํานวนครบตามทีกําหนด  

 
หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพือเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัททั งรูปแบบทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทชั นนําในอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัผลการปฎิบตัิงานทีผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
เพือเป็นการสร้างแรงจงูใจในการบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทีมีคณุภาพไว้ได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติัค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูส่วนค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริษัท
จะนําเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุติัเป็นประจําทกุปี 

2. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานโดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมินที
เชือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานทั งระยะสั นและระยะยาว 

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยจดัทํา Board skill matrix เพือประกอบการสรรหา รวมทั ง
คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีได้กําหนดไว้เช่น พิจารณาจากรายชือและประวตัิของผู้ ทีถกูเสนอชือเป็น
กรรมการจากคณะกรรมการชดุเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งหรือพิจารณาการใช้

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร
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บริษัททีปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิทีมีความ
เหมาะสมและหลากหลายทั งในด้านคณุวฒิุ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุประสบการณ์ เพศ เชื อชาติ ศาสนา ถินกําเนิด ความ
เชียวชาญและความสามารถเฉพาะด้านทีจําเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
คณุประโยชน์ให้แก่บริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. จดัให้มีโครงการสําหรับพฒันางานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดบัสงู 
(Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดงักล่าวเป็นประจําทกุปี 

5. กํากบัดแูลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ พร้อมทั งให้มีการเสนอข้อมลู
เกียวกบันโยบายและลกัษณะการทําธุรกิจของบริษัท รวมทั งสภาพแวดล้อมทีต้องคํานึงถึง 

6. จดัให้มีแผนการอบรมและพฒันาความรู้ ความเชียวชาญกรรมการปัจจบุนัอนัเหมาะสมต่อการเปลียนแปลงของ
สภาวะการณ์ภายนอกและการพฒันาบริษัทอย่างยังยืนอย่างต่อเนือง ทั งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกํากบั
ดแูลกิจการ 

7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ โดยพิจารณา
ทบทวนเป็นประจําทกุปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการทีปรึกษาภายนอก รวมทั งติดตามและสรุปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบเพือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของ
กรรมการบริษัท 

8. ปฎิบติัหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 

ในการปฎิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีอํานาจเรียกสังการให้ฝ่าย
จดัการหรือพนกังานทีเกียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็น นอกจากนี ในการปฎิบตัิหน้าที
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีของกฎบตัร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคําปรึกษาจากทีปรึกษาอิสระ
ภายนอกหรือผู้ เชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม 
2222.... การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย    

ในปี 2562 บริษัทจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือช่วยให้
กรรมการชดุย่อยของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ในช่วงปีทีผ่านมา เพือช่วยให้การทํางาน
ของคณะกรรมการชดุย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ น 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย 
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของคณะกรรมการชุดย่อยมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ จํานวนกรรมการชดุย่อยมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าที 
กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจํานวนทีเหมาะสม กระบวนการสรรหาบคุคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาเป็น
กรรมการชดุย่อยมีความโปร่งใส ยติุธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลใดบคุคลหนึง เป็นต้น 

• การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดําเนินการเพือให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าทีในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกําหนดการประชมุคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า จํานวนครั งของการประชมุมีความ
เหมาะสม การประชมุแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้า มีเวลาศกึษา

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยคณะ ประกอบด้วย
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ข้อมลู บรรยากาศในการประชมุเอื ออํานวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจการทํารายการ เป็นต้น 

• บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ได้ให้ความสําคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน 
และปฏิบติัตามอย่างเพียงพอ ได้แก่ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
• พิจารณากลันกรองเป้าหมาย แผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถงึงบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัท ติดตามผล

การดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุ และรายงานผลรวมทั งปัญหา  หรืออปุสรรคทีเกิดขึ นและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสียงของบริษัท ติดตามผลการพฒันาบคุลากร การแต่งตั ง
โยกย้ายผู้ บริหารตามแผนงานด้านกําลังคนและการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู พิจารณาทางเลือกในการระดมทนุ เมือมีความจําเป็นต้องจดัหาแหล่งเงินทนุสําหรับ
ใช้ในโครงการลงทนุต่างๆ ติดตามผลการใช้เงินทนุ การบริหารเงินทนุและฐานะการเงินของบริษัท เป็นต้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินทีถูกต้องและน่าเชือถือ สอบทานให้บริษัทดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้

ถกูต้อง สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในทีดี พิจารณารายการเกียวโยงและรายการทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ให้ความเห็นในการแต่งตั ง ถอดถอนหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั ง 
ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ดําเนินการให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการดําเนินการรับเรืองร้องเรียนได้
อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

 
คณะกรรมการกาํกับดูแลความยั งยืนและบรรษัทภิบาล 
• นําเสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัท ดแูล

ให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบ
แนวทางของต่างประเทศเพือพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการกํากับดูแล
สงัคม ชมุชนและสิงแวดล้อม รวมทั งติดตามให้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสม วางกรอบแนวทางและการดําเนินการใน
การต่อต้านการทจุริต เป็นต้น 

 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
• กําหนดคุณสมบติักรรมการทีต้องการสรรหาสอดคล้องกบักฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ดําเนินการพิจารณาและสรุป

รายชือเพือนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม จัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาและสืบทอดงานของ
กรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) วางแผนการอบรมและพฒันากรรมการอย่างต่อเนือง พิจารณาแนวทางการ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทั งค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน กําหนดวิธีการและ
หลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนทีเป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั เป็นต้น 

 

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร
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การกาํกับดูแลกจิการ 

 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบง่เป็น 5 ระดบัคือ  

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิงหรือไม่มีการดําเนินการในเรืองนั น  
1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นเล็กน้อย  
2 = เห็นด้วยหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นพอสมควร  
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดี  
4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม  

  นอกจากนี ยงัมีช่องว่างให้กรรมการชดุย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ แบบรายคณะมีดงันี  

คณะกรรมการบริหาร 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 84 และอยู่

ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดี โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 15 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 100  

 
คณะกรรมการกาํกับดูแลความยั งยืนและบรรษัทภิบาล 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 95 และอยู่

ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 5  

 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ    
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นอย่างดีเยียม โดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 97 และอยู่

ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรืองนั นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลียเท่ากบัร้อยละ 3 
    

3333.... การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสงูการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสงูการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสงูการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสงู    

กรรมการอิสระกรรมการอิสระกรรมการอิสระกรรมการอิสระ    
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั งคณะ ได้แก่ นายปรีดี บุญยัง นายผดุง เตชะศรินทร์ 

พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ บญุเดช และนางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธิ 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระคุณสมบัติของกรรมการอิสระคุณสมบัติของกรรมการอิสระคุณสมบัติของกรรมการอิสระ    

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากประกอบด้วยคณุสมบตัิทัวไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องแล้ว ยงัต้องมีคณุสมบตัิเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

 

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

3. กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูง
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การกาํกับดูแลกจิการ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้กําหนดให้สดัส่วนทีกรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 มีความ
เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั นตําตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะมีคณุสมบตัิเฉพาะ
ดงันี  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั งนี  ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พีน้อง และบตุร รวมทั งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็นผู้
ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

กรรมการอิสระทีมีคณุสมบติัตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
ในกรณีทีบคุคลทีบริษัทแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลทีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการวิชาชีพเกินมลูค่าทีกําหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผนัให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั งบคุคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนี ในหนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั งกรรมการอิสระดงักล่าวแล้ว 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีทําให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นทียงัคงหรือแต่งตั งให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั งบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

แนวทางการสรรหากรรมการแนวทางการสรรหากรรมการแนวทางการสรรหากรรมการแนวทางการสรรหากรรมการ 
บริษัทได้แต่งตั งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพือทําหน้าทีพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ

สรรหาบคุคลทีมีคณุสมบติัทีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจําทกุปีเพือให้สอดคล้องกบั
กลยทุธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

กกกการคัดเลือกกรรมการบริษัทารคัดเลือกกรรมการบริษัทารคัดเลือกกรรมการบริษัทารคัดเลือกกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหา คดัเลือก และกลันกรองบคุคลเข้ามาเป็นกรรมการแทน
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือกรณีอืนๆ ก่อนนําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือลงมติ
แต่งตั ง โดยกรรมการอาจเป็นบคุคลทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด หรือจากผู้ทรงคณุวฒุิทีมีพื นฐาน
และความเชียวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงประสบการณ์การทํางานในอดีตทีสามารถตอบสนองความต้องการของตําแหน่งทีว่างลงได้ 

ในกรณีบคุคลทีจะเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการชดุย่อยต่างๆ นอกจากจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตรง
ตามข้อกําหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกฎ
บตัรคณะกรรมการชดุย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัต้องพิจารณาว่าบคุคลทีจะเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระและ/หรือ
กรรมการชดุย่อยสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 

1. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหาบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
รายชือและประวติัของผู้ ทีถกูเสนอชือกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทน หรือจากทําเนียบกรรมการอาชีพ 

กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคล

แนวทำงกำรสรรหำกรรมกำร

159รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



การกาํกับดูแลกจิการ 

2. เป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัทีจะเสนอชือบคุคลอืนเข้ารับการพิจารณา โดยบริษัทได้กําหนดแนวทาง
ในการเสนอชือและประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 90 วนัล่วงหน้าก่อนสิ นสดุ
รอบบญัชี 

3. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้กลันกรองและตรวจสอบรายชือผู้ ทีจะเสนอเป็นกรรมการ
กบัหน่วยงานทีเกียวข้องว่าเป็นผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ 

4. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการนําเสนอชือบคุคลทีผ่านการพิจารณาต่อทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท โดยหากเป็นกรณีทีกรรมการครบกําหนดตามวาระนั นคณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนมุติั และหากเป็นกรณีอืนจะสามารถแต่งตั งโดยคณะกรรมการบริษัทได้ 

5. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และจะใช้วิธีเลือกตั งเป็นรายบคุคล 
 

การสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทการสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทการสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทการสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
เพือให้องค์กรสามารถแข่งขนัได้ในตลาดทีมีการแข่งขนัและรักษาการเติบโตขององค์กรให้มีความยังยืน บริษัทมีการกําหนด

นโยบายและมีการดําเนินการเพือคดัเลือกและพฒันาพนกังานผู้ มีศกัยภาพสงู (Talent Management) รวมถึงการดําเนินการเพือ
จดัทําแผนผู้สืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู (Succession Planning) มาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2562 บริษัทได้ทบทวน
นโยบาย หลกัเกณฑ์ และระบบในการดําเนินโครงการดงักล่าวเป็นประจําทกุปี เพือให้มันใจว่าการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของโลกธุรกิจทีมีการแข่งขนั และรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยมี
รายละเอียดการดําเนินโครงการ ดงันี  

1. โครงการคดัเลือกและพฒันาพนกังานผู้ มีศกัยภาพสงู (Talent Management)  
มีวตัถปุระสงค์เพื อให้บริษัทมีบคุลากรทีมีความสามารถและศกัยภาพทีเหมาะสม(The Right Supply of Talented 

Workforce) เพือรองรับการแข่งขนัและการเติบโตของธุรกิจทั งในปัจจบุนัและอนาคต (Sustainable Business Growth) และ
เพือให้มันใจว่าบริษัทจะสามารถรักษาบคุลากรทีมีความสามารถและมีศกัยภาพสงู ให้รักและผกูพนักบัองค์กรและพร้อมทีจะ
ปฏิบติังานร่วมกบับริษัทต่อไปในระยะยาวอีกทั งยงัสามารถเป็นผู้บริหารทีดีและเติบโตไปเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารต่อไป
ในอนาคต (Pipeline for Succession Plan Program) โดยบริษัทมีนโยบายในการคดัเลือกและพฒันาพนกังานผู้มีศกัยภาพสงูทั ง
จากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยภายในองค์กรนั นจะคดัเลือกและพฒันาพนกังานตั งแต่ระดบับงัคบับญัชาขึ นไป ซึง
พนกังานทีได้รับการคดัเลือกจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเพือพฒันาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยบริษัทจะมี
การติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการพฒันาต่อผู้บริหารระดบัสงูอย่างต่อเนือง เพือให้แน่ใจว่าการดําเนินการเป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายทีกําหนด 

2. โครงการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (Succession Planning) 
เพือให้มันใจว่าผู้บริหารหรือผู้ นําในตําแหน่งสําคญัขององค์กรจะมีผู้สืบทอดตําแหน่ง อนัจะสามารถรักษาขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัและสามารถขบัเคลือนองค์กรในปัจจบุนัและอนาคต (Sustain Business Growth) รวมถึงเป็นการบริหารความเสียง
ด้านการบริหารบคุคลและรักษาบคุลากรทีมีความสามารถและศกัยภาพไว้กบัองค์กร บริษัทจึงได้จดัทําโครงการสืบทอดตําแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงูเพือสร้างและพฒันาบคุลากรภายในทีมีความสามารถและมีศกัยภาพให้เติบโตและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารต่อไป
อนาคตโดยผ่านกระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเนือง โดยในปี 2562 บริษัทได้ทําการประเมินศกัยภาพผู้บริหารเพือนํา

กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงและแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท
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ข้อมลูทีได้ไปใช้ในการวางแผนพฒันาจดุแข็งเป็นรายบคุคลและบริหารจดัการศกัยภาพเพือการเติบโตในอนาคต โดยจะเน้นไปที
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิจริงเช่น การหมนุเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (Special Project 
Assignment) และการทํางานอย่างใกล้ชิดกบัผู้บริหาร เป็นต้น อีกทั งยงัได้จดัหลกัสตูรให้ความรู้และพฒันาทกัษะทีสําคญั
โดยเฉพาะอย่างยิงการพฒันาบคุลิกภาพของผู้บริหารระดบัสงู การพฒันาเพือสร้างผู้ นําให้มีทกัษะการใช้โค้ช (Leader as Coach) 
เพือสามารถบริหารบคุลากรทีมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและวยัวฒุิ (Generations) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพฒันาและมีการรายงานผลการพฒันาต่อผู้บริหารระดบัสงูอย่างต่อเนือง 
 

4444.... การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม        

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกลไกและกรอบในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการอืนทีบริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัสําคญัในระดบัทีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง เพือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ
ของบริษัท โดย 

1. ส่งบคุคลเพือเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทดงักล่าวตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการบริหารตามทีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทีเป็นตวัแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจง
อํานาจดําเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดงักล่าว 

3. มีกลไกในการกํากบัดแูลทีมีผลให้การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัท
ดงักล่าวกบับคุคลทีเกียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอืนใดของบริษัท
ดงักล่าวให้ครบถ้วนถกูต้องและใช้หลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักล่าว
ข้างต้นในทํานองเดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงินกลุ่ม 
หน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัทํางบการเงินของบริษัทได้
ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา นอกจากนี ข้อบงัคบัของบริษัทย่อยยงัมีข้อกําหนดเกียวกบัการทํารายการทีเกียวโยงกนั 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหลกัทรัพย์อีกด้วย 

4. กําหนดระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยทีเหมาะสมและรัดกมุ เพียงพอ และการทํารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องตลอดจนคู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการ และผ่านการทดสอบระบบ
ควบคมุภายในและตรวจสอบโดยสํานกัตรวจสอบภายในของกลุ่ม 

 

5555.... การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในมูลภายในมูลภายในมูลภายใน 

1111.... การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน    
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีต้องดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ นได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัท และการทํา
ธุรกรรมกบัผู้ ทีมีส่วนสมัพนัธ์เกียวโยงกบับริษัทในลกัษณะทีไม่สมควร จึงได้กําหนดเป็นนโยบายทีชดัเจนเรืองการทํารายการทีอาจ

1. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

4. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข ้อมูลภำยใน
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มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทํารายการ
อย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอทีประชมุคณะกรรมการเพือพิจารณา
อนมุตัิ โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  หลงัการอนมุตัิการทํารายการทีเกียวโยงกนัมีการแจ้งมติที
ประชมุต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือเผยแพร่ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในวนัทีกรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวนัทําการ
ถดัไป เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูทีถกูต้อง รวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์  

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าทีสําคญัทีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ครอบครัว และบคุคลใกล้ชิดต้องไม่ทําธุรกรรมใดๆ ทีมีขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะกระทําด้วยตนเอง หรือร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือบคุคลใกล้ชิด เพือ
หลีกเลียงความไม่เหมาะสมทีอาจเกิดขึ นดงักล่าวจึงได้ดําเนินการดงันี  

• จดัทําระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลบัของ
ข้อมลู การรักษาความน่าเชือถือและความพร้อมใช้ของข้อมลู เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตลอดจนบคุคล
หรือหน่วยงานทีเกียวข้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเพือมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมลูเพือการซื อขายหลกัทรัพย์ 

• กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จดัทํารายงานการมีส่วนได้เสียทกุปี และปรับปรุงแก้ไข
รายงานทกุครั งทีมีการเปลียนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ทีเลขานกุารบริษัท นอกจากนี ให้ส่งสําเนารายงานดงักล่าว
ให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็น
การเปิดเผยความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลอืนใดทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แต่
หากกรณีมีความจําเป็นต้องทํารายการดงักล่าว จะต้องกระทําไปด้วยความโปร่งใส เทียงธรรม เสมือนเป็นการทํากบั
บคุคลภายนอกและเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และในการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ กรรมการหรือ 
ผู้บริหารทีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุติั 

• จดัทํานโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทาง
ในการปฏิบตัิหน้าทีอย่างซือสตัย์สจุริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ เกียวข้อง และหลีกเลียง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ นกบับริษัท โดยกําหนดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร หน่วยงานทีรับผิดชอบ และพนกังาน พร้อมแนวปฏิบติัทีพึงกระทํา นอกจากนี ยงัได้ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ทีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพือความเข้าใจได้อย่างชดัเจนยิงขึ น 

• อนมุติัหลกัการเกียวกบัข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไปให้ฝ่ายจดัการสามารถทําธุรกรรมระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลทีมีความเกียวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกบัทีวิญชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที
ปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลทีมีความเกียวข้อง นอกจากนี ยงัให้บริษัทจดัทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมาในปี 2560 และปี 2562 บริษัทไม่มีการทํารายการทีเกียวโยงกนัแต่อย่างใดมีเฉพาะในปี 2561 ทีบริษัทมี
การทํารายการทีเกียวโยงกนั 1 รายการคือการขอซื อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดัจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
ซึงถือเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนัด้วยมลูค่าของรายการประมาณ 454 ล้านบาท และถือเป็นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัประเภท
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รายการทีเกียวกบัสินทรัพย์และบริการขนาดกลางซึงได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททีไม่มี
ส่วนได้เสียว่า การทํารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม ดงัมีรายละเอียดปรากฎในสารสนเทศการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัทีได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี มีเพียงการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลทีมีความ
เกียวข้องกนัโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงือนไขการค้าโดยทั วไปทีฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ภายใต้หลกัการที
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

2222.... การดูแลเรื่องขอมูลภายในการดูแลเรื่องขอมูลภายในการดูแลเรื่องขอมูลภายในการดูแลเรื่องขอมูลภายใน    
บริษัทให้ความสําคญัเรืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพือประโยชน์ส่วนตวั โดยได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูล

กิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางานของบริษัท ไม่ให้ใช้ข้อมลูภายในทีตนล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์
จากข้อมลูนั นก่อนทีข้อมลูจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทัวไป โดยได้กําหนดเป็นนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและ
แนวปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเกียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัทเพือใช้เป็นมาตรการ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (insider trading) ของบคุคลทีเกียวข้อง ซึงหมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใน
หน่วยงานทีเกียวข้องกบัข้อมลูของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบตุรหรือบตุรบญุธรรมทียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว ดงันี  

• เมือจะมีการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวนัทีจะทํารายการ โดยต้องจดัทําแบบฟอร์ม “แบบแจ้งการได้มา/จําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์
ล่วงหน้า” (Pre-59 Form) และส่งให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐานก่อนทํารายการดงักล่าว และจะมี
การสรุปรายงานการทําแบบ pre-59 เพือรายงานต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี จากนั นเมือมีการทํารายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัทแล้วจะต้องจดัทํารายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
(แบบ 59) ทางอิเล็กทรอนิคส์ และแจ้งต่อสํานกังานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทํารายการเพือให้ก.ล.ต.
เปิดเผยการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของก.ล.ต. ทําให้ผู้ลงทนุสามารถติดตามความ
เคลือนไหวการถือหลกัทรัพย์ของบคุคลดงักล่าวซึงอยู่ในตําแหน่งหรือฐานะทีอาจล่วงรู้ข้อมลูภายในของบริษัทและอาจ
หาผลประโยชน์จากข้อมลูนั นก่อนทีข้อมลูจะเปิดเผยเป็นการทัวไป  

• กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทีเข้าถึงหรือครอบครองข้อมลูภายในจะถกูแจ้งเตือนให้งดทํารายการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินตามเวลาทีกําหนด โดยบริษัทได้จดัทําบญัชีรายชือบคุคลที
สามารถเข้าถึงหรือครอบครองข้อมลูภายใน (Insider list) ซึงได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลทีมีโอกาส
ล่วงรู้ข้อมลูภายในและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมลูนั นก่อนทีข้อมลูจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึงผู้ ทีเข้าหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวจะถกูห้ามทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงทีมีข้อมลูภายในหรือข้อมลูอืนทีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมถึงในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยข้อมลูงบการเงินของบริษัทต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ 1 วนัหลงัจากการเปิดเผยข้อมลู โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทจะส่งข้อความเป็นไปรษณีย์ทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บคุคลทีเกียวข้องดงักล่าวให้งดทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์ของ
บริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สปัดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามทกุครั ง  

• ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในทียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรือผู้ เกียวข้องในทางมิชอบซึงเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายอืน 

2. กำรดูแลเร่ืองข้อมูลภำยใน
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การกาํกับดูแลกจิการ 

• กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบตุรที
ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

ทั งนี ในปี 2562 ทีผ่านมา ไม่ปรากฎการกระทําความผิดของกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังานที
เกียวข้องเกียวกบัการใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ประจําป 2562 และป 2561 

ชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพย ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง 
2562256225622562    2561256125612561    เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น////ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา 
((((หุนหุนหุนหุน)))) 

%%%%    ตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลว    
8888,,,,983983983983,,,,101101101101,,,,348348348348    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

ศ.(พิเศษ)ประสพสขุ  บุญเดช 
 

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการกํากับดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาล 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ /
กรรมการกํากับดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาล 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดแูลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาล /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ 

0.00011 9,824 9,824 - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายปรีดี บุญยงั กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ 
0.00759 681,478 681,478 - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายธนินท์ เจียรวนนท์* ประธานกรรมการ 0.01705 1,531,476 1,531,476 - 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายสภุกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 0.00248 222,396 222,396 - 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร 
0.10049 9,027,235 8,944,235 83,000 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 - - - - 

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตำ�แหน่ง
2562 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง

% ต่อทุนชำ�ระแล้ว
8,983,101,348

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จ�กปีที่ผ่�นม�
(หุ้น)

ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ประจำ�ปี 2562 และปี 2561
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การกาํกับดูแลกจิการ 

ชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพย ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง 
2562256225622562    2561256125612561    เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น////ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา 
((((หุนหุนหุนหุน)))) 

%%%%    ตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลว    
8888,,,,983983983983,,,,101101101101,,,,348348348348    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

นายศภุชยั เจียรวนนท์* รองประธานกรรมการ/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00003 3,000 3,000 - 
นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการ /กรรมการกํากับ

ดแูลความยังยืนและบรรษัทภิ
บาล /กรรมการบริหาร 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 0.00339 304,802 304,802 - 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ /รองประธาน

กรรมการบริหาร 
0.02168 1,947,726 1,909,705 38,021 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ /รองประธาน

กรรมการบริหาร 
0.00085 76,550 46,298 30,252 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00002 2,000 2,000 - 
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ /กรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จดัการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

0.00551 495,300 453,182 42,118 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
รวมกรรมการ 0.15921 14,301,787 14,108,396 193,391 

* นายธนินท์ เจียรวนนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 9 พฤษภาคม 2562 และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีลาออกเมือวนัที 7 
มิถนุายน 2562 

รายงานการถือหลักทรัพยของผูบริหารบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ประจําป 2562 และป 2561 

ชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพย    ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    
2562256225622562    2561256125612561    เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น////ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา 
((((หุนหุนหุนหุน))))    

%%%%    ตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลว    
8888,,,,983983983983,,,,101101101101,,,,348348348348    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญ ู กรรมการบริหาร 0.00070 63,008 68,141 (5,133) 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - 220,041 (220,041) 
นายทวีศกัดิ แก้วรัตนปัทมา กรรมการบริหาร /รอง

กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย
งานบญัชีและการเงิน 

0.00099 88,760 53,124 35,636 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 0.00537 482,103 482,103 - 

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตำ�แหน่ง
2562 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง

% ต่อทุนชำ�ระแล้ว
8,983,101,348

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จ�กปีที่ผ่�นม�
(หุ้น)

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตำ�แหน่ง
2562 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง

% ต่อทุนชำ�ระแล้ว
8,983,101,348

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จ�กปีที่ผ่�นม�
(หุ้น)

ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของผู้บริห�รบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ประจำ�ปี 2562 และปี 2561
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ชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพยชื่อผูถือหลักทรัพย    ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    
2562256225622562    2561256125612561    เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น////ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา 
((((หุนหุนหุนหุน))))    

%%%%    ตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลวตอทุนชาํระแลว    
8888,,,,983983983983,,,,101101101101,,,,348348348348    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

จาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญจาํนวนหุนสามัญ    
((((หุนหุนหุนหุน))))    

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร /รอง
กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย
งาน CAFM 

0.00037 32,961 19,744 13,217 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นางสาวลาวณัย์  เตียงหงษากลุ กรรมการบริหาร /รอง

กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย
งานทรัพยากรบุคคล 

0.00362 325,260 309,899 15,361 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00004 3,500 3,500 - 
นายสรุพนัธ์  ปุสสเด็จ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที

บริหารอาวุโส สายงาน
ทรัพยากรบุคคล 

0.00302 271,510 263,383 8,127 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00111 100,000 100,000 - 
นายชวน นิมกิตติกุล รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานศนูย์กระจายสินค้า 
0.00850 763,812 751,437 12,375 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายสวุิทย์ กิงแก้ว รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานพฒันาความยังยืน 
0.00343 308,274 298,458 9,816 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายโกษา พงศ์สพุฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.00385 346,217 334,131 12,086 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานจดัซื อ 
0.00143 128,422 118,707 9,715 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00072 65,000 65,000  
นายชยัโรจน์ ทิวตัถ์มันเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานปฏิบตัิการ 
0.00277 248,502 236,161 12,341 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  0.00363 326,283 294,624 31,659 
นายยุทธศกัดิ ภูมิสรุกุล  รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายงานการตลาดและบริหาร
ผลิตภณัฑ์ 

0.00158 141,842 125,319 16,523 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
นายเกรียงชยั บุญโพธิอภิชาต ิ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

รองสายงานบญัชีและการเงิน 
0.00368 330,948 302,300 28,648 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
รวมผู้บริหาร 0.04482 4,026,402 4,046,072 (19,670) 

รวมกรรมการและผู้บริหาร 0.20403 18,328,189 18,154,468 173,721 
        

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตำ�แหน่ง
2562 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง

% ต่อทุนชำ�ระแล้ว
8,983,101,348

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
(หุ้น)

จ�กปีที่ผ่�นม�
(หุ้น)
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6666.... คาตอบแทนผูสอบบัญชีคาตอบแทนผูสอบบัญชีคาตอบแทนผูสอบบัญชีคาตอบแทนผูสอบบัญชี    

1111.... คาตอบแทนจากการสอบบัญชี คาตอบแทนจากการสอบบัญชี คาตอบแทนจากการสอบบัญชี คาตอบแทนจากการสอบบัญชี ((((Audit FeeAudit FeeAudit FeeAudit Fee))))    
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้แก่ นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขที 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั จํานวน 5,750,000 บาท นอกจากนี บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นบัรวมบริษัทในกลุ่มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 18 
แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited 
รวมค่าตอบแทนทั งสิ น 5,440,000 บาทต่อปี 

ส่วนบริษัทย่อยอื นในต่างประเทศอีก 2 แห่ง ได้แก่ Successor Investments Limited และ Successor (China) 
Investments Limited จ่ายให้กบัเคพีเอ็มจีต่างประเทศ 

2222.... คาบริการอื่น คาบริการอื่น คาบริการอื่น คาบริการอื่น ((((NonNonNonNon----audit Serviceaudit Serviceaudit Serviceaudit Service))))    
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั  

    

7777.... การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบรษิัทจดทะเบียนป การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบรษิัทจดทะเบียนป การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 2560 2560 2560 ไปปรับใช ไปปรับใช ไปปรับใช ไปปรับใช     
เป็นประจําทกุปีบริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบติัตาม CG Code ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทีออกโดย

สํานกังานก.ล.ต. และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัท สําหรับปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตัิตาม CG Code 
ดงักล่าวยกเว้นในเรืองดงัต่อไปนี  

1. บริษัทจําเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 คนเนืองจากกรรมการจํานวน 15 คนทีมีอยู่มีความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจ 
ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจเพือช่วยกนักํากบัดแูลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึงมีความหลากหลายและมี
เป็นจํานวนมาก  

2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนืองจากธุรกิจของบริษัทมีความซบัซ้อน จึงต้องการผู้ นําทีมีความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการค้าปลีกอย่างยาวนาน ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่
กรรมการอิสระ แต่บริษัทก็มีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอ มีกลไกในการดําเนินงานทีมีการถ่วงดลุอํานาจและ
โปร่งใส ตั งอยู่บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีและปฏิบตัิหน้าทีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดย
ตลอด 

3. บริษัทมีกรรมการอิสระทีมีวาระการดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีนบัจากวนัทีได้รับการแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ครั งแรก เนืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซบัซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระทีมีความรู้และความ
เชียวชาญเฉพาะทาง อีกทั งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึงต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทํา
ความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคณุวฒิุและเกียรติภมิูของกรรมการ
อิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทกุท่านยงัคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าทีได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกนัได้สงูสดุ ไม่เกิน 9 ปีนบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2561 ทั งนี เว้นแต่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตผุลและความจําเป็นตามทีบริษัทเสนอ และอนมุตัิเลือก
กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกิน 9 ปี ดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)

2. ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Service)

6. ค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชี

7. กำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
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4. บริษัทยงัไม่ได้จดัให้มีทีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทีควรให้มีอย่างน้อยทกุ ๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการดําเนินการดงักล่าวไว้ในรายงาน
ประจําปี แต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบคุคล และ คณะกรรมการชดุย่อย ได้ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เป็นประจําทกุปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึงได้นําผลการประเมินมาใช้
พฒันาการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการโดยมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการซึงได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี  

 

8888.... การการการการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ีในเรื่องอื่นๆปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ีในเรื่องอื่นๆ    
ในรอบปี 2562 บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีและมีพฒันาการทีสําคญัด้านการกํากบัดแูลกิจการดงันี  
1. แก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล เพือให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าทีและความ

รับผิดชอบเพิมเติมด้านความยังยืนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2. จดัทํากฎบตัรคณะอนกุรรมการพฒันาความยังยืนและแต่งตั งคณะอนกุรรมการพฒันาความยังยืนเพือเป็นกลไกในการ

ทํางานให้คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาลในด้านการจดัการความยังยืนของบริษัท 
3. จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความยังยืน พร้อมกําหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการพฒันาทียั งยืน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือให้บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางในการบริหารจดัการและแนวทางในการปฏิบตัิทางด้านการพฒันา
ความยังยืนทีมุ่งเน้นใน 3 เรืองหลกัคือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม 

4. จดัทํานโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิใน
การทํางาน ได้แก่ โครงการวางระบบควบคมุภายในเพือควบคมุความเสียงเข้าไปในกระบวนการทํางาน นโยบายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบติัตามแผนธุรกิจของ
องค์กรให้ถกูต้องตามกฎหมาย โครงการประกวดคลิปวิดิโอเพือส่งเสริมบรรษัทภิบาลและต่อต้านการทจุริต โครงการ
ประกวด Mister & Miss Good Governance และโครงการประกวด CG Talk 

    

8. กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในเร่ืองอื่นๆ

168
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รายงานของคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ทีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งขึ น
เพือให้ปฏิบติัหน้าทีอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการซึงเป็นไปตามข้อกําหนดและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการทีดีทีทางสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ไว้ 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชมุรวม 4 ครั ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ
ในช่วงเวลาทีกรรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ ดงันี  

 

                             ชวงเวลาทีเ่ปนกรรมการชวงเวลาทีเ่ปนกรรมการชวงเวลาทีเ่ปนกรรมการชวงเวลาทีเ่ปนกรรมการ จาํนวนครัง้ที่จาํนวนครัง้ที่จาํนวนครัง้ที่จาํนวนครัง้ที่เขารวมประชมุเขารวมประชมุเขารวมประชมุเขารวมประชมุ 

1 พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 4/4 

2 นายผดงุ เตชะศรินทร์                         1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 4/4 

3 นายสภุกิต เจียรวนนท์                           1 มกราคม ถงึ 3  กรกฎาคม 2/3 

 นายศภุชยั เจียรวนนท์ 4 กรกฏาคม ถงึ 31 ธันวาคม 1/1 
หมายเหต ุ
1. นายสภุกิต เจียรวนนท์ ได้ขอลาออกจากตําแหนง่กรรมการมีผลวนัที  4 กรกฏาคม 2562 
2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีลาออกตังแต่วนัที  4 กรกฏาคม 2562 

 
ปัจจบุนัคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน คือ พล.ต.อ. พชัรวาท 

วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการ และ นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการ และกรรมการบริษัททีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายศภุชยั 
เจียรวนนท์ กรรมการ โดยมีนายสรุพนัธ์ ปสุสเด็จ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาวโุส สายงานทรัพยากรบคุคล เป็นเลขานกุาร 

ทั งนี ขอสรุปรายงานการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทีได้เสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทกุ 6 เดือนโดยมีประเด็นทีมีสาระสําคญัพอสรุปได้ดงันี  
 

1111.... การสรรหาบคุคลเพือ่คดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทัการสรรหาบคุคลเพือ่คดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทัการสรรหาบคุคลเพือ่คดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทัการสรรหาบคุคลเพือ่คดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทั    
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบติั

ทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย Board Skill Matrix เพือ
ประกอบการสรรหา โดยพิจารณาคณุสมบติัด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุเพศ เชื อชาติ ศาสนา ถิน
กําเนิด ประสบการณ์ ความเชียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ และความสามารถเฉพาะด้านทีจําเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฎิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา และกรรมการทีไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจะเสนอต่อทีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการทีขอลาออกและคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ง
บคุคลดงักล่าวแล้วเมือวนัที 7 มิถนุายน 2562 และพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจะเสนอแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท แทน
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพือพิจารณาแต่งตั งกรรมการจํานวน 5 ท่านทีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 กลบัเข้า

รายงานของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กำรสรรหำบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท1

ช่วงเวลาที่เป็นกรรมการ จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม
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รายงานของคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากทั ง 5 ท่านนี เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทและการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท ทั งนี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวนัที 25 กนัยายนถึง
วนัที 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเผยแพร่หลกัเกณฑ์การดําเนินการดงักล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอ
ชือบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพือให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบคุคลเข้ารับการพิจารณา
คดัเลือกเพือเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเมือวันที 21 กมุภาพันธ์ 2562 และทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี 2562 เมือวนัที 24 เมษายน 2562 ได้มีมติเลือกกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั ง 5 ท่านกลบัเข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง 

อนึง กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระครั งนี เป็นกรรมการอิสระทั งหมด ผู้ ได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั งเป็นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกําหนดของกรรมการอิสระของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและของบริษัทอีกด้วย   
 

2222.... การการการการกาํหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารระดบัสงูกาํหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารระดบัสงูกาํหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารระดบัสงูกาํหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารระดบัสงู    
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารระดบัสงู วิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนทีเป็นธรรม ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้อง
กบัผลการปฎิบติังานโดยได้ว่าจ้างผู้ เชียวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นทีปรึกษาในการหาข้อมลูและให้คําปรึกษาข้อแนะนําเพือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทสําหรับปี 2562 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การปฏิบติังานทีผ่านมา ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถงึพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจ  ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัท และเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทน
กรรมการในอตัราเดิมทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 ได้มีมติอนมุติัไว้และทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 เมือวนัที 
24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอดงักล่าว 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนประจํารายเดือนและบาํเหน็จประจําปี 2562 ของ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบับริษัทชั นนําทีมีขนาด
ใหญ่ในประเทศและบริษัทค้าปลีกชั นนําในภูมิภาคเอเชีย เห็นว่ามีความเหมาะสมและให้เป็นไปตามหลักการแผนการจ่าย 
(Management Incentive Plan – MIP) ทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยอนมุติัไว้ โดยตวัชี วดัและค่าเป้าหมายเพือเป็นเกณฑ์ในการให้
บําเหน็จพิเศษแก่กรรมการบริหารของบริษัทประจําปี 2562 ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นและ
คะแนนทีใช้ประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยังยืนของบริษัทเพือการรับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ
ดชันีแห่งความยังยืน (DJSI)  
 

3333.... ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลการการการการปฏบิตังิานของกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการปฏบิตังิานของกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการปฏบิตังิานของกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการปฏบิตังิานของกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ    
จากคะแนนผลการประเมินตนเองของการปฏิบติังานในรอบปี 2562 โดยได้เปรียบเทียบกับกฎบตัร ปรากฎว่าได้คะแนนการ

ดําเนินการได้อย่างดีเยียมร้อยละ 97 สรุปได้ว่าคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีทีกําหนดไว้ในกฎบตัร 

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง2

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร3
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบติัหน้าทีตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิงการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจะเสนอแต่งตั งเป็นกรรมการเพือให้มันใจว่าบคุคลดงักล่าว
เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 

                                                               ในนามของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 

 

 (พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ) 
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 วนัที 16 มกราคม 2563 
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รายละเอียดเก่ียวกับ
หัวหน้างานก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน
ของบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 
 
 
 

ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่  นายณรงค์ศกัดิ  ภมิูศรีสอาด  

ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

การศกึษา การศกึษา การศกึษา การศกึษา     
• ปริญญาเอก ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลยัรามคําแหง    

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

-ไม่ม-ี 

หนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทักาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทักาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทักาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั    
1) จดัทําแผนการปฏิบติังานประจําปีเพือให้สอดคล้องกบัขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย โดยแผนดงักล่าว

รวมถงึเป้าหมายและตวัชี วดัทีครอบคลมุการทําธุรกรรมทีสําคญัในทกุด้านโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะเจ้าหน้าทีบริหาร  
2) ตรวจสอบ กํากบั และติดตามการปฏิบติังานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย 

แนวทาง และเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดอย่างต่อเนือง  
3) รายงานผลการกํากบัดแูลการปฏิบติังาน รวมทั งข้อเสนอเกียวกบัการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสียงและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ หรือรายงานโดยทนัทีทีอาจมีหรือมีเหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษัทเพือให้มีการสังการหรือแก้ไขได้ทนัต่อเหตกุารณ์  

4) ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ จริยธรรมธุรกิจ หรือข้อพึงปฏิบติัใน
การทํางานของบริษัทหรือทีกําหนดโดยกฎหมาย รวมทั งการสังการของหน่วยงานกํากับดูแลกิจการหรือหน่วยงานทีทําหน้าที
ควบคมุหรือตรวจสอบภายในทีได้ตั งข้อสงัเกตหรือให้แก้ไข  

5) เข้าร่วมในการพิจารณากําหนดขั นตอนการปฏิบติังานหรือการทําธุรกรรมใหม่ๆ ของบริษัท เพือให้มันใจว่าได้ดําเนินการอย่าง
เหมาะสมและปฏิบติัตามนโยบาย แนวทาง และเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด รวมทั งหลกัเกณฑ์ จริยธรรมธุรกิจ หรือข้อพึงปฏิบติัใน
การทํางานของบริษัทหรือทีกําหนดโดยกฎหมาย 

6) เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู ตลอดจนให้ความรู้และคําปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเกียวกับวิธีปฏิบติังาน 
เพือให้สอดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ จริยธรรมธุรกิจ หรือข้อพงึปฏิบติัในการทํางานของบริษัท หรือที
กําหนดโดยกฎหมายต่างๆ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรศึกษำ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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ความรบัผิดชอบตอสังคม 

จากการดําเนินงานด้านความยังยืนอย่างเข้มข้นในปีทีผ่านมานบัตั งแต่บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 
เริมกําหนดกลยุทธ์เพือความยังยืน ประกอบกับประสบการณ์การทํางานด้านอืนๆ และบทเรียนจากกรณีศึกษาทีเกิดขึ นทัวโลก บริษัท
ยงัคงให้ความสําคญัต่อประเด็นทีเกียวข้องกบัความยังยืนขององค์กร และสงัคมโดยรวมเป็นอย่างมาก เนืองจากเห็นถึงผลการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ว่าบริษัทมีส่วนสนับสนุนได้จริงอย่างมีนัยสําคัญ ทั งด้านสิงแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียทีมีผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อม และด้านสงัคมทีบริษัทสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และเศรษฐกิจชมุชนให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจมาก
ยิงขึ น ซึงการดําเนินงานเหล่านี  ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายเป็นอย่างดี 

ด้วยตระหนกัถงึการดําเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทได้ผนวกกลยทุธ์สู่ความยังยืนของบริษัทเข้าเป็นหนึงในแผนกลยทุธ์ ปี 2562-
2566 ของบริษัท ซึงเป็นหนึงในการขับเคลือนของคณะอนกุรรมการพฒันาความยังยืนทีมีเป้าหมายในการผนวกประเด็นทางด้าน
ความยังยืนให้เข้ากบัการดําเนินธุรกิจตามปกติและสามารถปฏิบติัได้จริง โดยแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ กลยทุธ์ธุรกิจและ
ความยังยืนสามารถสรุปได้ ดงันี  

• ตรวจวดัและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านความยังยืนของบริษัท เพือกําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุรกิจให้สามารถบูรณาการแนวปฏิบติัสากลทางด้านความยังยืนเข้าไปทั งในระดับองค์กร ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่
อปุทาน 

• ปลูกฝังแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจอย่างยังยืนไปยังพนักงานทุกระดับและ
ผู้บริหารเพือสร้างการมีส่วนร่วมทั งองค์กร 

    

ปรัชญาองค์กร

บ้านแห่งความยั่งยืน

พันธกิจสู่ความยั่งยืน

Heart (Living Right) Health (Living Well) Home (Living Together)

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

วสิยัทศันด์า้นความย่ังยนื “เป็นองคก์รทีอ่าํนวยความสะดวกให้ชมุชน สงัคม มีความกนิด ีอยูดี่ มคีวามสุข”

บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการอํานวยความสะดวกให้ชุมชน
สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Supply & Value Chain)

ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก

สร้างจิตสํานึกและการมีจิตสาธารณะ
ให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

Sufficiency
Economy

CPG Values/
Our Way

TQM / CP
Excellence

The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP

Domestic & International
Regulations & STD

การกํากับดูแลกิจการ

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

การบริหารจัดการนวัตกรรม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

คุณค่าทางสังคม

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

การจัดการข้อขัดแย้ง
และสร้างการยอมรับจากชุมชนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติ
ด้านแรงงาน

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
HARMONY

5 Core Competencies: 
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต้องมี 7 Values: คุณค่าร่วม

ที่องค์กรปรารถนาอยากให้มี 11 Leadership: ความสมบูรณ์
ของภาวะผู้นําที่จําเป็นต้องมี

1. ความมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ (รักงาน)
2. ความใส่ใจบริการลูกค้า (รักลูกค้า)
3. การปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม (รักความซื่อสัตย์) 
4. การอุทิศตนต่อองค์กร (รักองค์กร)
5. การทํางานเป็นทีมและความร่วมมือในการทํางาน (รักทีมงาน)

แกร่ง / กล้า / สัจจะวาจา / สามัคคี /
มีนํ้าใจ / ให้ความเคารพผู้อื่น / 

ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

มีความจริงใจ / ไม่ศักดินา / 
ใช้ปิยวาจา / อย่าหลงอํานาจ
เป็นแบบอย่างที่ดี / มีความยุติธรรม / 
ให้ความเมตตา / กล้าตัดสินใจ       
อาทรสังคม / บ่มเพาะคนดี / มีใจเปิดกว้าง

7 Values5 Printciples 11 Leadership

องค์ประกอบความยั่งยืน

หลักการ/แนวทาง
สนับสนุนความยั่งยืน

01 02 03 04 05

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
และปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง รวมถึงการคัดเลือก
โดยพิจารณาถึง
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบย�อนกลับ
• การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

ส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคู�ค�าในกระบวนการ
จัดหาและการบริหาร
ห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด�านความยั่งยืน
ของคู�ค�าอย�างสมํ่าเสมอ

สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�
ระยะยาวกับคู�ค�า
ตามแนวทางการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การส�งเสริม
ในด�านต�าง ๆ 
เพื่อตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวมถึง
ด�านความยั่งยืนที่ดี

ประเมินความเสี่ยง
ของคู�ค�า
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กลยทุธและเปาหมายความยัง่ยนืกลยทุธและเปาหมายความยัง่ยนืกลยทุธและเปาหมายความยัง่ยนืกลยทุธและเปาหมายความยัง่ยนื    

จากการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาความยังยืนขององค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในปี 2558 โดยมี นายธานินทร์ 
บรูณมานิต เป็นประธานคณะกรรมการ สายงานพฒันาความยังยืน เป็นเลขานกุาร และตวัแทนจากหน่วยงานภายในทกุหน่วยงาน
หลกัเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบหลกัซึงรวมถึงผลกัดนัให้เกิดการดําเนินการทางด้านความยังยืน
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืน และบรรษัทภิบาล โดยกลยทุธ์และเป้าหมายของ
การดําเนินงานเพือความยังยืนยงัคงเป็นไปตามทีเคยกําหนดไว้   

1.การกํากับดูแลกิจการ: การสร้างหลกัประกนัการดําเนินงานทีโปร่งใสต่อผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย โดยการรายงานการดําเนินการด้านการกํากับดแูลกิจการ ที
มุ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขนัทางการค้าทีเป็นธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจ 
และการดําเนินงานด้านความยังยืนผ่านรายงานทีได้รับการทวนสอบและให้
ความเชือมันอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานสากล 

2.สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตด้ิานแรงงาน: การดําเนินการตรวจสอบการ
ดําเนินงานด้านสทิธิมนษุยชน (Human Right Due Diligence: HRDD) ตาม
หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPBHR) เคารพและผดุงไว้ซึงสิทธิมนุษยชน จัดให้มีช่องทางในการ
สือสารด้านการปกป้องสิทธิมนษุยชน มีการบริหารจดัการความหลากหลาย
และยอมรับในความแตกตา่ง (Diversity & Inclusion) 

3.การพัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล: การพฒันาพนกังานให้มีความรู้และ
ทักษะทีจําเป็นเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน พัฒนาผู้ นําใน
องค์กรให้มีวิสยัทศัน์การบริหารการเปลียนแปลงเพือความยังยืนของธุรกิจ 
และพัฒนาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีความรู้และทักษะที จําเป็นเพือ
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน 

4. ความผูกพันกับการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การพฒันากระบวนการสร้างความ
ผกูพนักบัผู้ มีส่วนได้ส่วยเสีย โดยมีการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้าใจถึง
ความต้องการ และความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม เพือตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงการสร้างความตระหนกัของคนในองค์กร ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
กระบวนการตรวจสอบทกุข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

5.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: การสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัและ
ความมุ่งมันทีจะต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตาม “แนวปฏิบตัิสําหรับการ
ตอ่ต้านการทจุริต” ให้พนกังานและคูค้่าหลกัทีสําคญัใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพือใช้ในการป้องกัน 
ตรวจพบ และตอบสนองตอ่การตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท ซึงครอบคลมุถึง
การคอร์รัปชัน  เพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตามความมุ่งมัน  ทีกําหนด
ไว้ได้ 

6. คุณค่าทางสังคม: การสร้างคณุค่าทางสงัคมโดยสง่เสริมอาชีพและรายได้
ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการราย
ย่อย (Suppliers) และสร้างโอกาสทางอาชีพรวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ให้กบักลุม่เปราะบาง (กลุม่คนในสงัคมทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ) 

7. สุขภาพและสุขภาวะที ดี: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึงเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ทีมุ่งเน้นสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะทีดี 
ส่งเสริมการแสดงฉลากโภชนาการสําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงมีการ
พฒันาบริการ โครงการ หรือกิจกรรมทีส่งเสริมสขุภาพและสขุภาวะทีดีอย่าง
ตอ่เนือง 

8.การศึกษา: การสนบัสนนุเดก็ เยาวชน และผู้ ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึงการศกึษา
และการพฒันาทกัษะทีจําเป็น รวมถึงทกัษะทางเทคนิคและอาชีพสําหรับการ
จ้างงาน การมีงานทีดีและการเป็นผู้ประกอบการ 

9. การบริหารจัดการนวัตกรรม: การสร้างมูลค่าจากนวตักรรม ทั งจากผลิตภณัฑ์
ใหม่และมูลค่าจากผลของการประหยัดทีเกิดขึ นจากนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม รวมถึงสนบัสนุน
การสร้างนวตักรรมร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกองค์กร 

10. การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน: การให้ความสําคญักบัการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในสถานทีทํางานของพนักงาน และครอบคลุมรวมถึง
ผู้ รับเหมา โดยถือเป็นสว่นสําคญัในการดําเนินงานทกุกิจกรรม 

11. การจัดการการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกผ่านการลดการใช้พลงังานตอ่หน่วยการผลติ และเพิมสดัสว่นการ
ใช้พลงังานหมุนเวียนรวมทั งปริมาณของเสียทีไปกําจดัด้วยการฝังกลบ ลด
ปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสริมให้เกษตรกร คู่ค้า ผู้ จัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของบริษัท ลดผลกระทบและ
ปรับตวัต่อการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการประเมินผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และ 
สนับสนนุโครงการรับมือกับภยัพิบตัิจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

กลยุทธ์และเป้ำหมำยควำมย่ังยืน
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12. การดูแลรักษาทรัพยากรนํ า: การลดการใช้นํ าตอ่หน่วยการผลติ ให้มีการ
จดัการความเสียงทีเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรนํ า เพิมสดัส่วนการนํา
นํ ากลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งนํ าของชุมชนตามความ
เหมาะสม 

13. การป้องกันระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ: การ
ประเมินการจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตทีไม่
บกุรุกทําลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสนบัสนนุโครงการปกป้อง
และฟืนฟูแหล่งทีอยู่ตามธรรมชาติ (อาทิ ป่าแหล่งต้นนํ า ทะเล และชายฝัง)
ตามความเหมาะสม 

14. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ: การตรวจประเมินด้านความ
ยังยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลกัทุกราย เพือจัดหาวัตถุดิบหลกัหรือผลิตภัณฑ์จาก
แหลง่ผลติทีรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ รวมถึงสง่เสริมการ
พฒันาคูค้่าธุรกิจให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างยังยืน 

15. การจัดการข้อขัดแย้งและสร้างการยอมรับจากชุมชน: การร่วมหารือ
และสานสมัพนัธ์เพือสร้างความเข้าใจ ลดข้อขดัแย้งระหว่างองค์กรและสงัคม 
รวมถึงให้มีการประเมินผลกระทบทีอาจมีผลตอ่สงัคม โดยมีการเตรียมความ
พร้อมสําหรับรองรับความเสียงดงักล่าว พร้อมกับการให้ความสําคญัต่อการ
ลงทุนในชุมชน รวมถึงจัดให้มีกลไกสําหรับจัดการข้อร้องเรียนประเภท
ผลกระทบทางสงัคม พร้อมแนวทางดําเนินงานแก้ไข 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 นี  บริษัทต่อยอดกลยทุธ์สู่ความยังยืนของบริษัท โดยกําหนดองค์ประกอบทีองค์กรให้ความสําคญั

ในการดําเนินงานเป็นพิเศษในการดําเนินงานเกียวกบัความยังยืนเพือเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกียวกบัความยังยืน 
ซึงรวมทั งกิจกรรมต่อเนือง และกิจกรรมใหม่ๆ ทีจะเกิดขึ นต่อไปเพือให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นบริษัททีดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน  
คํานงึถงึผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม โดยพิจารณาถงึความสอดคล้องกบันโยบายด้านความยังยืน กรอบการดําเนินงาน เป้าหมายและ
ตวัชี วดัการพฒันาอย่างยังยืน รวมถงึพิจารณาถงึบริบทของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญั ซึงสามารถสรุปได้ดงันี  
 

การสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมผาน การสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมผาน การสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมผาน การสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมผาน 7 Go Green7 Go Green7 Go Green7 Go Green    
บริษัทมุ่งดําเนินงานตามกลยุทธ์ 7-Go-Green ซึงเป็นกลยุทธ์เพือสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางที

เกียวกบัการลดผลกระทบทางสิงแวดล้อมจากการดําเนินกิจการในส่วนงานต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเน้นการประหยดัพลงังานของอปุกรณ์และวิธีการจดัการ  การใช้พลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด  การลดของเสีย โดยเน้น
ทีการลดการก่อให้เกิดของเสียพลาสติกใช้แล้วทิ ง (Single use plastic) เช่น โปรแกรม “ลดวนัละถงุ คณุทําได้” การปรับเปลียนบรรจุ
ภณัฑ์อาหารทีเป็นพลาสติก  การออกแบบและเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมมากขึ น เช่น สะดวกต่อการรีไซเคิลมากขึ น 
หรือย่อยสลายได้  รวมถงึยกเลิกใช้พลาสติกบางประเภท  และสดุท้ายคือการดําเนินงานตามหลกัการเศรษฐกิจหมนุเวียนโดยเน้นการ
นําขยะพลาสติกและกล่องเครืองดืมมาทําเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ในร้าน 7-Eleven และถนนหน้าร้าน 7-Eleven  รวมถึง
ร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชนในการจดัทําโต๊ะและเก้าอี สําหรับนกัเรียนในโรงเรียนทีขาดแคลน 

สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2562 โดยสรุป บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 25,967 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยมาจากการใช้พลงังานหมนุเวียนทั งสิ น 4,280 เมกะวตัต์-ชัวโมง และโครงการปรับปรุงขั นตอนและอปุกรณ์การทํางาน
อืนๆ นอกจากนี  บริษัทสามารถลดใช้ถงุพลาสติก เช่น โปรแกรม “ลดวนัละถงุ คณุทําได้”  ทีลดการใช้ถงุพลาสติกโดยคิดมลูค่าของถงุที
ถกูปฏิเสธแต่ละใบเป็นถงุละ 20 สตางค์  โดยในปี 2562  สามารถลดการใช้ถงุพลาสติกสะสมได้ทั งสิ น  998 ล้านใบ  สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 23,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  พร้อมส่งต่อโอกาส 134 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถินทุรกันดารใน 77 จังหวัดทัวประเทศ จากความร่วมมือของลูกค้าทีปฏิเสธรับ

กำรส่งเสริมและรักษำส่ิงแวดล้อมผ่ำน 7 Go Green
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ถุงพลาสติก  โครงการตามหลักการเศรษฐกิจหมนุเวียนโดยเน้นการนําขยะพลาสติก กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น เปลียนขยะ
พลาสติกเป็นถนนทีร้าน 7-Eleven จํานวน 2 สาขา และ 2 สาํนกังาน ปริมาณกว่า 0.865 ตนั   

 
รวมสรางสรรค และแบงปนโอกาสรวมสรางสรรค และแบงปนโอกาสรวมสรางสรรค และแบงปนโอกาสรวมสรางสรรค และแบงปนโอกาสใหทุกคนใหทุกคนใหทุกคนใหทุกคน    
จากผลสํารวจข้อห่วงกงัวลและข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อบริษัทและผลจากการดําเนินงานทีเกียวข้องทีผ่านมา  

บริษัทมีการปรับปรุงแผนงานโดยใช้จดุแข็งของบริษัทในเรืองช่องทางการจําหน่าย และองค์ความรู้ของธุรกิจมาช่วยเหลือสงัคม โดย
ให้ความสําคญักบัการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ด้วยการเป็นช่องทางจดัจําหน่ายทีมีประสิทธิภาพให้กบัเกษตรกร และผู้ประกอบการ
รายย่อย (SME) ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทกุคน มุ่งสร้างคณุค่าร่วม (Creating Shared Value - 
CSV)  ให้กบัเศรษฐกิจฐานราก  ผ่านโครงการสนบัสนนุการดําเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง  ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)  
และวิสาหกิจชมุชน  เพิมช่องทางจําหน่ายสินค้าทั งทางร้าน 7-Eleven และทางออนไลน์ของ 24Shopping   ตวัอย่างโครงการทีมีการ
ดําเนินงานอยู่แล้วได้แก่ โครงการกล้วยหอมทอง และ โครงการผลไม้ตามฤดูกาล ALL Fresh อาทิ  ลําไยและเมล่อน  เป็นต้น  
นอกจากนี  โครงการเรียนรู้  คู่อาชีพ เพือวิถีเกษตรทียังยืน ทีดําเนินงานโดย บริษัท ซีพีแรม จํากดั ก็เป็นหนึงในโครงการเพือความ
ยังยืน โดยให้ความรู้เรืองการปลกูพืชภายใต้การปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรทีดี
และเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) และรับซื อผลผลิตในราคาทีเป็นธรรมอีกด้วย โดยมีผลผลิตทีประสบ
ความสําเร็จคือการส่งเสริมอาชีพเพาะปลกูกะเพรา ในขณะเดียวกนัชดุโครงการกาแฟเพือมวลชนและความยังยืน เป็นอีกหนึงชุด
โครงการทีดําเนินงานโดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด  ซึงประกอบด้วยโครงการกาแฟสร้างอาชีพสําหรับกลุ่มเปราะบาง (ภายใต้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ) ร้านกาแฟหลังคาแดง และ โครงการ 1 บาท ต่อ 1 แก้ว ซึงเป็นการให้ความรู้เกียวกับการ
เพาะปลกูและแปรรูปเมล็ดกาแฟ  สนบัสนนุเครืองมือการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนในจงัหวดัน่าน รับซื อเมล็ดกาแฟด้วยราคาที
เป็นธรรม  รับพนกังานมาจากผู้ ป่วยทีได้รับการรักษาทางจิตเวชและผ่านเกณฑ์เบื องต้นมาฝึกทกัษะ  และรับเข้าทํางานในร้านกาแฟ
มวลชน รวมถึงการหักรายได้จากการจําหน่ายเครื องดืมกาแฟมวลชลทุกแก้วเป็นจํานวน 1 บาทต่อ 1 แก้ว  มอบเป็น
สาธารณประโยชน์อีกด้วย   สําหรับแนวทางการแบ่งปันโอกาสแก่สงัคม บริษัทดําเนินโครงการเชิดชชูาวนาผู้ปลกูข้าว ผู้ปลกูความ
เป็นไทย โดยในเบื องต้นเป็นการร่วมกับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และสมาคมไทบ้าน จังหวัด
มหาสารคาม จดัโครงการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้สู่ชาวนาให้มีความเชือมันและทศันคติทีดีสามารถสร้างผลผลิตทีมีคณุภาพ
และเพิมความเข้มแข็งให้กบัตนเอง ชมุชน และสงัคม ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากทีมันคงแก่ชมุชน 

ผลการดําเนินงานด้านการร่วมสร้างสรรค์และแบง่ปันโอกาสในปี 2562 โดยสรุปบริษัทได้ร่วมแบ่งปันโอกาสผ่านโครงการ ต่าง ๆ 
ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง ไปแล้ว 43,647 ราย   

 
การกํากับดูแลกิจการและลดความเสี่ยงการกํากับดแูลกิจการและลดความเสี่ยงการกํากับดูแลกิจการและลดความเสี่ยงการกํากับดแูลกิจการและลดความเสี่ยง    
ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนการดําเนินงาน และกําหนดนโยบายเพิมเติม เพือให้ครอบคลมุถึงประเด็นต่างๆ ทีมีความสําคญั

และมีผลต่อการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท ได้แก่ การประกาศนโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  และนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Privacy) และแบ่งแนวทางการดําเนินงานเป็น 2 แนวทางหลกั  
ทีบริษัทจะให้ความสําคญัเป็นพิเศษ ได้แก่ การสร้างความเชือมันด้านการกํากบัดแูล และการลดความเสียงด้านการบริหารจดัการ
ห่วงโซอ่ปุทานอย่างยังยืน โดยการสร้างความเชือมันด้านการกํากบัดแูล เป็นการดําเนินงานผ่านแนวปฏิบติัตามแผนธุรกิจขององค์กร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าทีประกาศใช้ในปีนี  ซึงมีการดําเนินงานผ่าน

ร่วมสร้ำงสรรค์ และแบ่งปันโอกำสให้ทุกคน

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและลดควำมเส่ียง
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หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance 
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทราบถงึแนวปฏิบติัเพือการปฏิบติัทีถกูต้อง ผ่านการจดัประชมุ บรรยาย 
ส่วนได้เข้าใจและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัดงักล่าว  นอกจากนี การลดความเสียงด้านการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่
เพือความยังยืนสําหรับคู่ค้า 5 ขั นตอนโดยมีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้า 
Guideline) เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักย
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง
รับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้า และการ
ตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2562 นี   บริษัทดําเนินการอบรมคู่ค้าเพิมเติมเกียวกบัคู่มือจริยธรรมและแนวทาง

เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ
ประเมินตนเองสําหรับคู่ค้า (Suppliers Self-Assessment Questionnaires: SAQ) 
ปฏิบติังานของคู่ค้าทั งหมด 74 ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ
อย่างยังยืนขึ น  เพือเป็นส่วนหนึงในการร่วมผลั
ธุรกิจทุกรายอย่างยังยืนต่อไป นอกจากนี บริษัทยัง
แลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกนัและกนั การนําความรู้ด้านนวตักรรมทางการเกษตรถ่
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ
แลกเปลียนความคิดเห็น จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจร่วมกนั และเป็นโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกั
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Corporate Legal & Compliance  กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทราบถงึแนวปฏิบติัเพือการปฏิบติัทีถกูต้อง ผ่านการจดัประชมุ บรรยาย การออกนโยบายหรือประกาศในเรืองสําคญั  
ส่วนได้เข้าใจและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงให้คําแนะนําต่อหน่วยงานทีมีความเสียงสูงต่อก

นอกจากนี การลดความเสียงด้านการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยังยืน
ขั นตอนโดยมีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Suppliers Code of Conducts and 

เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักย
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง
รับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้า และการสร้างความผกูพนัและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่ค้า

ดําเนินการอบรมคู่ค้าเพิมเติมเกียวกบัคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้าจํานวน 
เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ

Assessment Questionnaires: SAQ) จากคู่ค้าจํานวน 656
ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ

เพือเป็นส่วนหนึงในการร่วมผลกัดนัการดําเนินงานเพือสิงแวดล้อมและสงัคมในภาพรวมและร่วมเติบโตไปกบัคู่ค้า
บริษัทยังสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าผ่านกระบวนการ

แลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกนัและกนั การนําความรู้ด้านนวตักรรมทางการเกษตรถ่ายทอดและสือสารให้กบัคู่ค้าธุรกิจทีเป็นเกษตรกร 
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ
แลกเปลียนความคิดเห็น จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจร่วมกนั และเป็นโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัคู่ค้า

กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง

การออกนโยบายหรือประกาศในเรืองสําคญั  เพือให้ทกุภาค
รวมถึงให้คําแนะนําต่อหน่วยงานทีมีความเสียงสูงต่อการปฏิบติัไม่

างยังยืน บริษัทดําเนินงาน
(Suppliers Code of Conducts and 

เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักยภาพ 
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง

สร้างความผกูพนัและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่ค้า 

ปฏิบติัสําหรับคู่ค้าจํานวน 614 ราย เพือ
เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ

656 ราย และเข้าตรวจพื นที
ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ

กดนัการดําเนินงานเพือสิงแวดล้อมและสงัคมในภาพรวมและร่วมเติบโตไปกบัคู่ค้า
สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าผ่านกระบวนการ

ายทอดและสือสารให้กบัคู่ค้าธุรกิจทีเป็นเกษตรกร 
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ

บคู่ค้าอีกด้วย  

ปรัชญาองค์กร

บ้านแห่งความยั่งยืน

พันธกิจสู่ความยั่งยืน

Heart (Living Right) Health (Living Well) Home (Living Together)

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

วิสยัทศัน์ด้านความย่ังยนื “เป็นองคก์รทีอ่าํนวยความสะดวกให้ชมุชน สงัคม มีความกนิดี อยูดี่ มคีวามสุข”

บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการอํานวยความสะดวกให้ชุมชน
สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Supply & Value Chain)

ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก

สร้างจิตสํานึกและการมีจิตสาธารณะ
ให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

Sufficiency
Economy

CPG Values/
Our Way

TQM / CP
Excellence

The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP

Domestic & International
Regulations & STD

การกํากับดูแลกิจการ

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

การบริหารจัดการนวัตกรรม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

คุณค่าทางสังคม

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

การจัดการข้อขัดแย้ง
และสร้างการยอมรับจากชุมชนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติ
ด้านแรงงาน

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
HARMONY

5 Core Competencies: 
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต้องมี 7 Values: คุณค่าร่วม

ที่องค์กรปรารถนาอยากให้มี 11 Leadership: ความสมบูรณ์
ของภาวะผู้นําที่จําเป็นต้องมี

1. ความมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ (รักงาน)
2. ความใส่ใจบริการลูกค้า (รักลูกค้า)
3. การปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม (รักความซื่อสัตย์) 
4. การอุทิศตนต่อองค์กร (รักองค์กร)
5. การทํางานเป็นทีมและความร่วมมือในการทํางาน (รักทีมงาน)

แกร่ง / กล้า / สัจจะวาจา / สามัคคี /
มีนํ้าใจ / ให้ความเคารพผู้อื่น / 

ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

มีความจริงใจ / ไม่ศักดินา / 
ใช้ปิยวาจา / อย่าหลงอํานาจ
เป็นแบบอย่างที่ดี / มีความยุติธรรม / 
ให้ความเมตตา / กล้าตัดสินใจ       
อาทรสังคม / บ่มเพาะคนดี / มีใจเปิดกว้าง

7 Values5 Printciples 11 Leadership

องค์ประกอบความยั่งยืน

หลักการ/แนวทาง
สนับสนุนความยั่งยืน

01 02 03 04 05

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
และปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง รวมถึงการคัดเลือก
โดยพิจารณาถึง
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบย�อนกลับ
• การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

ส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคู�ค�าในกระบวนการ
จัดหาและการบริหาร
ห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด�านความยั่งยืน
ของคู�ค�าอย�างสมํ่าเสมอ

สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�
ระยะยาวกับคู�ค�า
ตามแนวทางการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การส�งเสริม
ในด�านต�าง ๆ 
เพื่อตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวมถึง
ด�านความยั่งยืนที่ดี

ประเมินความเสี่ยง
ของคู�ค�า

ความรบัผิดชอบตอสังคม

หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance 
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทราบถงึแนวปฏิบติัเพือการปฏิบติัทีถกูต้อง ผ่านการจดัประชมุ บรรยาย 
ส่วนได้เข้าใจและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัดงักล่าว  นอกจากนี การลดความเสียงด้านการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่
เพือความยังยืนสําหรับคู่ค้า 5 ขั นตอนโดยมีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้า 
Guideline) เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักย
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง
รับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้า และการ
ตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2562 นี   บริษัทดําเนินการอบรมคู่ค้าเพิมเติมเกียวกบัคู่มือจริยธรรมและแนวทาง

เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ
ประเมินตนเองสําหรับคู่ค้า (Suppliers Self-Assessment Questionnaires: SAQ) 
ปฏิบติังานของคู่ค้าทั งหมด 74 ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ
อย่างยังยืนขึ น  เพือเป็นส่วนหนึงในการร่วมผลั
ธุรกิจทุกรายอย่างยังยืนต่อไป นอกจากนี บริษัทยัง
แลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกนัและกนั การนําความรู้ด้านนวตักรรมทางการเกษตรถ่
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ
แลกเปลียนความคิดเห็น จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจร่วมกนั และเป็นโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกั
 
 
 
 
 

ความรบัผิดชอบตอสังคม 

Corporate Legal & Compliance  กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทราบถงึแนวปฏิบติัเพือการปฏิบติัทีถกูต้อง ผ่านการจดัประชมุ บรรยาย การออกนโยบายหรือประกาศในเรืองสําคญั  
ส่วนได้เข้าใจและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงให้คําแนะนําต่อหน่วยงานทีมีความเสียงสูงต่อก

นอกจากนี การลดความเสียงด้านการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยังยืน
ขั นตอนโดยมีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Suppliers Code of Conducts and 

เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักย
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง
รับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้า และการสร้างความผกูพนัและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่ค้า

ดําเนินการอบรมคู่ค้าเพิมเติมเกียวกบัคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัสําหรับคู่ค้าจํานวน 
เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ

Assessment Questionnaires: SAQ) จากคู่ค้าจํานวน 656
ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ

เพือเป็นส่วนหนึงในการร่วมผลกัดนัการดําเนินงานเพือสิงแวดล้อมและสงัคมในภาพรวมและร่วมเติบโตไปกบัคู่ค้า
บริษัทยังสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าผ่านกระบวนการ

แลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกนัและกนั การนําความรู้ด้านนวตักรรมทางการเกษตรถ่ายทอดและสือสารให้กบัคู่ค้าธุรกิจทีเป็นเกษตรกร 
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ
แลกเปลียนความคิดเห็น จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจร่วมกนั และเป็นโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัคู่ค้า

กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริษัท  การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพือจัดทําแนวทางปฏิบติั   สือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้อง

การออกนโยบายหรือประกาศในเรืองสําคญั  เพือให้ทกุภาค
รวมถึงให้คําแนะนําต่อหน่วยงานทีมีความเสียงสูงต่อการปฏิบติัไม่

างยังยืน บริษัทดําเนินงาน
(Suppliers Code of Conducts and 

เป็นความคาดหวังขั นพื นฐานต่อคู่ค้า ซึงกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าทีมีศักยภาพ 
ประเมินความเสียงของคู่ค้า ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจดัหาและบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่าง

สร้างความผกูพนัและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่ค้า 

ปฏิบติัสําหรับคู่ค้าจํานวน 614 ราย เพือ
เพิมความเข้าใจในความยังยืนและคาดหวังของบริษัททีมีต่อคู่ค้า ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยังยืนของคู่ค้าผ่านการ

656 ราย และเข้าตรวจพื นที
ราย ซึงจะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานเพือกําหนดแผนงานส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินการ

กดนัการดําเนินงานเพือสิงแวดล้อมและสงัคมในภาพรวมและร่วมเติบโตไปกบัคู่ค้า
สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าผ่านกระบวนการ

ายทอดและสือสารให้กบัคู่ค้าธุรกิจทีเป็นเกษตรกร 
การจัดตั งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิมทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนืองเพือ

บคู่ค้าอีกด้วย  

181รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



ความรบัผิดชอบตอสังคม

ความสําเร็จด้านความยังยืนทีสําคัญของบริษัท คือ การได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ นําในกลุ่ม
ดชันีความยังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI World) เป็นปีที 2 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
คะแนนสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
Staples Retailing) ประจําปี พ.ศ. 2562   
ในหมวดอุตสาหกรรมนี  โดยจุดเด่นทีทําให้ได้รับการคัดเลือกมาจากคุณสมบติัด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการดําเนินการเรืองบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการดําเนินงานด้านสิทธิ
มนษุยชน นอกจากนี บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกในดชันี 
FTSE4Good  ASEAN 5 ซึงจดัโดย FTSE Russell
ของบริษัท สงัคม และสิงแวดล้อม 

 
รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี

Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาจากผลการดําเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม 

 
บริษัทได้รับรางวัล  SET Awards 2019  

Sustainability Awards ซึงเป็นรางวัลทีมอบให้กบับริษัทจดทะเบียนทีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยังยืน โดยมีการ
กํากบัดแูลกิจการทีดี คํานงึถงึผู้มีส่วนได้ส่
และสิงแวดล้อมอย่างสมดลุ รางวลัทีได้รับถือเป็นความภาคภมูิใจ เป็นกําลงัใจของบริษัท และทําให้เชือมันว่าแนวทางทีดําเนินการอยู่
เป็นแนวทางทีถกูต้อง และช่วยให้บริษัทมกีารเติบโตอย่

 
ทั งนี  ผู้ลงทนุสามารถติดตามข้อมลูโดยละเอียดได้จากรายงานการพฒันา

    

    

ความรบัผิดชอบตอสังคม 

ความสําเร็จด้านความยังยืนทีสําคัญของบริษัท คือ การได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ นําในกลุ่ม
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั งระดับโลก 

และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) เป็นปีที 3 ซึงได้
คะแนนสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & 

2562   ซึงถือเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวทีผ่านการคดัเลือก
โดยจุดเด่นทีทําให้ได้รับการคัดเลือกมาจากคุณสมบติัด้านการบริหาร

วามสัมพันธ์กับลูกค้าและการดําเนินการเรืองบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการดําเนินงานด้านสิทธิ
บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกในดชันี FTSE4Good Emerging  และ 

FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการกํากบัดแูลกิจการ

ห้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ้ นยังยืน Thailand Sustainability 
คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนืองเป็นปีที 2 ซึง

พิจารณาจากผลการดําเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม   

SET Awards 2019  ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท 
ซึงเป็นรางวัลทีมอบให้กบับริษัทจดทะเบียนทีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยังยืน โดยมีการ

กํากบัดแูลกิจการทีดี คํานงึถงึผู้มีส่วนได้สว่นเสียอย่างรอบด้าน เพือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม 
รางวลัทีได้รับถือเป็นความภาคภมูิใจ เป็นกําลงัใจของบริษัท และทําให้เชือมันว่าแนวทางทีดําเนินการอยู่

เป็นแนวทางทีถกูต้อง และช่วยให้บริษัทมกีารเติบโตอย่างยังยืนต่อไป  

ทั งนี  ผู้ลงทนุสามารถติดตามข้อมลูโดยละเอียดได้จากรายงานการพฒันาอย่างยังยืน ปี 2562 ของบริษัท 

ประเภท Highly Commended in 
ซึงเป็นรางวัลทีมอบให้กบับริษัทจดทะเบียนทีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยังยืน โดยมีการ

วนเสียอย่างรอบด้าน เพือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม 
รางวลัทีได้รับถือเป็นความภาคภมูิใจ เป็นกําลงัใจของบริษัท และทําให้เชือมันว่าแนวทางทีดําเนินการอยู่

ของบริษัท  
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การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

17



การตอตานการทุจริตคอรรปัชัน่ 
 
 
 

การตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่การตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่การตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่การตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่    

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact, UNGC) โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบติัสําหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การ
รับรอง เงินสนับสนุน และการบริจาค บริษัทได้กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบติัตามมาตร
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั งไม่เพิกเฉยหรือละเลยการ
ต่อการทจุริตทีเกียวข้องกับบริษัท เพือทําความเข้าใจและให้ความรู้เกียวกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการ
เผยแพร่เรืองการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยจัดให้มีการสือสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม รวมทั งโทษทางวินัยไปยัง กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนจดัให้มีการปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่ถึงนโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว รวมทั งกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน  

นอกจากมาตรการการป้องกนัการทจุริตทีสามารถช่วยลดโอกาสทีจะเกิดการทจุริตได้แล้ว บริษัทยงัได้จดัทํามาตรการตรวจพบ
การทุจริตเพือช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทําทีอาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที บริษัทจึงได้กําหนดช่องทางการสือสาร
เพือให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ มีส่วนเกียวข้องรวมถึงผู้บริหาร และพนกังานได้มีช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทจุริต
รวมทั งกรณีทีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั 
ซึงจะรับรู้เฉพาะบคุคลทีได้รับมอบหมายและผู้ ทีเกียวข้องเท่านั น โดยสามารถแจ้งเรืองร้องเรียน หรือเบาะแสได้ตามช่องทางดงันี  

    
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสง่ถงึผู้ รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึง ดงันี  
-  คณะกรรมการตรวจสอบ  E-mail AuditCommittee@cpall.co.th 
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  E-mail CGcommittee@cpall.co.th 
-  คณะกรรมการบริษัท  E-mail BOD@cpall.co.th 
2. ทางไปรษณีย์ โดยระบหุน้าซองถงึ 
สํานกัตรวจสอบ บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  
เลขที 119 ชั น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
3. ผ่านทางศนูย์แจ้งข้อมลู 
โทรศพัท์  02 - 071 - 2770 
โทรศพัท์  02 - 826 - 7744 
โทรสาร   02 -  071- 8623  
4. เวปไซด์ www.cpall.co.th  Icon “แจ้งเบาะแสการทจุริต” 

    
    
    

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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การตอตานการทุจริตคอรรปัชัน่ 
 
 
 

การดาํเนนิการของบรษิทัเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายในการปองกนัการทจุรติคอรรปัชัน่การดาํเนนิการของบรษิทัเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายในการปองกนัการทจุรติคอรรปัชัน่การดาํเนนิการของบรษิทัเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายในการปองกนัการทจุรติคอรรปัชัน่การดาํเนนิการของบรษิทัเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายในการปองกนัการทจุรติคอรรปัชัน่  

บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัตามแนวทางต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด โดยบริษัทได้กําหนดหน้าทีของหน่วยงานบริหารความเสียงในการต่อต้านการทจุริต ดงันี  

1. เป็นผู้ประสานงานและให้คําแนะนําเรืองกระบวนการปฏิบติังานหรือเรืองอืนๆ ทีเกียวกบัการต่อต้านการทจุริต 

2. ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารสําหรับการประเมินความเสียงด้านการทุจริต และรวบรวมผลการประเมินความเสียงด้านการ
ทจุริต เพือจดัทําเอกสารความเสียงด้านการทจุริตขององค์กร 

3. เสนอข้อมลูเมือมีประเด็นทีเกียวข้องกับความเสียงจากการทุจริตระดับองค์กร หรือมีความเสียงจากการทุจริตประเด็น
ใหม่ๆ เกิดขึ น 

4. ติดตามให้แต่ละสายงานมีการป้องกันการทุจริตและบริหารความเสียงจากการทุจริตอย่างเพียงพอ และให้ทราบถึง
เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเป็นความเสียงจากการทจุริตอย่างมีนยัสําคญั เพือให้เกิดการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

ในปี 2562 บริษัทได้จดัทําโครงการยกระดบัการบริหารความเสียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน ได้แก่  

• โครงการ "รวมพลงั อาสาสู้ โกง" โดยการทํางานร่วมกบัเครือข่ายของภาครัฐ  
• โครงการวางระบบควบคมุภายในเพือป้องกนัความเสียง  
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ CCTV ลดความเสียงในการเกิดการทจุริต 
• ขยายหลกัสตูรการฝึกอบรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันไปยงัเจ้าหน้าทีและพนกังานในระดบัปฏิบติัการ พร้อมทั ง

เพิมเติมเนื อหาการกํากบัดูแลและการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันให้เป็นหลกัสตูรมาตรฐานผ่านระบบ E-learning 
ขององค์กร 

บริษัทมีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัผู้บริหารและพนกังานโดยเน้นยํ าและปลกูฝังให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการกระทําทีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียงในด้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยมีการวิเคราะห์ข้อบง่ชี  ประเมินความเสียงของการเกิดทจุริตคอร์รัปชนัอย่างสมํา
เสมอ ซึงถือเป็นความเสียงหนึงภายใต้ความเสียงภาคบงัคบั Mandatory Risk ซึงทกุหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจต้องทําการประเมิน และ
ติดตาม ทบทวนมาตรการควบคมุให้สอดคล้องต่อการเปลียนแปลงทกุไตรมาส โดยมี 

1. หน่วยงานบริหารความเสียง ทําหน้าทีเป็นผู้ ติดตามสรุปผลการทบทวนในภาพรวมของบริษัท รวมทั งประสานงานกับ
สํานักตรวจสอบเพือการสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสียงสําหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพือ
ป้องกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชนั 

2. สํานกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเป็นผู้ประเมิน ติดตามการกํากบัดแูลทีดี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย
ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน เพือให้มันใจว่าทกุหน่วยงานในองค์กรมีการดําเนินการอย่างถกูต้องและเป็นไปตามนโยบายต่างๆ 
ทีได้กําหนดไว้ 

    
 

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อให้เป ็นไปตำมนโยบำยในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
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การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

1111.... การควบคมุภายในการควบคมุภายในการควบคมุภายในการควบคมุภายใน    
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกําไรอย่างยังยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการทีเพิมคณุค่าให้กบัลูกค้าและ

สงัคม ผ่านกระบวนการทํางานทีเน้นคณุภาพและความคล่องตวั รวมทั งการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ และนวตักรรมทีมีความเป็นเลิศ 
ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสียง และมีระบบการควบคุมภายในทีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่าเชือถือ เพือให้การดําเนินกิจการของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สามารถลดหรือป้องกนัความเสียหายทีอาจจะเกิดขึ น ทําให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมีความเชือมันต่อการควบคมุภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจงึได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึงมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตามข้อกําหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําหน้าทีสอบทานรายงาน
ทางการเงินให้ถกูต้องและเชือถือได้ รายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
สมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั งกํากบัดแูลให้มีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสียง 
การกํากับดแูลกิจการของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท โดยมีสํานกัตรวจสอบ ทําหน้าทีประเมินระบบการควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนการดแูลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงกรอบการควบคมุภายใน
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เพือให้มันใจได้ว่าหน่วยงานมีการ
ปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในทีได้กําหนดไว้ ดงันี   

1111....1111 สภาพแวดลอมของกสภาพแวดลอมของกสภาพแวดลอมของกสภาพแวดลอมของการควบคมุ ารควบคมุ ารควบคมุ ารควบคมุ ((((Control Environment)Control Environment)Control Environment)Control Environment) 
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีดี โดยกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการทีดีและ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน โดยผู้บริหารและพนกังานทกุ
ระดบัต้องลงนาม และมีการสือสารอย่างต่อเนืองให้พนกังานได้รับทราบและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถงึให้มีการสอบและทบทวน
ความรู้ (CG QUIZ) อย่างน้อยปีละครั ง เพือให้มันใจว่าบคุลากรทกุระดบัมีความเข้าใจและตระหนกัถงึความสําคญั พร้อมทั งสามารถ
ปฏิบติัตนได้ถกูต้องภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และมีการจดัโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกบัการดําเนินงานอยู่เสมอ โดยมีการแบง่แยกหน้าทีงานและการถ่วงดลุอํานาจตามหลกัการควบคมุภายในทีดี เพือให้ฝ่าย
บริหารและการปฏิบติังานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานได้
อย่างชดัเจน นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนือง จดัให้มีการพฒันาฝึกอบรมความรู้ 
ทกัษะและความสามารถให้เหมาะสมกบังานทีได้รับมอบหมายรวมทั งได้มีการกําหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง
ทีสําคญั (Succession Plan) เพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง    

1111....2222 การประเมนิความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง ((((Risk Assessment)Risk Assessment)Risk Assessment)Risk Assessment)    
    บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียง ภายใต้การเปลียนแปลงทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั งจากปัจจัย

ภายใน และภายนอก จึงจดัให้มีการบริหารความเสียงทัวทั งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะทํางานบริหาร
ความเสียง Risk Management Committee ทําหน้าทีรับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย เพือเป็นแนวทางบริหารจดัการความ
เสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท ประกอบด้วยการบริหารความเสียงในระดับองค์กร การบริหารความ
เสียงในระดบัปฏิบติัการ และมีการสือสารให้พนกังานทกุคนรับทราบ อีกทั งมีการแต่งตั ง Risk Champion ของแต่ละหน่วยงานทํา
หน้าทีให้คําแนะนําประสานงานการประเมินความเสียงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทกุหน่วยงานประเมินปัจจยัความเสียง

ระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน

1. กำรควบคุมภำยใน

1.1 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)

1.2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)
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การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

ด้านต่างๆ โดยคํานงึถงึโอกาสเกิด และผลกระทบทีอาจเกิดขึ น รวมถงึโอกาสทีจะเกิดการทจุริตและคอร์รัปชัน มีการกําหนดดชันีชี วดั
ประสิทธิผลการบริหารความเสียงทีสําคญั (Key Risk Indicator: KRI) ซึงเป็นเครืองมือในการเตือนภยัล่วงหน้า โดยถือเป็นหน้าที
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสียงให้เหลืออยู่ในระดับทียอมรับได้ โดยมีการติดตามและจัดทําแผนการ
ปฏิบติังานเพือจดัการความเสียงอย่างสมําเสมอ นอกจากนี บริษัทยังให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการจดัทําแผนการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผน
สํารองฉกุเฉินสําหรับระบบข้อมลูสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพือเตรียมความพร้อมกบัความเสียงและภาวะวิกฤต
ทีอาจจะเกิดขึ น และทําให้มันใจว่าการทํางานทีสําคญัของบริษัทจะมีความต่อเนือง ไม่หยดุชะงกั และในทกุ 6 เดือนมีการรายงาน
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเสียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี ผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้สอบทาน และตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามมาตรการการลดความเสียงเพือให้มันใจว่าความเสียงของบริษัทอยู่ในระดบั
ทียอมรับและจดัการได้ 

1111....3333 กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม ((((Control Activities)Control Activities)Control Activities)Control Activities)    
บริษัทมีการกําหนดกิจกรรมการควบคมุภายในทีชดัเจนและเหมาะสมกบัความเสียงและลกัษณะของกิจการมีการสอบทานการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อย่างสมําเสมอ โดยมีการกําหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยกําหนดเป็นดชันีชี วดัผลการปฏิบติังาน (Key 
Performance Indicators : KPIs)  เป็นเครืองมือในการวางแผน ควบคมุ ตรวจสอบและติดตามได้ มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบติัในการทํางาน รวมทั งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดีให้พนกังานได้ปฏิบติั ซึงพนกังานทกุคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบติัฯ ตั งแต่
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าทีและกําหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน และสามารถ
สอบยนัความถกูต้องระหว่างกนัได้เพือลดความเสียงในการทจุริตหรือการกระทําทีไม่เหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจดําเนินการ
และระดบัวงเงินอนมุติัรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที การควบคมุ
การเข้าถึงข้อมลูในแต่ละระดับ การกําหนดรหสัผ่าน การสํารองและการกู้ ข้อมลูเพือความต่อเนืองของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงได้
ประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ โดยประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุระดบัตระหนกัเรืองความปลอดภยัด้าน
สารสนเทศและให้ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการกําหนดวิธีปฏิบติัทีชดัเจนในการทํารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบติัตามข้อกําหนดและการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั โดยมีสํานกัตรวจสอบ
ภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุอย่างสมําเสมอโดยกําหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลมุถึง
กระบวนการการปฏิบติังานทีมีความสําคญั 

1111....4444 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ((((Information and CommunicationInformation and CommunicationInformation and CommunicationInformation and Communication))))    
บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือสารโดยมีช่องทางการสือสารทั งภายในและภายนอก เพือให้การตดัสินใจ

ของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื นฐานข้อมลูทีมีความถกูต้อง เพียงพอ เชือถือได้และทนัต่อ
สถานการณ์ โดยข้อมูลทีสําคัญและทัวไปจะเปิดเผยในรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ผ่านเว็บไซต์ 
www.cpall.co.th ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท 
และระเบยีบปฏิบติัเรืองการใช้ข้อมลูภายใน รวมถงึมีการสือสารให้พนกังานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบคําสังของบริษัท และข้อมลู
ข่าวสารทีสําคญัๆ อย่างชดัเจนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท รวมทั งมีช่องทางการรับเรืองร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมลูเกียวกบัการ
กระทําผิดและการทจุริตได้อย่างปลอดภยั และกําหนดแนวทางการบริหารจดัการเรืองร้องเรียนอย่างชดัเจนภายในเวลาทีเหมาะสม 

1.3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)

1.4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication)
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การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

โดยแจ้งไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือ แจ้งมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@cpall.co.th หรือผ่านช่องทางอืนๆ 
ตามทีบริษัทได้แจ้งไว้ในรายงานประจําปีเรืองการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุทีระบขุ้อมลูสําคญัทีจําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจก่อน
ล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด เพือให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมลูก่อนเข้าร่วมประชมุกําหนด 
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท และการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุแต่ละครั งได้มีการจดัทํารายงานการประชมุบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสงัเกตของกรรมการในเรืองทีพิจารณา ตลอดจนบริษัทมีการจดัเก็บข้อมลูและสารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการดํา 
เนินธุรกิจ และจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบญัชีทีมีความสําคญัต่อการจดัทํารายงานทางการเงิน นอกจากนี 
บริษัทมีนโยบายทีชดัเจนในเรืองการควบคมุระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมลู และการนําข้อมลูไปใช้ในทางทีไม่ควร โดยได้
ดําเนินตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ 

1111....5555 การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล (Monitoring)(Monitoring)(Monitoring)(Monitoring)    
บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ซึงเป็นหน่วยงานอิสระ ทําหน้าทีให้ความเชือมัน ให้คําปรึกษา ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานตามระบบการควบคมุ
ภายใน ระบบการบริหารความเสียง ระบบการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตาม
แผนการตรวจสอบ พร้อมทั งติดตามผลการดําเนินการแก้ไขจากหน่วยงานทีได้รับการตรวจสอบทกุประเด็นจนกว่าจะมีการดําเนินการ
แล้วเสร็จครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส นอกจาก 
นี คณะกรรมการตรวจสอบยงัประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคญั 
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั นตอนและระเบียบที
กําหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องทีเกียวกบัระบบการควบคมุภายในทีเป็นสาระสําคญั 

 
2222.... การตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน    

สํานกัตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เทียงธรรม มีจรรยาบรรณ  ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกฎบตัร 
ซึงกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินการตรวจสอบไว้อย่าง
ชัดเจน และมีการทบทวนเป็นประจํา เพือให้มีความเหมาะสม นอกจากนี สํานักตรวจสอบมีการจัดทําแผนการตรวจสอบ โดย
พิจารณาตามความเสียง เน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และเป็นประโยชน์เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบัองค์กร 
โดยดําเนินการดงันี  

2.1 สํานักตรวจสอบมีการพัฒนางานตรวจสอบ    โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการตรวจสอบ ผลกัดนั และสือสารให้
ผู้ปฏิบติังานเข้าใจบทบาทของตนเอง และนําไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน นอกจากนี ตามแผนงานของบริษัททีให้ความสําคญักบั 
Digital Transformation จงึมีการนําระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ สํานกัตรวจสอบได้เล็งเห็นความสําคญั โดย
มี ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) เข้าไปตรวจสอบภายหลงัการติดตั งระบบต่างๆ เพือประเมินความรัดกมุ และลด
ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี สํานักตรวจสอบยังให้ความสําคัญ และสนบัสนุนให้มีการตรวจสอบในลักษณะ 
Integrated Audit โดยการจดัทีมตรวจสอบปฏิบติัการ และทีมตรวจสอบระบบงาน IT ดําเนินการตรวจสอบร่วมกนั เพือเสนอแนะ 

2. กำรตรวจสอบภำยใน

1.5 กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
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การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

และปรับปรุงกระบวนการการทํางาน และติดตามความผิดปกติทีอาจเกิดขึ น โดยนําระบบเทคโนโลยีมาเพิมประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบ     

2.2  สาํนักตรวจสอบให้ความสาํคัญกับการพฒันาผู้ตรวจสอบ โดยสนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเอง ด้วยการ
อบรม สอบวฒิุบตัรทางวิชาชีพตรวจสอบ เพือให้มีความรู้ และความเชียวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 

 ในรอบปี 2562 ทีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทํารายการระหว่างกนักบักิจการทีเกียวข้องกนัโดยรายการเหล่านี มี
ราคาและผลตอบแทนทีเป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัวไปหรือเป็นไปตามสญัญาทีตกลงกนัไว้ (รายละเอียดตาม ข้อ 4 ของ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัที
เกิดขึ นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมลูและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

มาตรการแมาตรการแมาตรการแมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันละขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันละขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันละขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน    

ในกรณีรายการซื อขายสินค้าและบริการซึงเป็นรายการทีเกิดขึ นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้
ลงทนุเพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้สํานักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจําเป็นของการทํารายการดังกล่าวกับ
หน่วยงานภายในทีเกียวข้องเพือให้รายการซื อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าว
แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ส่วนรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลันกรองและ
ดแูลให้มีการปฏิบติัทีเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจด
ทะเบยีนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเกียวโยงกนั ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกบัข้อกําหนดในเรืองการทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดนโยบายเรืองความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางานของบริษัท เพือให้กรรมการและพนักงานได้
ยดึถือและปฏิบติัอย่างถกูต้อง นอกจากนี ยงัได้ตั งคณะทํางานดําเนินงานสําหรับกํากบัดแูลการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัเพือกํากบั
ดแูลการทํารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 ในกรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึงถือเป็นรายการทีเกิดขึ นเป็น
ครั งคราว บริษัทมีนโยบายทีจะใช้ผู้ เชียวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนโยบายการและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนโยบายการและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนโยบายการและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต    

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชดัเจนว่า การทํารายการระหว่างกนัอาจจะเกิดขึ นได้ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจตามปกติ แต่
ต้องอยู่บนพื นฐานของความจําเป็น เป็นราคาทียุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพือรักษาผลประโยชน์สูงสดุของ
บริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบับริษัททีเกียวข้องหรือบคุคลทีเกียวข้อง ทั งนี  เนืองจากลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึงอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอืนๆ รวมถึงบริษัททีเกียวข้อง 
บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในส่วนของการซื อขายสินค้าและบริการจะยงัคงมีอยู่ตามการขยายตวัของธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอืนๆ จะขึ นอยู่กบัความจําเป็นทางธุรกิจ  

 

 

 

รายการระหว่างกัน

มำตรกำรและข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
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รายการระหวางกัน 

บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการระหว่างกนัแต่ละประเภทดงันี  

ขายสินคาขายสินคาขายสินคาขายสินคา    
ราคาทีกําหนดขึ นตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินค้าให้กบับริษัท
อืนทีไมเ่กียวข้องกนั 

รายไดบรกิารและรายไดอืน่รายไดบรกิารและรายไดอืน่รายไดบรกิารและรายไดอืน่รายไดบรกิารและรายไดอืน่    ราคาตามสญัญาทีกําหนดขึ นตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจ 

ซือ้สนิคาและตนทนุบรกิารซือ้สนิคาและตนทนุบรกิารซือ้สนิคาและตนทนุบรกิารซือ้สนิคาและตนทนุบรกิาร    
ราคาทีกําหนดขึ นตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซื อสินค้าและบริการ
จากบริษัทอืนทีไมเ่กียวข้องกนั 

ตนทนุบรกิารและคาใชจายอืน่ตนทนุบรกิารและคาใชจายอืน่ตนทนุบรกิารและคาใชจายอืน่ตนทนุบรกิารและคาใชจายอืน่    ราคาตามสญัญาทีกําหนดขึ นตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจ 

ซือ้ทรัพยสนิซือ้ทรัพยสนิซือ้ทรัพยสนิซือ้ทรัพยสนิ    
ราคาทีกําหนดขึ นตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซื อจากบริษัทอืนทีไม่
เกียวข้องกนั 

สําหรับปี 2562 บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง ซึงกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที
เกิดขึ นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตสุมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี  

รายการระหว่างกนัทีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึงเป็นรายการทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป และเป็นไปตาม
หลกัการในการเข้าทํารายการตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 4) 
พ.ศ. 2551 ซึงคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัไว้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2553 เมือวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2553 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 

คา่ใช้จ่ายอืน  174  

เจ้าหนี อืน  2 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดาคือนายธนินท์ เจียร
วนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมี
กรรมการร่วม 2 ทา่น คือ 1.นายศภุชยั 
เจียรวนนท์  2.นายสภุกิต เจียรวนนท์ 
  

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

5  

คา่ใช้จ่ายอืน  19  

ลกูหนี การค้า  5 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์การเกษตร จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดาคือนายธนินท์ เจียร
วนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
 

ขายสนิค้า 1  

ซื อสนิค้า 2  

เจ้าหนี การค้า  1 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โปรดิวส จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 

ขายสนิค้า 2  

ซื อสนิค้า 1  

ขายสินค้า

รายได้บริการและรายได้อื่น

ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ

ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ซื้อทรัพย์สิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั 
(มหาชน) 

มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 3 ทา่น คือ 1.นายธนินท์ เจียร
วนนท์ 2.นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ 3.พล
ตํารวจเอกพชัรวาท   วงษ์สวุรรณ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

46  

ซื อสนิค้า 352  

ลกูหนี การค้า  7 

เจ้าหนี การค้า  37 

บริษัท เจียไตโ๋ปรดิวซ์ จํากดั มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ บิดานายสภุกิต 
เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบมจ.ซีพี 
ออลล์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซื อสนิค้า 8  

เจ้าหนี การค้า   2 

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ ด จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ  11  

ลกูหนี การค้า   1 

เจ้าหนี การค้า  9 

บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายประเสริฐ จารุพ
นิช 

รายได้บริการ รายได้อืน 116  

ซื อสนิค้า 953  

ลกูหนี อืน  7 

เจ้าหนี การค้า  159 

บริษัท ซี.พี.เทรดดิ ง กรุ๊ป จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดานายธนินท์  เจียร
วนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

รายได้บริการ 2  

บริษัท ซี.พี.ฟาซลิตีิ  แมเนจเม้นท์ จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

รายได้บริการ 1  

คา่ใช้จ่ายอืน  19  

ลกูหนี การค้า  1 

เจ้าหนี อืน  5 

บริษัท ซี.พี.ฟู้ ดสโตร์ จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดาคือ นายธนินท์ 
เจียรวนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

รายได้บริการ รายได้อืน 127  

ซื อสนิค้า  1,451  

ลกูหนี อืน  1 

เจ้าหนี การค้า  212 

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่นคือ นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ 
และมีนางอรุณี วชัรานานนัท์ น้องสาวนาย
อดเิรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการบริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากดั (มหาชน) เป็นกรรมการ) 

ขายสนิค้า 183  

ซื อสนิค้า  147  

ลกูหนี การค้า   7 

เจ้าหนี การค้า   11 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน)  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
ขายสนิค้า รายได้บริการ  32  

ต้นทนุบริการ คา่ใช้จ่ายอืน 8  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  5 

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดาคือ นายธนินท์ 
เจียรวนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

รายได้อืน 1  

คา่ใช้จ่ายอืน  4  

ลกูหนี การค้า  1 

เจ้าหนี อืน  1 

บริษัท ซี.พี.อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ รายได้อืน  5  

ซื อสนิค้า 791  

ลกูหนี อืน  1 

เจ้าหนี การค้า  202 

บริษัท ซีนิเพลก็ซ์ จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 3 ทา่น คือ 1.นายสภุกิต เจียร
วนนท์ 2.นายณรงค์  เจียรวนนท์   
3. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 

รายได้อืน 2  

ลกูหนี อืน  1 

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

37  

คา่ใช้จ่ายอืน 1,580  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  14 

เจ้าหนี การค้า  122 

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ เทรดดิ ง จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

รายได้อืน (6)  

ซื อสนิค้า 10  

ลกูหนี อืน  2 

บริษัท ซีพี ไหห่ลาย ฮาร์เบอร์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ขายสนิค้า 15  

ลกูหนี การค้า  2 

บริษัท ซีพี-เมจิ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายอดเิรก ศรี
ประทกัษ์ 
 
 
 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

91  

ซื อสนิค้า  3,748  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  14 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  638 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายอดเิรก ศรี
ประทกัษ์ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

228  

ซื อสนิค้า 7,232  

ลกูหนี การค้า  27 

เจ้าหนี การค้า  287 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

254  

ซื อสนิค้า คา่ใช้จ่ายอืน 13,855  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  39 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  4,219 

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

93  

ซื อสนิค้า คา่ใช้จ่ายอืน 2,072  

ลกูหนี การค้า   2 

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ ด
เซน จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

72  

ซื อสนิค้า ต้นทนุบริการ 
คา่ใช้จ่ายอืน 

19  

ลกูหนี การค้า   7 

เจ้าหนี การค้า   52 

บริษัท ซีพีเอฟ  ไอทีเซน็เตอร์  จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ 23  

ลกูหนี การค้า  16 

บริษัท เซน็ด์อิท (ประเทศไทย) จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ทางอ้อมผ่านบริษัททีเกียวข้อง ร้อยละ 
59.35 

คา่ใช้จ่ายอืน 26  

เจ้าหนื อืน  11 

บริษัท ดี ซูพรีม จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์  นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ
พีน้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 
 
 

รายได้บริการ รายได้อืน 2  

ซื อสนิค้า 377  

ลกูหนี อืน  1 

เจ้าหนี การค้า  94 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จํากดั มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 

เจียรวนนท์ และบิดาคือ นายธนินท์ 
เจียรวนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

ซื อสนิค้า คา่ใช้จ่ายอืน 35  

เจ้าหนื อืน  7 

บริษัท ไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต  
จํากดั 

มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และบิดาคือนายธนินท์ เจียร
วนนท์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
 

เจ้าหนื อืน  13 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั 3 ทา่น คือ 1. นายศภุชยั เจียร
วนนท์ 2. นายณรงค์  เจียรวนนท์  
3. นายอํารุง สรรพสทิธิวงศ์ 
 

ขายสนิค้า รายได้บริการ  2  

ลกูหนี การค้า   2 

บริษัท ทรู จีเอส จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้อืน 1  

ซื อสนิค้า 4  

เจ้าหนี การค้า  1 

บริษัท ทรู ดจิิทลั กรุ๊ป จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้อืน 274  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  34 

บริษัท ทรู ดจิิทลั พาร์ค จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
 

ขายสนิค้า 1  

บริษัท ทรู ดสิทริบิวชัน แอนด์ เซลส์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ รายได้อืน 183  

ซื อทรัพย์สนิ ซื อสนิค้า 
คา่ใช้จ่ายอืน 

1,661  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน   64 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  471 

บริษัท ทรู ทชั จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วม 1 ทา่น คือ นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
 

รายได้อืน 2  

คา่ใช้จ่ายอืน 1  

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และนายศภุชยั เจียร
วนนท์  นายสภุกิต เจียรวนนท์ นาย
ณรงค์ เจียรวนนท์ และพีน้อง เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการร่วม 1 
ทา่น คือ นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
 

รายได้บริการ 7  

คา่ใช้จ่ายอืน 1  

ลกูหนี การค้า  2 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท ทรู มนันี จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

และมีบตุรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  

รายได้บริการ รายได้อืน 627  

ซื อสนิค้า ต้นทนุบริการ 
คา่ใช้จ่ายอืน 

17,825  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  114 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  994 

บริษัท ทรู มฟู จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ  (12)  

ลกูหนี อืน   14 

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชัน จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วมกนั  1  ทา่น คือ. นายศภุชยั เจียร
วนนท์ 

รายได้บริการ รายได้อืน 727  

คา่ใช้จ่ายอืน 54  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน   539 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน   108 

บริษัท ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายอืน 45  

เจ้าหนี การค้า  4 

บริษัท ทรู ลีสซิง จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีนายศภุชยั เจียร
วนนท์ นายสภุกิต เจียรวนนท์ นาย
ณรงค์ เจียรวนนท์ และพีน้องเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายอืน 68  

เจ้าหนี อืน  11 

บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์  รีเทล  จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  และนายศภุชยั เจียร
วนนท์ นายสภุกิต เจียรวนนท์ นาย
ณรงค์ เจียรวนนท์ และพีน้อง เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่  

ขายสนิค้า รายได้บริการ 15  

ลกูหนี การค้า  2 

บริษัท ทรู วิชันส์ กรุ๊ป  จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วม 3 ทา่น คือ 1.นายสภุกิต เจียร
วนนท์  2. นายณรงค์ เจียรวนนท์  3.
นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
 

ขายสนิค้า  1  

คา่ใช้จ่ายอืน 5  

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  6 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ 11  

ต้นทนุบริการ คา่ใช้จ่ายอืน 355  

ลกูหนี การค้า  4 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  47 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซน็เตอร์ 
จํากดั 

มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายศภุชยั 
เจียรวนนท์ นายสภุกิต เจียรวนนท์ นาย
ณรงค์ เจียรวนนท์ และพีน้อง เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่  

คา่ใช้จ่ายอืน 25  

เจ้าหนี อืน  3 

บริษัท ทรู อีโลจิสตกิส์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายอืน 3  

เจ้าหนี อืน  1 

บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือทางอ้อมผ่าน
บริษัททีเกียวข้อง นอกจากนี มีกรรมการ
ร่วม 1  ทา่น คือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

คา่ใช้จ่ายอืน 7  

เจ้าหนี อืน  6 

บริษัท ทรูโฟร์ย ูสเตชัน จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วม 1 ทา่น คือ  นายศภุชยั เจียรวนนท์ 

ขายสนิค้า (2)  

คา่ใช้จ่ายอืน 3  

เจ้าหนี อืน  1 

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายอืน 2  

บริษัท ไทยโคโพลีอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
จํากดั 

มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ และพีน้องเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

รายได้อืน 1  

ซื อสนิค้า 33  

เจ้าหนี การค้า  8 

บริษัท บีเอฟเคที  (ประเทศไทย) จํากดั  มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้อืน 2  

ลกูหนี การค้า   2 

บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี  จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

ขายสนิค้า 11  

ลกูหนี การค้า  4 

บริษัท เบคเฮาส์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีนายศภุชยั เจียร
วนนท์ นายสภุกิต เจียรวนนท์ และพี
น้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
 

ขายสนิค้า 4  

ลกูหนี การค้า   1 

บริษัท พฒันาผู้ นําเครือเจริญโภคภณัฑ์ 
จํากดั 

มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ
ร่วม 2 ทา่น คือ 1.นายณรงค์ เจียร
วนนท์ 2.นายประเสริฐ จารุพนิช 

ขายสนิค้า รายได้บริการ  2  

คา่ใช้จ่ายอืน 67  

ลกูหนี การค้า   2 

เจ้าหนื อืน  8 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62

199รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท พนัธวณิช จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีนายศภุชยั 
เจียรวนนท์  นายสภุกิต เจียรวนนท์ พี
น้องและบิดาคือนายธนินท์  เจียรวนนท์ 
และมีกรรมการร่วม 2 ทา่น คือ 1. นาย
ศภุชยั เจียรวนนท์ 2.นายอํารุง สรรพ
สทิธิวงศ์ 

ขายสนิค้า 12  

คา่ใช้จ่ายอืน 9  

ลกูหนี การค้า  7 

เจ้าหนี อืน  4 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายประเสริฐ จารุพ
นิช 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

73  

ซื อสนิค้า 1,202  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน   8 

เจ้าหนี การค้า  262 

บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 3 ทา่น คือ 1.นายสภุกิต  เจียร
วนนท์ 2.นายณรงค์  เจียรวนนท์   
3. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 

คา่ใช้จ่ายอืน 3  

ลกูหนี การค้า  1 

เจ้าหนี การค้า  9 

บริษัท  ฟรีวิลล์ โซลชูันส์  จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายศภุชยั 
เจียรวนนท์  นายสภุกิต เจียรวนนท์ พี
น้องและบิดาคือนายธนินท์  เจียรวนนท์ 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วม 2 ทา่น คือ 1. นายศภุชยั เจียร
วนนท์ 2.นายประเสริฐ จารุพนิช 

ซื อทรัพย์สนิ คา่ใช้จ่ายอืน 31  

เจ้าหนี อืน  4 

บริษัท โภคภณัฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายอืน 7  

ลกูหนี อืน   6 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลตีิ  ดีเวลอ็ปเม้นต์ 
คอร์ปอเรชัน จํากดั 

มีนายศภุชยั เจียรวนนท์ นายสภุกิต 
เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ
พีน้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า  7  

ลกูหนี การค้า  3 

บริษัท เรียล มฟู จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ รายได้อืน 232  

คา่ใช้จ่ายอืน 77  

เจ้าหนี อืน  1 

บริษัท วายแอนด์โอ จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

ขายสนิค้า รายได้อืน 5  

บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชัน 
จํากดั 

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัททีเกียวข้อง คา่ใช้จ่ายอืน 3  

บริษัท ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ 
จํากดั 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

ขายสนิค้า 2  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารมลูคารมลูคารมลูคารายการายการายการายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ ง จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายประเสริฐ จารุพ
นิช 

 รายได้อืน (9)  

บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ ง จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วม  
1 ทา่น คือนายประเสริฐ จารุพนิช 

ขายสนิค้า 2  

บริษัท  อาร์เบอร์ เอเคอร์ส  ประเทศไทย  
จํากดั 

มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 3 ทา่น คือ 1 นายศภุชยั เจียร
วนนท์   2.นายสภุกิต เจียรวนนท์   
3.นายอดเิรก   ศรีประทกัษ์ 

ขายสนิค้า 3  

ลกูหนี การค้า  1 

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เพ็ท ฟู้ ด จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้อืน 3  

ซื อสนิค้า 110  

เจ้าหนี การค้า  31 

บริษัท เอ้ก ดจิิทลั จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีศภุชยั เจียร
วนนท์ นายสภุกิต เจียรวนนท์ และพี
น้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซื อทรัพย์สนิ คา่ใช้จ่ายอืน 73  

เจ้าหนี อืน  20 

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จํากดั มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   และมีกรรมการ
ร่วม 2 ทา่น คือ 1.นายสภุกิต เจียร
วนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

รายได้บริการ 1  

คา่ใช้จ่ายอืน 5  

เจ้าหนี การค้า   133 

บริษัท  แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า  จํากดั มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า  1  

ซื อสนิค้า 8  

เจ้าหนี การค้า  1 

บริษัท ไอคอนสยาม จํากดั มีกรรมการร่วมกนั  3 ทา่น ได้แก่ 1 นาย
อํารุง สรรพสทิธิวงศ์ 2. นายปิยะวฒัน์ ฐิ
ตะสทัธาวรกลุ 3. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

คา่ใช้จ่ายอืน 10  

C.P.Aquaculture (India) Private 
Limited 

มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ซื อสนิค้า 5  

C.P.Cambodia Co.,Ltd. มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

5  

ซื อสนิค้า 78  

ลกูหนี การค้า  1 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน  8 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ

ปี 2562

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายการระหวางกัน 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง    ลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธลกัษณะความสมัพนัธ    
ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่ลกัษณะรายการระหวางกนัที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    
มลูคารายการมลูคารายการมลูคารายการมลูคารายการ    

ปปปป    2562256225622562    
ยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอืยอดคงเหลอื    

ณณณณ    31 31 31 31 ธธธธ....คคคค. 62. 62. 62. 62    
C.P. Vietnam Corporation มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัททีเกียวข้องร้อยละ 12.49  
และมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 13  

ซื อสนิค้า 9  

ลกูหนี การค้า  2 

Charoen Pokphand Foods Canada 
Inc. 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัททีเกียวข้อง  

ซื อสนิค้า 46  

เจ้าหนี การค้า  1 

CP Avant Private Limited มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทที
เกียวข้องร้อยละ 99.98   

คา่ใช้จ่ายอืน 2  

CP B&F (Cambodia) Co., Ltd. มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัททีเกียวข้องร้อยละ 35.69 

ขายสนิค้า รายได้บริการ 4  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  12 

CP Coffee Business Hong Kong 
Company Limited  

มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัททีเกียวข้องร้อยละ 100  

ลกูหนี การค้า   14 

CP Foods (UK) Limited มีบริษัท  เครือเจริญโภคภณัฑ์  จํากดั  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ทางอ้อมผ่านบริษัททีเกียวข้อง ร้อยละ 
23.37 

ซื อสนิค้า 7  

เจ้าหนี การค้า  1 

CPF (India) Private Limited มีบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั ซึง
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บริษัททีเกียวข้องร้อยละ 40.62 

ซื อสนิค้า 6  

บริษัทอืนๆ  ขายสนิค้า รายได้บริการ 
รายได้อืน 

14  

ซื อทรัพย์สนิ ซื อสนิค้า 
คา่ใช้จ่ายอืน 

3  

ลกูหนี การค้า ลกูหนี อืน  71 

เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืน   53 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ

มูลค่ารายการ
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รายงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

20



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์หลายด้าน ทั งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบญัชีการเงินและภาษีอากร และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมี
องค์ประกอบและคณุสมบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วยนายผดงุ เตชะศรินทร์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีดี บญุยงั และนางนํ าผึ ง วงศ์สมิทธิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายกฤษดา เอื อปิยะชาติ 
รองกรรมการผู้จดัการสํานกัตรวจสอบเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึงสอดคล้องตามแนวปฏิบติัทีดีของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเน้นการปฏิบติัตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการทีดี มีระบบการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผล รวมทั งสอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือให้บริษัทมีการดําเนินงานทีมีความโปร่งใส สุจริตและเทียงธรรมเพือสร้างความยังยืน
ให้กบัองค์กร และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร พนกังาน 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีภายนอก 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 12 ครั ง กรรมการตรวจสอบทั ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครั ง 
โดยได้มีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก ผู้บริหารทั งจากฝ่ายบญัชีการเงิน 
และฝ่ายปฏิบติัการ ทั งนี คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัททกุ 3 เดือน ซึงพอสรุปสาระสําคญัของการปฏิบติังานได้ดงันี  

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2562 เพือให้มันใจว่าการจดัทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน รายการพิเศษ การปรับปรุงบญัชีและประมาณการทีสําคญั ครบถ้วนเพียงพอ เชือถือ
ได้ โดยได้รับคําชี แจงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการและผู้ตรวจสอบภายในจนเป็นทีพอใจว่าการจดัทํางบการเงิน เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั ง เพือหารือเกียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที รวมถึงประเด็นที
สําคญัจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินทีมีการเปลียนแปลงไป ซึงผู้สอบบญัชีแจ้งว่าไม่พบประเด็นปัญหาทีเป็น
สาระสําคญัในด้านบญัชีและการเงิน มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบติังาน นอกจากนี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้หารือกบัผู้สอบบญัชี และผู้บริหารฝ่ายบญัชีการเงินเกียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัให้ที
จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 รวมทั งการเตรียมความพร้อมของบริษัทเพือให้มันใจว่าจะสามารถเริมใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน 
เพียงพอและทนัเวลาซึงเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน 

2. สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพือให้
มันใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการดําเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีดีเพียงพอ เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน เพือประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียง 
ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั งการติดตามการดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที
เป็นสาระสําคัญทีผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีเสนอแนะอย่างต่อเนือง ทั งนี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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และอนมุติัแผนงานตรวจสอบประจําปี ทีได้จดัทําขึ นตามทิศทางกลยทุธ์และความเสียงขององค์กร และได้ให้ข้อแนะนําที
เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคมุภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคมุภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั งมีระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบักลยทุธ์
และความเสียงขององค์กร   

3. สอบทานการทํารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ว่ามีความสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินงานของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ป ฏิบ ัต ิ ให้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอืนที เ กียวข้อง พร้อมกันนี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเน้นการสอบทานการทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัท  
และบริษัทย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกันและให้รายงานการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันในทีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้นด้วยเงือนไขที
เป็นไปตามปกติธุรกิจ เสมือนทีทํากบับคุคลภายนอก ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วน
และเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสียงทํา
หน้าทีประเมินความเสียงให้ครอบคลมุทกุด้านทั งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสทีอาจจะเกิดผลกระทบและจดัทํา
แผนการจัดการความเสียงเพือป้องกันหรือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึ นต่อการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับ 
ทียอมรับได้ รวมถึงกําหนดตวัชี วดัความเสียงทีสําคญั (Key Risk Indicator - KRI) ซึงถือเป็นระบบเตือนภยัลว่งหน้า  
เพือติดตามการเปลียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ต่อสถานการณ์ทีไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ และสามารถตอบสนอง 
ให้ทนัตอ่สถานการณ์และแนวโน้มการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทกุ 6 เดือนมีการสรุป
รายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากนี ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบวา่มีการปฏิบตัิตามมาตรการการลดความเสียงเพือให้
มันใจวา่ความเสียงของบริษัทอยูใ่นระดบัทียอมรับและจดัการได้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการดําเนิน
ธุรกิจ โดยมีการประเมินความเสียง การบริหารความเสียงและการติดตามความคืบหน้า รวมทั งมีการทบทวนความ
เสียงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอยา่งสมําเสมอ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ายจัดการมีแนวนโยบายทีแจ้งชัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการจัดตั ง
หนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) เพือให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประมวลรัษฎากร รวมทั งกฎหมายอืนทีสําคญัและเกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน โดยกําหนดมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบ
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ดูแลโดยตรง จากการสอบทานไม่พบเหตกุารณ์ใดทีมีเจตนาทีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการดําเนินการใดๆ ที
ขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประทกุจําปีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี จากผลการประเมินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าทีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต
หน้าทีและความรับผิดชอบ และมีการสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอเพือให้เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

7. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความมุง่มันจริงจงัในการบริหารงานโดยยดึหลกัของการกํากบัดแูลกิจการทีดี การ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัและจรรยาบรรณของบริษัทเพือเป็นการสร้างความเชือมันให้กบัผู้ ถือหุ้นและ
ผู้มีสว่นได้เสียโดยได้แต่งตั งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือขบัเคลือนกระบวนการธรรมาภิบาลให้ดําเนินไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิงขึ น  

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพือขออนมุตัิต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นและทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิแตง่ตั งให้ นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลศิ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล และนาง
มญัชภุา สงิห์สขุสวสัดิ แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2563 ค่าสอบบญัชี
เป็นเงินรวม 5,970,000 บาท 

  โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
ตลอดจนฝ่ายจดัการของบริษัทมีความมุง่มันในการปฏิบตัิหน้าทีเพือให้บรรลเุป้าหมายทีตั งไว้อย่างมีคณุภาพเยียงมือ
อาชีพโดยให้ความสาํคญัอยา่งยิงตอ่การดําเนินงานทีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีระบบ
การบริหารความเสียงทีเหมาะสม มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดี ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสม
และรัดกมุเพียงพอ 

 

วนัที 23 มกราคม 2563 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายผดงุ เตชะศรินทร์) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียด
เก่ียวกับหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่  นายกฤษดา เอื อปิยะชาติ  
ตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนัตาํแหนงปจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัตรวจสอบ 
การศกึษา การศกึษา การศกึษา การศกึษา     

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University 
• ประกาศนียบตัรชั นสงู สาขาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประสบการณประสบการณประสบการณประสบการณ    
2531 – 2543 รองผู้จดัการสํานกัตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประวตักิารอบรมโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
2552 Company Secretary Program 
2553 Audit Committee Program 
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
หนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานตรวจสอบภายในหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานตรวจสอบภายในหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานตรวจสอบภายในหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานตรวจสอบภายใน    
1. จดัโครงสร้างแบง่งานความรับผิดชอบและบริหารงานทัวไปภายในสํานกัตรวจสอบ  
2. จดัทําคู่มือและมาตรฐานการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบติัตามมาตรฐานทีได้

วางไว้ 
3. จดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี ทีได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. จดัทํางบประมาณประจําปี และตวัชี วดัความสําเร็จของงานตรวจสอบ  
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบทั งด้านปฏิบติังาน ด้านสารสนเทศ เพือให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผลลพัธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจดัเก็บข้อมลูและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท 
7. ประเมินความเชือถือได้และความถกูต้องของข้อมลูด้านบญัชีการเงิน 
8. กํากบัดแูลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที

เกียวข้อง 
9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติังานตามข้อเสนอแนะ 
10. จดัทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
11. คดัเลอืกและพฒันาผู้ตรวจสอบภายในทกุระดบัให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบ 
12. ให้คําปรึกษา แนะนํา เกียวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสียงกบัหน่วยงานต่างๆ 
13. ปฏิบติังานพิเศษตามทีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. ประสานงานกบัผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี และทีปรึกษา 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กำรศึกษำ

ประวัติกำรอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบกำรณ์

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถงึข้อมลูอืนซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปี สิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 อย่างถกูต้อง
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ โดยได้มีการ
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมําเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที
สมเหตสุมผลในการจดัทํา รวมทั งมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีเป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ในรอบปีทีผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัวไปได้อย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระเป็นผู้ กํากบัดแูลคณุภาพของ
รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสียงและกระบวนการต่างๆ เพือการสนบัสนนุข้อมลู
และเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพือให้มีความมันใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเพียง
พอทีจะดํารงไว้ซึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัเรืองนี ปรากฎในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบบันี แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัทีน่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชือมันอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

(นายสภุกิต  เจียรวนนท์) (นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัดิ) 
     ประธานกรรมการ    ประธานกรรมการบริหาร 

 

    

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

คาํอธบิายและการวเิคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานคาํอธบิายและการวเิคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานคาํอธบิายและการวเิคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานคาํอธบิายและการวเิคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน    

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อ
ในประเทศไทย และ (2) ธุรกิจอืนๆ ในประเทศไทย เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจตวัแทนรับชําระค่าสินค้าและ
บริการ และธุรกิจจําหน่ายและซอ่มแซมอปุกรณ์ค้าปลีก และ (3) ธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเอง  

ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีม่ผีลตอการดาํเนนิงานภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีม่ผีลตอการดาํเนนิงานภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีม่ผีลตอการดาํเนนิงานภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีม่ผีลตอการดาํเนนิงาน    

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยงัคงเผชิญกบัความท้าทายทั งจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ อนัเป็นผลมาจากการชะลอตวัลง
ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนทีเติบโตตํากว่าทีคาดการณ์  สงครามการค้า และการแข็งค่าของเงินบาท ซึงส่งผลต่อภาคท่องเทียว
และการส่งออกทีเป็นตวัขบัเคลือนสําคญัของเศรษฐกิจไทย  ในขณะที ผู้บริโภคยงัมีความกงัวลต่อรายได้และกําลงัซื อ รวมไปถึงจาก
ภาระหนี ผูกพันทียงัคงสูง เป็นผลให้ความเชือมันในการจบัจ่ายใช้สอยทั งในปัจจุบนัและอนาคตมีแนวโน้มลดตําลง อย่างไรก็ตาม
กําลงัซื อในช่วงครึงหลงัของปี 2562 เริมปรับตวัเพิมขึ น ส่วนหนึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุภาครัฐ ทีถกู
นํามาใช้ในการรับมือเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง  

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ ค้าปลีกไทยประเมินภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2562 มีการขยายตวัประมาณร้อยละ 2.8 และมีมลูค่า
รวมอยู่ทีประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องรับแรงกดดนัจากปัจจยัทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน กอปร
กบัการรับมือกบัการเปลียนแปลงทีรวดเร็วโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สงัคมดิจิตลัและสงัคมไร้เงินสด ทีเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมและวิถี
ในการซื อสินค้าของผู้บริโภค เป็นผลให้ผู้ ค้าปลีกต้องพฒันารูปแบบและช่องทางทีผู้บริโภคจะเข้าถึงสินค้าและบริการทีหลากหลาย
มากขึ น ให้ตอบพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละโอกาสและความสะดวกได้อย่างเหมาะสม  

ในปี 2562 จํานวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื อ ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store) มีทั งสิ น 
18,240 สาขา เพิมขึ น 1,035 สาขา (จากการรวบรวมข้อมลูของบริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน)) โดยส่วนใหญ่ยงัคงมาจากการ
ขยายสาขาและเพิมรูปแบบร้านใหม่ๆ ของร้าน 7-Eleven ทั งนี การขยายสาขาของผู้ ค้าปลีกส่วนใหญ่เน้นไปทีจงัหวดัเมืองรอง รวมทั ง
การปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้มีความทนัสมยัตรงกบัพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป อย่างไรก็ตามในปีนี บริษัทยงัคงมีส่วนแบ่ง
การตลาดจํานวนสาขาของร้านสะดวกซื อประมาณร้อยละ 64 รองลงมา ได้แก่ เทสโก้ โลตสัเอ็กซ์เพรส และแฟมิลีมาร์ท ตามลําดบั   

  

การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมท่ีมีผลต่อกำรด�ำเนินงำน
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ภาพรวมผลการดาํเนนิงานสาํหรัภาพรวมผลการดาํเนนิงานสาํหรัภาพรวมผลการดาํเนนิงานสาํหรัภาพรวมผลการดาํเนนิงานสาํหรับปสิน้สดุวนัที ่บปสิน้สดุวนัที ่บปสิน้สดุวนัที ่บปสิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562562562562222    
เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนนิงานสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนนิงานสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนนิงานสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนนิงานสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2561256125612561    

รายไดรวมรายไดรวมรายไดรวมรายไดรวม    

ในรอบปี 2562 ทีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 571,110 ล้านบาท เพิมขึ นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.3  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ – มีจํานวน 550,901 ล้านบาท เพิมสงูขึ นร้อยละ 8.4 จากธุรกิจร้านสะดวกซื อ รวมถึงจาก
ธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ “สยามแม็คโคร” ซึงเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัท
และบริษัทย่อยในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างต่อเนืองและเหมาะสม รวมถึงการขยาย
สาขาเพือรองรับกบัการพฒันาวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้า และให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึสินค้าได้อย่างสะดวก  

อืนๆ – ประกอบด้วย ดอกเบี ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืน รวม 20,209 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 6.6 โดยมี
สาเหตหุลกัการเพิมขึ นของรายได้ค่าส่งเสริมการขายจากธุรกิจร้านสะดวกซื อ รวมถงึจากธุรกิจแม็คโคร และรายได้ค่าสิทธิและรายได้
อืนทีเกียวข้องจากการให้สิทธิ  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกนั แบง่สดัส่วนตาม 3 ธุรกิจหลกั มีดงันี  (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื อมีสดัส่วนร้อย
ละ 59 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 34 และ (กลุ่ม 3) รายได้จากธุรกิจอืนๆ ใน
ประเทศไทยมีสดัส่วนร้อยละ 7 ทั งนี  สดัส่วนรายได้ของทั ง 3 กลุ่มอยู่ในระดบัเดียวกนัเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

กาํไรขัน้ตนกาํไรขัน้ตนกาํไรขัน้ตนกาํไรขัน้ตน    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั นต้นจากการขายและบริการเท่ากบั 124,838 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 9.9 จากปีก่อน 
จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื อ ธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจสนบัสนนุอืนๆ และมีอตัรากําไรขั นต้นในงบ
การเงินรวมของบริษัทเป็นร้อยละ 22.7 เพิมขึ นจากร้อยละ 22.3 ในปี 2561 ทั งนี มีสาเหตหุลกัมาจากทั งธุรกิจร้านสะดวกซื อและธุรกิจ
ศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนของยอดขายสินค้าทีมีกําไรขั นต้นสงูเพิมขึ น  

ตนทนุในการจดัจาํหนายและคาใชจายในกตนทนุในการจดัจาํหนายและคาใชจายในกตนทนุในการจดัจาํหนายและคาใชจายในกตนทนุในการจดัจาํหนายและคาใชจายในการบรหิารารบรหิารารบรหิารารบรหิาร    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 111,562 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 
11.3 จากปีก่อน  

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย - มีจํานวน 93,390 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 10.5 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกบัการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื อ และธุรกิจแม็คโคร ตามแผนกลยทุธ์ทีวางไว้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนพนกังานสงูขึ น จากจํานวนพนกังานทีเพิมขึ น ค่าเช่าและค่าเสือมราคาเพิมขึ น ในขณะทีค่าบริหารงานร้านสะดวกซื อเพิมขึ นจาก
ยอดขายและอตัรากําไรขั นต้นทีเพิมขึ นด้วย นอกจากนี  ในปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวกซื อมีค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิมขึ นจาก
การแนะนําระบบสมาชิกใหม่ All member อีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – มีจํานวน 18,172 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 15.7 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของ
ธุรกิจ รวมถงึบนัทกึรับรู้ประมาณการหนี สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายแุละต้นทนุบริการในอดีตทีเพิมขึ น 

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562

รำยได้รวม

ก�ำไรขั้นต้น

ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

เปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานเพือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบบัปรับปรุงปี 2562 ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายแุละต้นทนุบริการใน
อดีตเพิมขึ นในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 809 ล้านบาท 

กาํไรกอนคาใชจายภาษเีงนิไดและกาํไรสทุธิกาํไรกอนคาใชจายภาษเีงนิไดและกาํไรสทุธิกาํไรกอนคาใชจายภาษเีงนิไดและกาํไรสทุธิกาํไรกอนคาใชจายภาษเีงนิไดและกาํไรสทุธิ    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 26,764 ล้านบาท หรือเพิมขึ นร้อยละ 6.4 จากปีก่อน 
และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 22,343 ล้านบาท หรือเพิมขึ นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน เนืองจากบริษัทมีรายได้เพิมขึ น และบริษัทมีต้นทนุทาง
การเงินทีลดลงเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน แม้ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายมีรายการทางบญัชีพิเศษรับรู้ประมาณการหนี สินผลประโยชน์
เมือเกษียณอายุและต้นทนุบริการในอดีตเพิมขึ นในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 809 ล้านบาท แต่บริษัทและบริษัทย่อยยังมีกําไรที
เติบโตต่อเนือง ทั งนี กําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในปี 2562 เท่ากบั 2.38 บาท  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกนั แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้ดังนี  (กลุ่ม 1) กําไรจากธุรกิจร้าน
สะดวกซื อมีสดัส่วนร้อยละ 66 (กลุ่ม 2) กําไรจากธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 22 และ (กลุ่ม 3) 
กําไรจากธุรกิจอืนๆ ในประเทศไทยมีสดัส่วนร้อยละ 12 ทั งนี  สดัส่วนรายได้ตาม 3 ธุรกิจนี  อยู่ในระดบัทีใกล้เคียงกบัปีก่อน 

    

ผลการดาํเนนิงานจาํแนกตามกลุมธรุกจิผลการดาํเนนิงานจาํแนกตามกลุมธรุกจิผลการดาํเนนิงานจาํแนกตามกลุมธรุกจิผลการดาํเนนิงานจาํแนกตามกลุมธรุกจิ    
กลุมธรุกจิรานสะดวกซือ้กลุมธรุกจิรานสะดวกซือ้กลุมธรุกจิรานสะดวกซือ้กลุมธรุกจิรานสะดวกซือ้    

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทําเลทีดี เพืออํานวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าในทกุชมุชน ทั ง
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store Business Partner (SBP) และร้านค้าทีได้รับสิทธิ
ช่วงอาณาเขต รวมถงึการพฒันาร้านในสถานีบริการนํ ามนัและร้านทีตั งเป็นเอกเทศ (Standalone) โดยตั งเป้าหมายทีจะขยายสาขา
จํานวน 700 สาขาต่อปี โดยในระหว่างปี 2562 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อได้มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั งร้านบริษัท ร้านSBP และ
ร้านค้าทีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมทั งสิ น 724 สาขา ตามเป้าหมาย ดงันั น ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทัวประเทศรวม
ทั งสิ น 11,712 สาขา แบง่เป็นร้านบริษัท 5,215 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) เพิมขึ น 321 สาขา ร้านSBP 5,687 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 
48) เพิมขึ น 351 สาขา  และร้านค้าทีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 810 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7) เพิมขึ น 52 สาขา 

ในด้านของผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทยงัคงมุ่งพฒันาไปสู่การเป็นร้านอิมสะดวกเต็มรูปแบบ บริษัทมีการพฒันาสินค้ากลุ่ม
อาหารและเครืองดืม และเพิมเมนูสินค้าใหม่อย่างต่อเนือง ซึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากลูกค้าทีต้องการความสะดวกและ
รวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึงในปี 2562 สัดส่วนของรายได้จากการขาย ร้อยละ 71.2 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและ
เครืองดืม และร้อย 28.8 มาจากสินค้าอปุโภคไม่รวมบตัรโทรศพัท์ ทั งนี สดัส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มอาหารและเครืองดืมเพิมขึ นจาก
ร้อยละ 70.1 ของปีก่อน เป็นสาเหตมุาจากสินค้าประเภทอาหารพร้อมทานและเครืองดืมมีอตัราการเติบโตในระดบัทีสูง ในขณะที
สินค้าอปุโภคมีการเติบโตในระดบัตํา อาทิ บหุรี  

และด้วยผลสําเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขา และการนําเสนอสินค้าทีตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้ในปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวกซื อมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 334,061 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อน 
25,218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ในขณะทียอดขายเฉลียของร้านเดิมในปี 2562 มีอตัราการเติบโต เท่ากบัร้อยละ 1.7 โดยมี

กลุ่มธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือ

ผลกำรด�ำเนินงำนจ�ำแนกตำมกลุ ่มธุรกิจ

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้และก�ำไรสุทธิ
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ยอดขายเฉลียต่อร้านต่อวนั เท่ากบั 82,928 บาท มียอดซื อต่อบิลโดยประมาณเท่ากบั 70 บาท ในขณะทีจํานวนลกูค้าต่อสาขาต่อวนั
เฉลีย 1,187 คน  

ธุรกิจร้านสะดวกซื อมีกําไรขั นต้นจํานวน 93,827 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อน 7,784 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 โดยมี
สดัส่วนกําไรขั นต้นในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 28.1 เพิมขึ นจากปี 2561 ทีมีสดัส่วนร้อยละ 27.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสดัส่วนของ
รายได้จากการขายสินค้าทีมีกําไรขั นต้นในระดบัสงูเพิมขึ น  

นอกจากนี  ธุรกิจร้านสะดวกซื อยงัมีรายได้อืนอีกจํานวน 19,920 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อน 1,415 ล้านบาท หรือเพิมขึ นร้อย 
7.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิมขึ นของรายได้ค่าสิทธิและรายได้ทีเกียวข้องกบัค่าสิทธิจากการทีร้านSBP มีจํานวนเพิมขึ น รวมถึง
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ซึงเกิดจากการจดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกบัคู่ค้าเพือกระตุ้นยอดขาย อาทิ รายการสิทธิแลกซื อสินค้า 
รายการแสตมป์สะสมแลกของทีระลกึ เป็นต้น  

ในส่วนของต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 92,476 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อน 8,777 ล้านบาท หรือ
เพิมขึ นร้อย 10.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานจากจํานวนพนกังานทีเพิมขึ นอนัเนืองมาจากการขยาย
สาขา และค่าใช้จ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื อ ในขณะทีค่าเช่า ค่าเสือมราคา
และค่าตดัจําหน่ายสงูขึ น จากจํานวนสาขาทีเพิมขึ นรวมถึงร้านสาขาใหม่มีขนาดพื นทีขายเพิมขึ นด้วย ทั งนี ในปี 2562 บริษัทแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานเพือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุงปี 2562 ทําให้บริษัทรับรู้ประมาณการ
หนี สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายแุละต้นทนุบริการในอดีตเพิมขึ นในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 489 ล้านบาท  

ด้วยเหตดุังกล่าว กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื อมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 28,323 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จากปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 20,180 ล้านบาท 
เพิมขึ นร้อยละ 1.2 จากปีก่อน    

กลุมธรุกจิอืน่กลุมธรุกจิอืน่กลุมธรุกจิอืน่กลุมธรุกจิอืน่    

กลุ่มธุรกิจอืนประกอบด้วยธุรกิจตวัแทนรับชําระค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจจําหน่ายและ
บริการอุปกรณ์ค้าปลีก และธุรกิจอืนๆ ซึงส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน 7-Eleven เป็นหลัก โดยบริษัทไม่หยุดนิงทีจะคิดค้น
นวตักรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคมากยิงขึ น ทั งในด้านของสินค้าและบริการทีนําเสนอให้กบัลกูค้าภายในร้าน 
7-Eleven รวมถงึการพฒันาช่องทางและรูปแบบการจําหน่ายสินค้าใหม่ๆ อาทิ อีคอมเมิร์ซ ซึงช่วยให้ลกูค้ามีความสะดวกสบายมากขึ น 
และสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคต  

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจอืนมีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 4,151 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ16.8 จากปีก่อน สาเหตหุลกัจาก
รายได้ทีเพิมขึ นตามการเติบโตของร้านสะดวกซื อ  

กลุมธรุกจิศนูยจาํหนายสนิคาแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองกลุมธรุกจิศนูยจาํหนายสนิคาแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองกลุมธรุกจิศนูยจาํหนายสนิคาแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเองกลุมธรุกจิศนูยจาํหนายสนิคาแบบชาํระเงนิสดและบรกิารตนเอง    

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการ
ระหว่างกนั เท่ากบั 7,503 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 5.9 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายทีเพิมขึ นและการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายได้ดี (ทั งนี  นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ทีการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการสําหรับผลการ
ดําเนินงาน (MD&A) ประจําปี 2562 ของ บมจ. สยามแม็คโคร) 

กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง
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รายการทีไ่มไดเกดิขึน้ประจาํและรายไดอืน่รายการทีไ่มไดเกดิขึน้ประจาํและรายไดอืน่รายการทีไ่มไดเกดิขึน้ประจาํและรายไดอืน่รายการทีไ่มไดเกดิขึน้ประจาํและรายไดอืน่    

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อืนรวมทั งสิ น 19,811 ล้านบาท เพิมขึ นจาก 1,169 ล้านบาทจากปีก่อน หรือ
เพิมขึ นร้อยละ 6.3 ตามการขยายธุรกิจ โดยแบง่เป็นรายได้ส่งเสริมการขาย 11,605 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 9.1 และรายได้ค่าสิทธิ
และรายได้อืนทีเกียวข้องจากการให้ 2,346 ล้านบาทเพิมขึ นร้อยละ 12.5 ในขณะทีรายได้อืนๆ อาทิ รายได้ค่าบริการติดตั งตู้ เบิกถอน
เงินสดและตู้ เติมเงินค่าโทรศพัท์อตัโนมติั เป็นต้น มีจํานวน 5,860 ล้านบาท  

 

การวเิคราะหฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอยสาํหรบัปการวเิคราะหฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอยสาํหรบัปการวเิคราะหฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอยสาํหรบัปการวเิคราะหฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอยสาํหรบัป    
สิน้สดุวนัทื ่สิน้สดุวนัทื ่สิน้สดุวนัทื ่สิน้สดุวนัทื ่31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562256225622562    
สนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวม    

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 375,617 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ นของ สินค้าคงคลัง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั งนี  สินทรัพย์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมี
นยัสําคญั ดงันี   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 29,861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 4,163 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.2 โดยในระหว่างปีได้มีการชําระคืนหุ้นกู้ ทีครบกําหนดอาย ุในขณะเดียวกนั บริษัทยงัมีความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีดีต่อเนืองจากการขายสินค้าและบริการ ซึงเพียงพอสําหรับการลงทนุต่างๆ รวมถึงการจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 

ลกูหนี การค้า จํานวน 1,718 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 322 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 
15.8 ทั งนี จากลกูหนี การค้าเกิดจากกลุ่มบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) เป็นส่วนใหญ่ 

ลกูหนี หมนุเวียนอืน จํานวน 7,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ น 323 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิมขึ น
ร้อยละ 4.4 โดยเติบโตตามรายได้จากการขายสินค้าทีเพิมขึ น ทั งนี ลกูหนี ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าซึงเป็นรายได้ค้างรับจาก รายการส่งเสริม
การขายร่วมกนั รายได้ค่าสิทธิหรือค่าบริการ รวมถงึค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

ทั งนี  เมือพิจารณาคณุภาพของลกูหนี  พบว่า ร้อยละ 97 ของลกูหนี การค้าและลกูหนี หมนุเวียนอืนเป็นลกูหนี มีระยะเวลาการชําระ
หนี น้อยกว่า 3 เดือน   

ลกูหนี การค้าและลูกหนี อืนจะแสดงในงบการเงินในราคาตามใบแจ้งหนี สุทธิค่าเผือสงสัยจะสูญ ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวติัการชําระหนี  และการคาดการณ์เกียวกบัการชําระหนี ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนี จะถกูตดัจําหน่ายออกจากบญัชีเมือทราบว่า
เป็นหนี สญูแล้ว 

สินค้าคงเหลือ จํานวน 31,538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ น 1,968 ล้านบาท หรือเพิมขึ นร้อยละ 6.7 
ตามการเติบโตของยอดขาย ทั งนี  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือปี 2562 เท่ากบั 13.94 เท่า เพิมขึ นเล็กน้อยจากปี 2561 ที 13.86 
เท่า และยงัอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี

รำยกำรท่ีไม่ ได้เกิดข้ึนประจ�ำและรำยได้อื่น

สินทรัพย์รวม
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บริษัทและบริษัทย่อยตั งค่าเผือผลขาดทุนจากสินค้าโดยพิจารณาตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท  ความล้าสมัย การ
เคลือนไหวช้า หรือการเสือมสภาพของสินค้า 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน จํานวน 419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 68 ล้านบาท  

ในส่วนนโยบายการลงทุน บริษัทยงัคงมุ่งเน้นในการลงทุนทีมีวัตถุประสงค์เพือการขยายธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ หรือ
รองรับการดําเนินเครือข่ายธุรกิจทีมีอยู่เดิมของบริษัท อาทิ การขยายร้านสาขา 7-Eleven การเปิดศนูย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ การ
สร้างโรงงานผลิตสินค้าอาหารพร้อมทาน การพฒันาช่องทางใหม่ในการเข้าถงึสินค้าและบริการของบริษัท โดยผ่านการลงทนุโดยตรง
จากบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึงในปี 2562 เงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 199,528 ล้านบาท เพิมขึ น 1,917 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.1 โดยเป็นการเพิมเงินลงทนุในบริษัทย่อย อาทิ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั เป็นต้น 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 116,082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ น 4,795 ล้านบาท หรือเพิมขึ น
ร้อยละ 4.3 จากการลงทนุขยายสาขาของร้าน 7-Eleven และ สาขาแม็คโครในประเทศและต่างประเทศ โดยทีดิน อาคารและอปุกรณ์
แสดงมลูค่าตามราคาทนุสทุธิจากค่าเสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า (ถ้ามี)  

 ค่าความนิยม จํานวน 128,096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.1 ซึงอยู่ในระดบัเดียวกบัปีก่อน ทั งนี  ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจาก
การทีบริษัทซื อหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) ทั งทางตรงและทางอ้อม และเกิดจากการที บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั 
(มหาชน) ซื อหุ้นในอตัราร้อยละ 80 ของบริษัททั ง 4 แห่ง ดงัต่อไปนี  Indoguna (Singapore) Pte Ltd, Indoguna Dubai L.L.C, Just 
Meat Company Limited และ Indoguna Lordly Company Limited  

ค่าความนิยมถกูวดัมลูค่า ณ วนัทีซื อ โดยวดัจากมลูค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสียทีไม่
มีอํานาจควบคุมหักด้วยมลูค่าสทุธิ (โดยทัวไปคือมลูค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ทีได้มาและหนี สินทีรับมา โดยในระหว่างปี 2556 
บริษัทได้พิจารณารายการมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาและหนี สินทีรับมาจากการรวมธุรกิจแม็คโคร และบนัทึกผลต่างระหว่าง
ราคาซื อกบัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้รับจากการรวมธุรกิจดงักล่าวในบญัชีค่าความนิยม  

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน จํานวน 51,384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของสินทรัพย์รวม ซึงส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
จํานวน 46,521 ล้านบาท ซึงได้มาจากการรวมธุรกิจแม็คโคร โดยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืนๆ มี 2 กลุ่ม 1) สินทรัพย์ทีมีอายกุารใช้งาน
จํากดั อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมลูลกูค้าและอืนๆ มีอายกุารใช้งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทนุสทุธิจากค่าตดัจําหน่าย
สะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม และ 2) สินทรัพย์ทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ จะแสดงในราคาทนุสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทนุหกั
ด้วยมลูค่าคงเหลือ ซึงประเมินตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์  

ข้อบง่ชี เรืองการด้อยค่า มลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์จะถกูพิจารณาว่ามีข้อบง่ชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ทกุวนัทีรายงาน ในกรณีที
มีข้อบง่ชี  บริษัทจะทําการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั  การรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าจะกระทําทกุครั งทีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่ามลูค่าทีจะได้รับคืน  ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน จํานวน 979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 74 ล้านบาท  
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หนีส้นิรวมหนีส้นิรวมหนีส้นิรวมหนีส้นิรวม    

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี สินรวม 267,250 ล้านบาท ลดลง 6,673 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั งนี หนี สินทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ดงันี   

เจ้าหนี การค้า จํานวน 78,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.4 ของหนี สินรวม ลดลง 241 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายค่าซื อสินค้าตามรอบการชําระเงินปกติ 

หนี สินทีมีภาระดอกเบี ย จํานวน 145,704 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของหนี สินรวม ลดลง 8,559 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
5.5  ในปี 2562 บริษัทได้ชําระคืนหุ้นกู้ ทีครบกําหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปีจํานวนรวม 22,994 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ ใหม่
ระหว่างปีจํานวน 15,000 ล้านบาท  ทั งนี  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอตัราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นนิยามตาม
ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  เท่ากบั 0.94 เท่า ลดลงจาก 1.04 เท่า ในปี 2561 ซึงไม่เกินกว่าระดบัทีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้สําหรับปี 
2562 

เจ้าหนี อืน จํานวน 15,148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของหนี สินรวม ลดลง 265 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากการลดลงของเจ้าหนี อืน อาทิ เจ้าหนี ค่างานก่อสร้าง เป็นต้น 

ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน จํานวน 4,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของหนี สินรวม เพิมขึ น 1,475 ล้าน
บาท หรือเพิมขึ นร้อยละ 43.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานเพือให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุงปี 2562 ทําให้บริษัทรับรู้ประมาณการหนี สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายแุละต้นทนุ
บริการในอดีตเพิมขึ นในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 809 ล้านบาท 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวน 15,003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของหนี สินรวม ลดลง 84 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 0.5 จากการปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาจากการรวมธุรกิจแม็คโคร โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ น
ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี สินและมลูค่าทางภาษีของสินทรัพย์และหนี สินดงักล่าว  

ภาระผกูพนัด้านหนี สินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ โดยบริษัทมีภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั ซึง
ประกอบด้วย 1) ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุ ซึงเป็นสญัญาทียงัไม่ได้รับรู้ อาทิ ต้นทนุงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่  ต้นทนุการ
ติดตั งเครืองจกัร หรือพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 2) ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได้ ซึงครอบคลมุการเช่า
ทีดิน อาคาร ยานพาหนะ และทรัพย์สินอืนๆ และ 3) ภาระผกูพนัอืนๆ โดยภาระผกูพนัของบริษัท เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ อาทิ 
Letter of Credit ทียงัไม่ได้ใช้สําหรับซื อสินค้าและวสัดสุิ นเปลือง 

สวนของผูถอืหุนสวนของผูถอืหุนสวนของผูถอืหุนสวนของผูถอืหุน    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 108,368 ล้านบาท เพิมขึ น 8,549 ล้านบาท หรือ
เพิมขึ นร้อยละ 8.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากการทีบริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจทีเพิมขึ น โดย
บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ประจําปี 2562 จํานวน 22,343 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 
2561 ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริษัท  จํานวน 10,780 ล้านบาท นอกจากนี  ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิมขึ นจากส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุลดลง 
359 ล้านบาท เนืองจากบริษัทได้ซื อสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั จากผู้ ถือหุ้นอืนทกุรายในปีทีผ่านมา เป็นผล
ให้บริษัทถือหุ้นสามญัของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนทั งหมด  

หน้ีสินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

219รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

การวเิคราะหงบกระแสเงนิสด สภาพคลอง และแหลงเงนิทนุของบรษิทัและบรษิทัยอยการวเิคราะหงบกระแสเงนิสด สภาพคลอง และแหลงเงนิทนุของบรษิทัและบรษิทัยอยการวเิคราะหงบกระแสเงนิสด สภาพคลอง และแหลงเงนิทนุของบรษิทัและบรษิทัยอยการวเิคราะหงบกระแสเงนิสด สภาพคลอง และแหลงเงนิทนุของบรษิทัและบรษิทัยอย    
สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2562256225622562    เปรยีบเทยีบกบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัปสิน้สดุวนัที ่เปรยีบเทยีบกบัปสิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2525252566661111    
สภาพคลองสภาพคลองสภาพคลองสภาพคลอง    

ณ สิ นสดุ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั งสิ น 29,861 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 7.9 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ดี สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยงัอยู่ในเกณฑ์ดี และยงัมีการบริหารเงินทนุ
หมนุเวียนทีดี ดงัจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยคงมีวงจรเงินสดติดลบ 39 วนั เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจํานวน 
26 วนั มีระยะเวลาชําระหนี จํานวน 66 วนั และ ระยะเวลาเก็บหนี จํานวน 1 วนั 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานทั งหมดเท่ากบั 40,477 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนืองมาจากในปี 2561 เจ้าหนี การค้าคงเหลือสงู เนืองจากการจ่ายชําระค่าสินค้าและบริการมีความล่าช้า
เนืองจากจํานวนวนัหยดุปลายปี 

กระแสกระแสกระแสกระแสเงนิสดจากการลงทนุเงนิสดจากการลงทนุเงนิสดจากการลงทนุเงนิสดจากการลงทนุ    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 16,584 ล้านบาท เพิมขึ น ร้อยละ 8.0 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจาก เงินสดจ่ายเพือซื อทีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 27,939 ล้านบาท โดยกิจกรรมหลักทีเกิดขึ น
ได้แก่ การจ่ายดอกเบี ย การจ่ายเงินปันผล รวมถงึการชําระคืนหุ้นกู้ ทีครบกําหนดอายไุถ่ถอนระหว่างปี เป็นต้น 

 

การวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคัญการวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคัญการวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคัญการวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคัญ    
อตัราสวนหนีส้นิสทุธติอสวนผูถอืหุนอตัราสวนหนีส้นิสทุธติอสวนผูถอืหุนอตัราสวนหนีส้นิสทุธติอสวนผูถอืหุนอตัราสวนหนีส้นิสทุธติอสวนผูถอืหุน    

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้นตามนิยามข้อกําหนดสิทธิ 0.94 เท่า 
ลดลงจาก 1.04 เท่า เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากบริษัทมีการจ่ายชําระคืนหนี ทีครบกําหนดระหว่างปี และส่วนของผู้ ถือ
หุ้นเพิมขึ นจากการทีบริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิมขึ น ทั งนี  ในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.20 
บาท สําหรับผลประกอบการปี 2561 

นอกจากนี  บริษัทมีแผนการลดภาระหนี สินทีมีดอกเบี ยอย่างต่อเนือง ด้วยการจ่ายชําระคืนหุ้ นกู้ จากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานทีเพิมขึ น  ภายหลงัจากการจดัสรรเงินปันผล และเงินลงทนุเพือขยายธุรกิจ ดงันั น อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
จะมีแนวโน้มลดลง โดยบริษัทมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิตามภาระหน้าทีของผู้ ออกหุ้ นกู้  ซึงบริษัทต้องดํารงไว้ซึง
อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสิ นสดุ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ดงันี  ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่เกิน 5:1 ณ 31 ธันวาคม 2560 
ไม่เกิน 3.5:1 ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่เกิน 2.5:1 ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 2:1 

อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น

กำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด สภำพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

สภำพคล่อง

กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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อตัราสวนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัอตัราสวนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัอตัราสวนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัอตัราสวนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีความสามารถชําระภาระผกูพนั 1.14 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 1.26 เท่าในปี 
2561 เนืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทยงัสามารถบริหารต้นทนุทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อตัราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้อตัราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้อตัราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้อตัราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้    

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีความสามารถชําระดอกเบี ย 4.98 เท่า เพิมขึ นจาก 4.50 เท่า ในปี 2561 
เนืองจากบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิมขึ นและต้นทนุทางการเงินทีลดลง 

อตัราสวนสภาพคลองและอตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็อตัราสวนสภาพคลองและอตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็อตัราสวนสภาพคลองและอตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็อตัราสวนสภาพคลองและอตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็    

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.64 เท่า เพิมขึ นจากปีก่อนทีมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.61 เท่า 
เนืองจากบริษัทมีหนี สินหมนุเวียนลดลงจากจํานวนหุ้นกู้ ทีครบกําหนดชําระในหนึงปีทีลดลงจากปีก่อนหน้า และอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมนุเร็ว 0.29 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนทีมีอตัราส่วนเท่ากบั 0.30 เท่า  

อตัราสวนผลตอบแทนตอผูถอืหุนอตัราสวนผลตอบแทนตอผูถอืหุนอตัราสวนผลตอบแทนตอผูถอืหุนอตัราสวนผลตอบแทนตอผูถอืหุน    

บริษัทมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น ในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 21.5 ลดลงจากร้อยละ 23.2 ในปีก่อน โดยวิเคราะห์ DuPont 
ได้ ดงันี  

การวิเคราะห์ DuPont    2561  2562 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ)    3.97  3.91 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)   1.44  1.52 
สดัส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)   4.08  3.60 
 

ปจจยัทีอ่าจจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในอนาคตปจจยัทีอ่าจจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในอนาคตปจจยัทีอ่าจจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในอนาคตปจจยัทีอ่าจจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในอนาคต    

ความต้องการของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจยัสําคัญประการหนึงทีจะมีผลต่อการดําเนินงาน รายได้ และ
กําไรของบริษัท หากบริษัทสามารถนําเสนอสินค้าและบริการ ทีตรงกบัความต้องการของลกูค้าก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีลกูค้าเพิมมาก
ขึ น สามารถขายสินค้าได้มากขึ น นอกจากนี  บริษัทมุ่งเน้นให้ ร้าน 7-Eleven เพิมสัดส่วนการขายสินค้าประเภทอาหารพร้อม
รับประทานมากขึ น โดยสินค้าดังกล่าวมีอัตรากําไรขั นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอืน นอกจากนี  บริษัทยังคงมีนโยบายในการขยาย
สาขาอย่างต่อเนือง เพือให้เข้าถึงจํานวนประชากรได้มากยิงขึ น ในส่วนของธุรกิจอืน อาทิ ธุรกิจตวัแทนรับชําระค่าสินค้าและบริการ 
ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอปุกรณ์ค้าปลีก รวมถึงโครงการต่างๆ อาทิ โครงการความ
ร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ เพือส่งเสริมพฒันางานด้านนวตักรรมในโครงการ “7 Innovation Awards” และการส่งเสริมสนบัสนนุธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท ล้วนเป็นส่วนสนบัสนนุการดําเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่ง พร้อมทั งสามารถเพิมรายได้ให้บริษัท และผลประกอบการของ
ธุรกิจดงักล่าวจะเติบโตไปพร้อมกบัการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven  

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระภำระผูกพัน

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ีย

อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ปัจจัยที่อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในอนำคต
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

บริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยในปี 2562 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ สําหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภคทั งสิ น 10 แห่ง สําหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 10 แห่ง และสําหรับสินค้าแช่แข็ง 2 แห่ง ครอบคลุมพื นทีทัว
ประเทศไทย ซึงถือเป็นผู้ ค้าปลีกทีมีพื นทีศนูย์กระจายสินค้ามากทีสดุในประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
รวดเร็ว และทําให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัในอนาคต  

ในด้านผลประกอบการของธุรกิจแม็คโคร ยงัคงมีการเติบโตทีดี มีศกัยภาพในการแข่งขนัสงู สามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเนือง  
แม้ว่าบริษัทจะมีภาระเงินกู้ ทีเกิดจากการเข้าซื อกิจการ  แต่บริษัทเชือว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีเพิมขึ น สามารถชําระ
หนี สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี ยได้อย่างเหมาะสม 

อืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆ    

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการนําส่งโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติเพือขอการรับรอง รวมเป็นจํานวนเงิน 55.43 ล้านบาท โครงการส่วนใหญ่มีความเกียวข้องกับการพัฒนา
ระบบงานในร้านสะดวกซื อและพฒันาระบบงานในธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง รวมถงึงานวิจยัเพือการผลิตอาหาร
สําเร็จรูปซึงเป็นกิจการสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท 

มลูคาโครงการ มลูคาโครงการ มลูคาโครงการ มลูคาโครงการ ((((หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท))))    ป ป ป ป 2560256025602560    ป ป ป ป 2561256125612561    ป ป ป ป 2562256225622562    

โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 2.53 106.71 55.43 
 

 

    

อื่นๆ

มูลค่าโครงการ (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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งบการเงินประจ�าปี
และรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

24



 
 

 

 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน 
เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี  ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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  2 

เรื องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
 
มลูค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ช) และ 9 
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร
มลูค่าสินคา้คงเหลือถกูใหค้วามสาํคญั เนืองจากการ
ประมาณมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือนัน
ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณในการประมาณปริมาณ
และมลูค่าของสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั 
เคลือนไหวชา้ และสูญหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ทาํความเขา้ใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินคา้
คงเหลือ และการประมาณมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของ 
สินคา้คงเหลือ  
 

• สุ่มทดสอบอายสิุนคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของ
ขอ้สมมติในการกาํหนดอตัราร้อยละสินคา้ทีเสือมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยั เคลือนไหวชา้ และสูญหายทีกาํหนดโดย
ผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบอตัราดงักล่าวกบัขอ้มูล 
การทาํลายและสูญหายของสินคา้คงเหลือทีเกิดขึน 
 

• สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นโดยประมาณ  
ในการขายภายหลงัวนัสินปีกบัเอกสารทีเกียวขอ้ง 
ตลอดจนสุ่มทดสอบการคาํนวณมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บ   
 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

226



 
 

  3 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 14 และ 15 
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 
กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมทีมีนยัสาํคญัและ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีอายกุารใหป้ระโยชน ์
ไม่ทราบแน่นอน ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการซือธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่าโดยประมาณ 
มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นประจาํทุกสินงวด  
การประเมินมลูค่าทีไดรั้บคืนมาจากมลูค่าจาก 
การใช ้ซึ งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด 
ทีจะไดรั้บในอนาคตทีเกิดขึนจากการใช ้
สินทรัพยน์ันและการกาํหนดขอ้สมมติทีเกียวขอ้ง  
 
เนืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณในการ 
กาํหนดขอ้สมมติและมีความไม่แน่นอนใน 
การประมาณการคิดลดกระแสเงินสดทีจะ 
ไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัใน 
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าทีคาดวา่ 
จะไดรั้บคืนเพือพิจารณาการดอ้ยค่า 
 

• พิจารณาขอ้สมมติทีสาํคญัในรายงานการประมาณ 
มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร  
โดยเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง 
แนวโนม้ของอุตสาหกรรม และขอ้มูลทีหาไดจ้าก
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทังประเมินมูลค่า
แบบจาํลองทางการเงินทีกลุ่มบริษทัใชแ้ละอตัราคิดลด 
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั 
 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
ข้อมลูอืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนัน  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชือมันต่อขอ้มลูอืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มลูอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากใน
การปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สือสารเรื องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข ทังนี  ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเรื องดงักล่าวทีตอ้ง
รายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกตอ้ง 
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเชือมันในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต  
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน   
เฉพาะกิจการเหล่านี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 
• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 

 
• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที เหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคญัซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับ 
ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึ งขา้พเจา้เชือว่า
มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื องทีสื อสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนัยสําคัญที สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรื องดังกล่าว  
หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การสือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิ ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 29,860,512,542 34,023,108,678 17,895,285,548 22,611,758,020 
เงินลงทุนชัวคราว 6 658,571,919 1,467,226,803 - -
ลูกหนีการคา้ 4, 7 1,718,002,000 2,039,650,878 116,091,721 65,520,257 
ลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 8 7,729,043,159 7,406,471,249 5,174,188,651 4,929,326,355 
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 6,116,500,000 5,850,000,000 
สินคา้คงเหลือ 4, 9 31,537,849,390 29,570,068,385 14,683,841,916 13,458,885,841 
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 419,217,414 487,183,205 273,570,235 293,762,578 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 71,923,196,424 74,993,709,198 44,259,478,071 47,209,253,051 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 199,527,531,304 197,610,700,540 
เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 
เงินลงทุนระยะยาวอืน 2,041,800 988,482 - -
ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 4, 8 1,576,268,311 1,398,185,521 1,085,642,493    1,107,169,290      
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 332,832,502 332,832,502 - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 12 116,082,072,184 111,287,431,835 35,095,978,841 30,983,841,928 
ค่าความนิยม 13 128,096,020,528 128,096,020,528 - -
สิทธิการเช่า 3,916,632,928 4,107,307,022 361,117,272 395,839,291 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4, 14 51,383,824,998 51,435,443,460 1,688,978,185 1,394,495,418 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 1,291,216,517 1,002,040,250 626,103,383 459,191,755 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 979,348,056 1,053,658,260 1,237,966,689 1,173,596,808 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 303,694,257,824 298,747,907,860 239,657,318,167 233,158,835,030 

รวมสินทรัพย์ 375,617,454,248 373,741,617,058 283,916,796,238 280,368,088,081 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 3,326,783,629 3,582,583,743 2,500,000,000    -
เจา้หนีการคา้ 4, 16 78,549,536,720 78,790,390,772 41,331,658,456 41,442,528,081 
เจา้หนี อืน 4,17 15,169,853,937 15,413,621,022 18,496,677,333 19,212,592,501 
หนี สินทีเกิดจากสัญญา 21 794,163,919 452,968,792 - -
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4 - - 700,000,000 -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืน 15 14,473,920 - - -
หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 12,289,800,000 22,994,300,000 12,289,800,000 22,994,300,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 238,688,568 94,476,827 - -
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 92,346,896 106,205,916 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,532,910,483 1,394,812,435 379,237,114 447,915,573 
หนี สินหมุนเวียนอืน 908,597,642 922,328,431 638,077,789 672,669,610 
รวมหนีสินหมุนเวยีน 112,917,155,714 123,751,687,938 76,335,450,692 84,770,005,765 

หนีสินไม่หมุนเวียน
หุน้กู ้ 15 120,593,800,000 117,883,600,000 120,593,800,000 117,883,600,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 8,599,261,480 9,009,893,588 - -
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 549,429,782 592,139,807 - -
ประมาณการหนี สินสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 18 4,842,898,783 3,368,249,860 2,771,801,939 1,927,575,725 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,926,376,529 3,716,365,858 3,858,827,866 3,634,158,956 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 15,003,566,594 15,087,901,684 - -
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 817,168,878 513,093,464 198,315,656 132,459,670 
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 154,332,502,046 150,171,244,261 127,422,745,461 123,577,794,351 
รวมหนีสิน 267,249,657,760 273,922,932,199 203,758,196,153 208,347,800,116 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
8  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามญัจาํนวน 8,986 ล้านหุ้น
      มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 8,986,296,048 8,986,296,048 8,986,296,048 8,986,296,048
   ทุนทีออกและชาํระแลว้
   (หุ้นสามญัจาํนวน 8,983 ล้านหุ้น
      มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 8,983,101,348 8,983,101,348 8,983,101,348 8,983,101,348
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879
ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน
   ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย (1,442,732,789) (1,061,147,719) - -
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 65,853,268,522 55,731,138,106 48,682,027,658 40,543,715,538
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,148,249,520) (1,315,759,337) - -
รวม 73,829,704,440 64,921,649,277 60,249,445,885 52,111,133,765
หุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 20 19,909,154,200 19,909,154,200 19,909,154,200 19,909,154,200
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 93,738,858,640 84,830,803,477 80,158,600,085 72,020,287,965
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 14,628,937,848 14,987,881,382 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 108,367,796,488 99,818,684,859 80,158,600,085 72,020,287,965

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 375,617,454,248 373,741,617,058 283,916,796,238 280,368,088,081

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 550,900,785,536 508,212,330,195 334,061,076,230 308,843,148,532 
ดอกเบียรับ 294,467,357 279,717,094 481,282,052 410,887,018 
เงินปันผลรับ 256,406 222,724 6,571,094,577 6,521,296,935 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 103,577,238       39,718,044         887,417              171,828              
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - 907,177,120       
รายไดอื้น 22 19,810,971,226 18,642,252,352 19,919,733,731 18,504,644,095 
รวมรายได้ 571,110,057,763 527,174,240,409 361,034,074,007 335,187,325,528 

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 426,063,155,887 394,631,728,898 240,234,513,413 222,800,307,928 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 93,390,375,345 84,486,073,988 79,182,021,703 71,667,003,828 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18,171,689,335 15,709,057,219 13,294,425,941 12,032,226,082 
ตน้ทุนทางการเงิน 25 6,720,979,703 7,195,670,758 6,326,018,579 6,763,456,915 
รวมค่าใช้จ่าย  544,346,200,270 502,022,530,863 339,036,979,636 313,262,994,753 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,763,857,493 25,151,709,546 21,997,094,371 21,924,330,775 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 4,069,742,965 3,968,671,446 1,816,992,522 1,979,911,710 
กาํไรสําหรับปี 22,694,114,528 21,183,038,100 20,180,101,849 19,944,419,065 

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 22,343,084,745 20,929,650,304 20,180,101,849 19,944,419,065 
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 351,029,783 253,387,796 - -
กาํไรสําหรับปี 22,694,114,528 21,183,038,100 20,180,101,849 19,944,419,065 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 27 2.38                    2.22                    2.14                    2.11                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
10  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับปี 22,694,114,528 21,183,038,100 20,180,101,849 19,944,419,065 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก
   การแปลงค่างบการเงิน (860,288,021) (599,145,189) - -

(860,288,021)      (599,145,189)      - -
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 18, 26 (544,668,515) (55,924,795) (327,585,140) (38,520,883)
ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของ
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 26 98,698,339 9,447,402 65,517,028 7,704,177 

(445,970,176)      (46,477,393)        (262,068,112)      (30,816,706)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,306,258,197) (645,622,582) (262,068,112) (30,816,706)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 21,387,856,331 20,537,415,518 19,918,033,737 19,913,602,359 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 21,069,361,850 20,297,861,451 19,918,033,737 19,913,602,359 
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 318,494,481 239,554,067 - -
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 21,387,856,331 20,537,415,518 19,918,033,737 19,913,602,359 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
11  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

235รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด           

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 22,694,114,528   21,183,038,100   20,180,101,849   19,944,419,065   
ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ
ค่าเสือมราคา 12, 24 10,165,615,978   9,507,405,827     6,091,390,572     5,704,493,122     
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 24 307,593,309        298,791,488        111,585,757        107,281,101        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14, 24 746,640,675        637,951,754        252,834,673        227,181,650        
ดอกเบียรับ (294,467,357)      (279,717,094)      (481,282,052)      (410,887,018)       
เงินปันผลรับ (256,406)             (222,724)             (6,571,094,577)   (6,521,296,935)    
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - (907,177,120)       
ตน้ทุนทางการเงิน 25 6,720,979,703     7,195,670,758     6,326,018,579     6,763,456,915     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 4,069,742,965     3,968,671,446     1,816,992,522     1,979,911,710     
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 1,193,356,151     569,096,145        680,916,428        365,647,220        
(กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุน
   จากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 9 (21,987,739)        (252,994,300)      126,428              (232,739,026)       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน 411,582               - - -
(กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุน
   จากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 (3,665,000)          8,356,156            - -
ผลขาดทุน (กลบัรายการค่าเผือผลขาดทุน)
   จากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14 7,470,000            (2,500,000)          - -
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ 7, 8 32,879,745          15,355,779          9,567,750           6,505,259            
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,270,791            (7,772,566)          - -
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่าย
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 157,066,981        151,843,212        145,773,791        150,614,581        
กาํไรจากการขายสิทธิการเช่า (9,527,988)          (12,885,650)        (9,527,988)          (12,885,650)         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 88,693                 93,799                 39,172                93,799                 

45,768,326,611   42,980,182,130   28,553,442,904   27,164,618,673   
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน
ลูกหนีการคา้ 300,160,272        (441,658,271)      (50,571,464)        58,412,877          
ลูกหนี อืน (535,503,753)      (717,257,078)      (252,333,847)      (256,523,769)       
สินคา้คงเหลือ (1,945,814,769)    (1,940,788,381)    (1,225,082,503)   (502,471,064)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 83,190,631          136,945,334        29,909,870         79,023,407          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (57,048,843)        (258,980,537)      (64,369,881)        (71,036,146)         

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
16  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)           

2562 2561 2562 2561

เจา้หนีการคา้ (224,887,084)      4,105,602,148     (110,869,624)      3,106,093,506     
เจา้หนี อืน 718,978,487        1,013,918,062     (1,136,518,862)   1,955,932,684     
หนี สินทีเกิดจากสญัญา 341,195,127        (5,286,002)          - -
หนี สินหมุนเวียนอืน (13,730,790)        65,530,584          (34,591,822)        100,735,575        
จ่ายประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 (262,382,079)      (42,639,218)        (175,049,824)      (14,375,300)         
รับโอน (โอน) ประมาณการหนี สินสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 18 752,000               (1,198,600)          10,774,470         (177,900)              
เงินประกนัคา้งจ่าย 210,010,671        123,623,737        224,668,910        176,400,186        
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 304,075,414        198,342,725        65,855,986         57,794,037          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 44,687,321,895   45,216,336,633   25,835,264,313   31,854,426,766   
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,210,463,000)    (3,989,499,324)    (1,987,065,581)   (1,825,447,600)    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 40,476,858,895   41,226,837,309   23,848,198,732   30,028,979,166   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ 290,846,720        282,408,856        500,712,650        383,659,483        
เงินปันผลรับ 256,406               222,724               6,571,094,577     6,521,296,935     
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชัวคราว 6 (765,619,494)      (1,955,783,272)    - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว 6 1,571,485,959     1,872,481,447     - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 - - (1,366,500,000)   (1,600,000,000)    
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 1,100,000,000     450,000,000        
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (1,128,780,000)   (999,970)              
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (1,464,900)          (576,900)             - -
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30 (16,837,129,878)  (14,434,171,788)  (10,184,285,400) (8,194,409,744)    
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 208,558,347        203,985,803        169,718,937        142,843,113        
เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า (212,597,787)      (394,011,215)      (91,155,298)        (145,602,131)       
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า 14,102,021          13,340,653          14,102,021         13,191,499          
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 30 (851,997,693)      (943,154,123)      (451,189,174)      (279,870,575)       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - 1,334,864            - -
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (16,583,560,299)  (15,353,922,951)  (4,866,281,687)   (2,709,891,390)    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ
(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
17  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)           

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบียจ่าย (6,676,471,771)    (7,200,771,650)    (6,335,710,937)   (6,861,639,814)    
ดอกเบียจ่ายสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 20 (1,000,000,000)    (1,000,000,000)    (1,000,000,000)   (1,000,000,000)    
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 28 (10,780,327,816)  (9,880,995,369)    (10,780,327,816) (9,880,995,369)    
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (318,822,351)      (189,882,054)      - -
เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนี สินทีเกิดขึน
   จากสญัญาเช่าทางการเงิน 15 (124,355,917)      (183,604,902)      - -
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพิมขึน 15 (235,105,998)      (742,946,098)      2,500,000,000     -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4 - - 700,000,000        -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืน 15 14,902,848          - - -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 15 15,000,000,000   - 15,000,000,000   -
เงินสดจ่ายเพือไถ่ถอนหุ้นกู้ 15 (22,994,300,000)  (14,747,000,000)  (22,994,300,000) (14,747,000,000)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 3,068,331            5,002,261,007     - -
เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (86,993,805)        (2,047,595,101)    - -

47,850,030          145,289,030        - -

   สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลียนแปลง 10 (788,050,764)      10,130,912,000   (788,050,764)      10,130,912,000   
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (27,938,607,213)  (20,714,333,137)  (23,698,389,517) (22,358,723,183)  

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (4,045,308,617)    5,158,581,221     (4,716,472,472)   4,960,364,593     

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (117,287,519)      (14,278,350)        - -
(4,162,596,136)    5,144,302,871     (4,716,472,472)   4,960,364,593     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 34,023,108,678   28,878,805,807   22,611,758,020   17,651,393,427   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 29,860,512,542   34,023,108,678   17,895,285,548   22,611,758,020   

หมายเหตุ
(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิมขึนสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิมขึนสุทธิ

เงินสดรับจากการเรียกทุนชาํระของบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

เงินสด (จ่าย) รับจากการเปลียนแปลง

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
18  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

19 
 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มลูทัวไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  เงินลงทุนชัวคราว 
7  ลกูหนีการคา้  
8  ลกูหนี อืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
12  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  ค่าความนิยม 
14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
15  หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
16  เจา้หนีการคา้ 
17  เจา้หนี อืน 
18  ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19  ส่วนเกินมูลค่าหุน้และสาํรอง 
20  หุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
21  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
22  รายไดอื้น 
23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
24  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25  ตน้ทุนทางการเงิน 
26  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
27  กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
28  เงินปันผล 
29  เครืองมือทางการเงิน 
30  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม 
   

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

20 
 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้
34  การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

21 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี   
 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินนี เมือวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทัวไป 
 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมือวนัที 14 ตุลาคม 2546 โดยทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตังอยู่เลขที 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  
ชัน 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างปีการเงินนี คือ กลุ่มบริษทั 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัร้านสะดวกซือ ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ
ชาํระเงินและบริการเสริมทีเกียวขอ้งต่างๆ  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซือภายใตเ้ครื องหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอืนในการ    
ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซือ 7-Eleven ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562      
มีจาํนวน 11,712 ร้าน (2561: 10,988 ร้าน)  
 
 2562  2561 
 (จาํนวนร้าน) 
บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 5,215  4,894 
บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอืน    
- ภายใตเ้งือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 5,687  5,336 
- ภายใตเ้งือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 810  758 
รวม 11,712  10,988 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ  
    

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
   

งบการเงินนี จัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย      
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  
    
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซึ งมีผลบงัคบัใชต้ังแต่รอบระยะเวลา
บญัชีทีเริ มในหรือหลงัวนัที 1   มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุงใหม่นัน มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทังนีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายได้
จากสัญญาทีทาํกับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นครั งแรกแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 เรือง รายได้ (“TAS 18”)  
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ธ) 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีฯไดอ้อกและ 
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งยงัไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีออกและปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 
(ข) สกลุเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินนี จดัทาํเป็นเงินบาทซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทังหมดมีการ 
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทังนี  ผลทีเกิดขึน
จริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งมีความเสียงอย่างมี
นยัสําคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินในปีบญัชีถดัไป  
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 14  การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเกียวกบัการใชข้อ้สมมติทีสาํคญั 
   ในการประมาณมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนที์ 
   กาํหนดไวเ้กียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 
นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมําเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)   
 
การรวมธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุม (ตามทีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัที 
ซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนันไดถ้กูโอนไปยงัผูซื้อ การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการระบุเกียวกบัการ
โอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนใหซึ้ งรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซือ หกัดว้ยมลูค่าสุทธิ (โดยทัวไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุได้
ทีไดม้าและหนี สินทีรับมาซึ งวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ กาํไรจากการซือในราคาตํากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
 
สิงตอบแทนทีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนใหย้งัรวมถึง
มลูค่ายติุธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึน  
 
สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม            
ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ ง
เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 
 
ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัที เกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเมือเริ มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานที                
การรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึ งขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี สินเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ 
วดัมูลค่า เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ  
ซึ งขอ้มลูดงักล่าวมีผลต่อการวดัมลูค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  
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ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือตามอตัราส่วนไดเ้สียใน
สินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจากผูถ้กูซือแลว้แต่กรณี 
 
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 
การสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สินของบริษทัย่อยนันออก 
รวมถึงส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกับบริษทัย่อยนัน      
กาํไรหรือขาดทุนที เกิดขึ นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียใน     
บริษทัยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริง ซึ งเป็นผล                              
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทัถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันัน  ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าไดรั้บรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา                  
ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการ
แปลงค่าทีถกูปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั หรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกบั
หน่วยงานต่างประเทศนันตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ งของกาํไรขาดทุนจากการ
จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูก 
ปันสดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนีหรือเจา้หนีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหนีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถกูพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการ
จาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป 
 

(ค) อนพุนัธ์   
 
อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพือจดัการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศที 
เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พือคา้ 
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(ง)      การป้องกนัความเสียง 
 

 การป้องกันความเสียงจากรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีจะมีในอนาคต 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีถูกใชใ้นการป้องกนัความเสียงของรายการทีเป็น
เงินตราต่างประเทศทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีจนกว่ารายการทีคาดไวเ้กิดขึน หาก
รายการทีไดรั้บการป้องกนัความเสียงไดรั้บการรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหนี สิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่า
โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 

สินทรัพย์หรือหนี สินที มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งป้องกันความเสี ยงโดยการทําสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญา และค่าธรรมเนียม
ในการทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน         
ประเภทเผือเรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง  

 

(ฉ) ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 
  

ลกูหนี รับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนันจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจาก
สญัญา 
 

ลกูหนีแสดงในราคาตามใบแจง้หนี สุทธิจากค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี
และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลกูคา้ หนี สูญจะถกูตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน 
 

(ช) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ทีซือ ตน้ทุนใน
การแปลงสภาพ และตน้ทุนอืนเพือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานทีตังและสภาพปัจจุบนั และหกัส่วนลดจากการซือซึ งเกิดขึน
ตามสัญญาทีไดต้กลงกนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการ      
ปันส่วนของค่าโสหุย้ในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
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มลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีคาดวา่จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจตามปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น
โดยประมาณในการผลิตใหเ้สร็จและพร้อมทีจะขาย 
 
กลุ่มบริษทัตังค่าเผือผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั 
และเคลือนไหวชา้ ซึ งประเมินโดยการวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ และการประมาณการเกียวกบัสินคา้สูญหาย 
 

 (ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  

 
เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนอืน 
 
ตราสารหนี ซึ งกลุ่มบริษัทมีความตั งใจและมีความสามารถถือตราสารหนี ได้จนครบกาํหนดจัดประเภทเป็น 
เงินลงทุนทีถือจนครบกาํหนด และแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุน
ทีซือมากบัมลูค่าในการไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี
ทีเหลือ 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทังยอดสะสมของกาํไร
หรือขาดทุนทีเกียวขอ้งทีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
 
ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 

 
 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

252



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

29 
 

(ฌ)     อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่า      
ทีเพิมขึนหรือทังสองอย่าง ทังนี ไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือใหไ้ดม้าซึงอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกลุ่มบริษทัก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้าน 
 

(ญ) ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกลุ่มบริษัท 
 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กลุ่มบริษทั
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพือใหสิ้นทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ ตน้ทุนในการรื อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์นันใหถื้อวา่ ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ทีเช่า 
 

การเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ส่วนอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่าสุทธิจากค่าเสือมราคา
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหกัจาก
หนีตามสัญญา เพือทาํใหอ้ตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ตน้ทุนทางการเงิน 
จะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
 
ค่าเสือมราคา 
 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเสือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

 
อาคารและส่วนปรับปรุง 3 - 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 10 ปี 
อืนๆ   
-  ระบบไฟฟ้าและนําประปา 5 - 20 ปี 
-  ยานพาหนะ 5 ปี 
-  หนงัสือหอ้งสมุด 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัง 
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วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยทีสุดทุกสินรอบ  
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรกของค่าความนิยม 
ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัไดม้าและมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และไม่ได้
คาํนวณค่าตดัจาํหน่าย แต่จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือบ่อยขึนเมือมีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่า การประเมินการ
จดัประเภทของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นประเภททีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนไดมี้การทบทวนทุกปี 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยที์เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์เกิดขึนภายในรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งันี   
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 ปี  
ทรัพยสิ์นทางปัญญา อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ  3, 10 ปี และอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
ฐานขอ้มลูลกูคา้และอืนๆ  7, 10 และ 15 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายตน้ทุนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย           
วิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา ซึงมีอายรุะหวา่ง 1 ถึง 33 ปี  
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาว่ามีขอ้บ่งชี เรื องการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัทีรายงาน      
ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี  กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน มลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ     
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณ
มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะกระทาํทุกครั งทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มลูค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ที ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดทีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย    
คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี ยที
แทจ้ริง   
 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะ
พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหัก
ภาษีเงินได้เพือสะท้อนถึงมูลค่าทีอาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับซึ งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอื์น การพิจารณา
มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ันมีความเกียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
     
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึ นใน   
ภายหลงั  และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย การกลบัรายการจะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี เรื อง    
การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการ 
คาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของ  
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ งไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ)     หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกตามทีระบุในสญัญา 
 

(ฒ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืนแสดงในราคาทุน 
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(ณ)     หนีสินทีเกดิจากสัญญา 
 

หนี สินทีเกิดจากสญัญาเป็นภาระผกูพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนี สินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
   

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ   
ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ 
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี สินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี ยจ่าย             
ของหนี สินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดทีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์    
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนี สินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึ งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที เกียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกาํไรหรือขาดทุน  
 
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมือเกิดขึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัทีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์นี ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงานเมือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชนเ์มือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนี เกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง
จะถกูคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะ 
จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ต) ประมาณการหนีสิน 
 

ประมาณการหนี สินจะรับรู้กต่็อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการ
หนี สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง 
ภาษีเงินได ้เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนี สิน 
ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

 (ถ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน 
 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนไถ่ถอนเมือเลิกกิจการรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น ซึ งบริษทัมีสิทธิและดุลยพินิจ 
แต่เพียงผูเ้ดียวในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนดตามเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดหุน้กู ้และมีสิทธิเลือนการจ่ายชาํระ
ดอกเบียและดอกเบียสะสมคา้งชาํระ โดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครั ง และการจ่ายชาํระดอกเบียนันขึนอยู่กบั 
ดุลยพินิจของบริษทั ดงันันการจ่ายชาํระดอกเบี ยจะถือเสมือนการจ่ายเงินปันผลและจะรับรู้โดยตรงในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น เมือมีภาระในการจ่ายชาํระดอกเบี ยเกิดขึน การจ่ายชาํระดอกเบี ยรับรู้ในงบกระแสเงินสดในลกัษณะ
เดียวกนักบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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(ท) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคัญอย่าง
สมําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนบัสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัลาํดบัชันของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าทีมีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่านีถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชันของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูทีใชใ้นการประเมินมลูค่าดงันี  
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนั  
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนันนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

 
หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินถูกจดัประเภทลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชันของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูทีอยูใ่นระดบัตําสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชันของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 
 

 (ธ)  รายได้ 
 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั 
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิ
จากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
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การขายสินค้าและการให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ งโดยทัวไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันัน รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มลูในอดีต รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือได้
ใหบ้ริการ  
 
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลิขสิทธิและค่าสิทธิประโยชน์ 
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรับสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจร้านสะดวกซือ 7-Eleven เมือได้
ใหบ้ริการแก่ผูรั้บสิทธิเสร็จสินแลว้   
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าลิขสิทธิ จากการใหสิ้ทธิดาํเนินการในการบริหารงานร้านสะดวกซือของบริษทัตามระยะเวลา
ของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 
 
บริษทัมีสัญญากับผูข้ายสินค้าเพือซื อสินค้ามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซือ 7-Eleven ภายใต้เงือนไขของสัญญา
ดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าสิทธิประโยชน์จากการนาํสินคา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซือ                   
7-Eleven โดยผูข้ายสินคา้มีสิทธิเรียกค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทัตามมูลค่าของระยะเวลาทีเหลืออยู ่  
ในกรณีทีมีการยกเลิกสัญญาเนืองจากบริษทัเป็นผูก้ระทาํผิดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร   
แต่ในกรณีที มีการยกเลิกสัญญาโดยทีผู ้ขายสินค้าเป็นผู ้กระทําผิดสัญญา ผู ้ขายสินค้าจะไม่สามารถเรียก                     
ค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทั บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่าสิทธิประโยชน์เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของ
สญัญา 

 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 
สิงตอบแทนทีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายทีเป็นเอกเทศของสินคา้ และคะแนนหรือส่วนลดจากการ
สะสมยอดซือ จาํนวนเงินทีปันส่วนให้กบัคะแนนหรือส่วนลดจากการสะสมยอดซือจะรับรู้เป็นหนี สินทีเกิดจาก
สญัญา และรับรู้รายไดเ้มือลกูคา้ใชสิ้ทธิหรือเมือมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากทีลกูคา้จะใชสิ้ทธิดงักล่าว ทังนี  ราคาขาย
ทีเป็นเอกเทศของคะแนนหรือส่วนลดจากการสะสมยอดซือประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดทีใหแ้ก่ลูกคา้และ
ความน่าจะเป็นทีลกูคา้จะใชสิ้ทธิ และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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รายได้ค่านายหน้า 
 
สาํหรับสญัญาทีกลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ
ดงักล่าวก่อนทีผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนันใหก้บัลกูคา้ กลุ่มบริษทัดาํเนินการในลกัษณะ
การเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้ 
 
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

 
รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน         
ทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดห้ากกลุ่มบริษทัยงัมี      
การควบคุม หรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นัน หรือมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัในการวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายได้
จากการใหบ้ริการรับรู้เมือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลิขสิทธิและค่าสิทธิประโยชน์ 
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรับสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจร้านสะดวกซือ 7-Eleven เมือได้
ใหบ้ริการแก่ผูรั้บสิทธิเสร็จสินแลว้   
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าลิขสิทธิ จากการใหสิ้ทธิดาํเนินการในการบริหารงานร้านสะดวกซือของบริษทัตามระยะเวลา
ของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 
 
บริษทัมีสัญญากับผูข้ายสินค้าเพือซื อสินค้ามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซือ 7-Eleven ภายใต้เงือนไขของสัญญา
ดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าสิทธิประโยชน์จากการนาํสินคา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซือ                   
7-Eleven โดยผูข้ายสินคา้มีสิทธิเรียกค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทัตามมูลค่าของระยะเวลาทีเหลืออยู ่  
ในกรณีทีมีการยกเลิกสัญญาเนืองจากบริษทัเป็นผูก้ระทาํผิดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร   
แต่ในกรณีที มีการยกเลิกสัญญาโดยทีผู ้ขายสินค้าเป็นผู ้กระทําผิดสัญญา ผู ้ขายสินค้าจะไม่สามารถเรียก                     
ค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทั บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่าสิทธิประโยชน์เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของ
สญัญา 
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  ลกูคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นคะแนน ซึ งลูกคา้สามารถนาํคะแนนมาใชเ้ป็น
ส่วนลดค่าซือสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย
เริมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอืนๆ ของรายการขายนัน การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้
วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าสินคา้หรือของรางวลัทีให้ลูกคา้ใชสิ้ทธิแลก ซึ งมลูค่า
ยุติธรรมนี ประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราทีคาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็น
รายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้มือลกูคา้มาใชสิ้ทธิ และกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัทีจะจดัหา
ของรางวลันัน จาํนวนทีรับรู้เป็นรายไดขึ้นอยูก่บัจาํนวนของคะแนนทีลกูคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าซือ
สินคา้หรือรางวลั ซึ งตอ้งสัมพนัธ์กบัจาํนวนรวมของคะแนนทีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากนีรายไดร้อรับรู้จะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมีความเป็นไปไดว้า่ลกูคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
รายได้ค่านายหน้า 
 
สําหรับรายการคา้ทีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 
 

 (น) รายได้อืน 
 

รายไดอื้นจากการดาํเนินงาน และดอกเบี ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลรับบนัทึก 
ในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล  ซึ งตามปกติในกรณีเงินปันผลทีจะไดรั้บจาก
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัทีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 

 
(บ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกันบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ น ยกเวน้ 
ในกรณีทีมีการบนัทึกเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย 
 

(ป) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ที 
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า   
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
 
ณ วนัที เริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า 
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนันขึนอยู่
กับการใช้สินทรัพย์ที มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และข้อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถา้ทาํให ้
กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัที เริ มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และ        
ส่วนทีเป็นองคป์ระกอบอืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชือถือให้รับรู้สินทรัพย์และหนี สินในจาํนวนทีเท่ากบัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลงัจากนันจาํนวนหนี สินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และตน้ทุน
ทางการเงินตามนยัจากหนี สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั  

 

(ผ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี สินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัวคราวต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการที 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทัเชือว่าไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี
อยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่ 
การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราวทีเกียวขอ้ง ดงันัน กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัวคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอ 
ทีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ังจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและ
จะถกูปรับลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
 

(ฝ) กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั หักดอกเบี ยสะสมสําหรับปีสําหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนไม่วา่จะบนัทึกคา้งจ่ายหรือไม่ ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปีตามวิธีถวัเฉลีย
ถ่วงนําหนกั 
 

(พ) บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทังทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล
หรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทังทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัน 
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(ฟ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

 
4 บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 

 
ความสมัพนัธ์ทีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญั
และบุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี  
 

 
ชือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที
จดัตัง/สัญชาติ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั 
     เครือเจริญโภคภณัฑ ์และมีกรรมการร่วมกนั 
     กบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั 
     เครือเจริญโภคภณัฑ ์มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
     1 ท่าน และมีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ  
     ของบริษทั 1 ท่าน เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 3 ท่าน 
บริษทั พฒันาผูน้าํเครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั เอสเอม็ ทรู จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ทรู มีเดีย โซลชูันส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
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ชือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที
จดัตัง/สัญชาติ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
   จาํกดั     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั เอก้ ดิจิทลั จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการของบริษทั  
     2 ท่าน เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทรู มนันี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
     และมีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการของบริษทั  
     1 ท่าน เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
C.P. Cambodia Co., Ltd. กมัพชูา เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
   ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท   
Charoen Pokphand Foods Canada Inc. แคนาดา เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซีพี บีแอนดเ์อฟ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซีพี บีแอนดเ์อฟ เทรดดิง จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซีพีเอฟ ฟู้ ด แอนด ์เบฟเวอร์เรจ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์ฟู้ ดเชน ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
   จาํกดั   
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล เพท็ฟู้ ด จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั เรียล มฟู จาํกดั* ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 
บริษทั ทรู ดิจิทลั กรุ๊ป จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
   (เดิมชือ “บริษทั ทรู ดิจิตอล แอนด ์มีเดีย   
    แพลตฟอร์ม จาํกดั”)   
   
* บริษัทปิดกิจการแล้วเมือวันที 30 กันยายน 2562 
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ชือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที
จดัตัง/สัญชาติ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน แอนด ์เซลส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 
     สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทังนี  รวมถึงกรรมการ  
     ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหาร 
     หรือไม่) 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  
ขายสินคา้ ราคาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
    กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ ราคาตามสญัญาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจ 
   รายไดอื้นจากการดาํเนินงาน  
ดอกเบียรับ ตน้ทุนของแหล่งทีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซือสินคา้และบริการ ราคาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
    กบัรายการซือสินคา้และบริการจากบริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ อตัราทีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ ราคาตามสญัญาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจ 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ  ราคาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน    กบัรายการซือจากบริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี     
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ - -  710 687 
   ดอกเบียรับ - -  297 243 
   เงินปันผลรับ - -  6,571 6,521 
   รายไดอื้น - -  1,547 1,429 
   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย - -  1,699 1,873 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - -  3,022 2,811 
   ตน้ทุนทางการเงิน - -  18 - 
   ซือสินคา้และบริการ - -  27,550 23,948 
   ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ      
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - -  3,157 1,993 
        

บริษทัอืนทีเกียวข้องกนั     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,491 2,081 416  517 
   รายไดอื้น 2,077 1,862 2,047  1,733 
   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 134 98 -  - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 992 835 777  660 
   ซือสินคา้และบริการ 53,592 46,597 36,389 32,800 
   ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ      
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 18 17 - - 
        

ผู้บริหารสําคัญ     
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
      ผลประโยชนร์ะยะสันของพนกังาน 884 717 649 491 
      เงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงาน 53 25 45 19 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 937 742 694 510 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 
ลกูหนีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 232 631 -  - 
หัก  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - -  -  - 
สุทธิ 232  631  -  - 
       
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี -  -  -  - 
 
ลกูหนีอืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีหมุนเวียน      
บริษทัยอ่ย - - 795  755 
บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 839 756 703  552 
รวม 839 756 1,498  1,307 
      
ส่วนทีไม่หมนุเวียน      
บริษทัยอ่ย - - 74 104 
รวม - - 74  104 
        
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี - -  -  - 
 
ในระหวา่งปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้งือนไขของสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบั
ใหก้บับริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพื้นทีอาคารเป็นทีประชุม 
Field consultant conference สถานทีจดังาน (Trade show) สถานทีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรมอืนๆ เป็นระยะ 
เวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชี “ลูกหนีหมุนเวียนอืน” และ “ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน” 
ซึ งบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)                              

 
 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่บริษทัย่อย 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 

 อตัราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัที  

1 มกราคม   เพิมขึน  ลดลง  
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562    
บริษทัยอ่ย 4.75   5,850  1,367  (1,100)  6,117 
รวม   5,850      6,117 
          
2561    
บริษทัยอ่ย 4.75  4,700  1,600  (450)  5,850 
รวม   4,700      5,850 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อยบางแห่ง เป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ
ชาํระคืนเมือทวงถาม  

 
เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
   (ล้านบาท) 
บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 34 34 34 34 
รวม 34 34 34 34 
 
เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัทังหมดของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกลุเงินบาท 

 
เจ้าหนีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,578  2,355 
บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 8,059  7,730  4,524  4,919 
รวม 8,059  7,730  7,102  7,274 
        

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เจ้าหนีอืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  10,223  11,122 
บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 222  250  57  40 
รวม 222  250  10,280  11,162 
 
เงินกู้ยมืระยะสันจากบริษทัย่อย 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 
 อตัราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัที  

1 มกราคม   เพิมขึน  ลดลง  
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562    
บริษทัยอ่ย 4.50  -  700  -  700 
รวม   -      700 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อยแห่งหนึ ง เป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ 
ชาํระคืนเมือทวงถาม  
 
จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 80  211  5  143 
ภายหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 127  126  17  - 
ภายหลงัจาก 5 ปี 120  135  -  - 
รวม 327  472  22  143 
 
กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซึงครอบคลุมการเช่าอาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอื์นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ถึง 25 ปี ซึ งจะสินสุดในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2591 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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สัญญาสําคัญทีทํากบักิจการทีเกียวข้องกนั 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี  
 
(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหนึ งกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึ งเป็นผูถื้อหุ้นรายหนึ งของบริษทั  

ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิทีจะใช้
เครืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ งจะสินสุดในเดือนธนัวาคม 
2563 โดยบริษทัตกลงทีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บัผูถื้อหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 1.58 ลา้นบาท 

 
(ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหนึ งกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซึ งเป็นบริษัทย่อยใน     

ประเทศแห่งหนึ ง ภายใต้เงือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         
ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา  ในการนี  บริษทัย่อยตกลงทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน
ใหก้บับริษทัตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงทีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว
ให้กบับริษทัย่อยในอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา ทังนีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะขอเลิก
สัญญาฉบบันี  คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   
60 วนั ก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซึ งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการใหก้บับริษทัย่อยในการจดัหาและติดตังระบบ
คอมพิวเตอร์เพือรองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการนี  บริษทัย่อยตกลงจ่าย
ค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามประเภทของการใหบ้ริการตามทีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา       
ทีเกียวขอ้ง 

 
(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหนึ งกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง 

ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการทีระบุไว ้      
ในสัญญา ในการนี  บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบับริษทัตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา ทังนีหาก
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความประสงคที์จะขอเลิกสัญญาฉบบันี  คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัสินสุดสัญญา 

 
(จ) บริษทัมีสญัญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหนึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง  

ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะให้บริการบาํรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กบับริษทั
เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ งจะสินสุดในเดือนธันวาคม 2567  ในการนี  บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีให้กับ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามทีระบุไวใ้นสญัญา 
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(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ฉบับหนึ งกับบริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อย            
ในประเทศแห่งหนึ ง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัตกลงจะให้บริการด้านสถานทีในการติดตั งศูนย์
คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กบับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ งจะสินสุดในเดือน
กนัยายน 2563 ในการนี  บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามทีระบุไวใ้นสญัญา 

 

(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบับกบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง สาํหรับการใชพื้นทีอาคารเป็น
สาํนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ในการนี  บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน 
เป็นจาํนวนเงิน 12.8 ลา้นบาท และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 
38.6 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเมือมีการยกเลิกการเช่า สัญญาเหล่านี มีอายุ 3 ปี 
โดยมีระยะเวลาสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 

 

(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (“ผูใ้ห้บริการ”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา 
ผูใ้ห้บริการตกลงทีจะให้บริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตัง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงาน
สารสนเทศให้กบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นเวลา 1 ปี ซึ งจะสินสุดสัญญาในเดือนธันวาคม 2563 ในการนี  
บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บัผูใ้ห้บริการตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา ทังนีหาก
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความประสงคที์จะขอเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญา
อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 

(ฌ) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหนึ งกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง  
ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะบริหารจดัการโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ในการนี  บริษทั
ตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 0.3 ลา้นบาท ทังนีหากคู่สัญญา 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะขอเลิกสัญญาฉบบันี  คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 

(ญ) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหนึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง 
ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะบริหารจดัการคะแนนสาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
ในการนี  บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท สัญญานี
มีระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 3 ปี ทังนีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่มีความประสงคที์
จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
60 วนั ก่อนวนัสินสุดสญัญา 
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(ฎ) บริษทัมีสญัญาบริการกบับริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง และ 
Makro (Cambodia) Company Limited, ARO Commercial Company Limited, Guangzhou Huadu Makro 
Food Supermarket Company Limited  และ Makro (Guangzhou) Food Company Limited ซึ งเป็นบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศ ภายใตเ้งือนไขของสญัญา บริษทัจะอนุญาตใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าวใชสิ้ทธิในเครืองหมายการคา้
และบริการตามเงือนไขทีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา ในการนี  บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับริษทั ซึ ง
คาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายของบริษทัย่อยดงักล่าวตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญานี มีระยะเวลา  
1 ปี ถึง 4 ปี โดยมีระยะเวลาสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2567 

 
(ฏ) บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)) มีสญัญาเช่าและบริการหลายฉบบักบั

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง (“คู่สัญญา”) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา 
บริษทัย่อยตกลงจะให้คู่สัญญาใช้พืนที ร้านค้าเพือประกอบกิจการคา้และให้บริการทีเกียวข้อง ในการนี  
คู่สัญญาตกลงจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัย่อยตามจาํนวนเงินที
ระบุไวใ้นสญัญา โดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายคืนเงินประกนัเมือมีการยกเลิกการเช่า สัญญาเหล่านี มีอายุ 1 และ 3 ปี 
โดยมีระยะเวลาสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2565 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 10,884  16,399  8,959  13,148 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 5,403  2,953  4,295  1,664 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 11,407  13,633  4,641  7,800 
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 2,167  1,038  -  - 
รวม 29,861  34,023  17,895  22,612 
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6 เงนิลงทุนชัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 249 97 - - 
ตัวสญัญาใชเ้งิน 410 1,370 - - 
รวม 659 1,467 - - 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 1,467  1,385  -  - 
เพิมขึน 766  1,956  -  - 
ลดลง (1,571)  (1,872)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน        
   ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่า        
   เงินลงทุนชัวคราวสกลุเงินต่างประเทศ        
   คงเหลือเป็นเงินบาท -  (1)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน (3)  (1)  -  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 659 1,467 - - 
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7   ลูกหนีการค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 

กจิการทีเกียวข้องกนั         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี   151  577  -  - 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี         
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  55  36 - - 
   3 - 6 เดือน  6  16 - - 
   6 - 12 เดือน  20  - - - 
   มากกวา่ 12 เดือน  -  2 - - 
รวม  232  631 - - 
หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  -  - - - 
สุทธิ 4 232  631 - - 

       

กจิการอืน         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี   1,041  1,008 116 66
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  419  351 - - 
   3 - 6  เดือน  27  50 - - 
   6 - 12 เดือน  20  12 - - 
   มากกวา่ 12  เดือน  23  18 - - 
รวม  1,530  1,439 116 66
หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (44)  (30) - - 
สุทธิ  1,486  1,409 116 66
รวมทังสิน  1,718  2,040 116 66
 
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี  21 7 - - 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตังแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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8 ลูกหนีอืน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
กจิการทีเกียวข้องกนั 4 839 756 1,572 1,411 
      

กจิการอืน      
รายไดค้า้งรับ  3,602 3,271 1,530 1,429 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,459 2,330 1,261 1,288 
ลกูหนี อืน  1,848 1,815 1,687 1,689 
ลกูหนีกรมสรรพากร  483 478 224 228 
อืนๆ  109 185 1 4 

 
 8,501 8,079 4,703 4,638 

รวม  9,340 8,835 6,275 6,049 
หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ   (35) (30) (15) (13) 
สุทธิ  9,305 8,805 6,260 6,036 
      
ส่วนทีหมุนเวียน  7,729  7,407  5,174  4,929 
ส่วนทีไม่หมุนเวียน  1,576  1,398  1,086  1,107 
รวม  9,305  8,805  6,260  6,036 
         

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี  12  8  10  7 
  

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตังแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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9 สินค้าคงเหลอื  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 30,635 28,760 14,850 13,625 
สินคา้ระหวา่งผลิต 108 105 - - 
วตัถุดิบ 605 542 - - 
สินคา้ระหวา่งทาง 612 607 - - 
รวม 31,960 30,014 14,850 13,625 
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการปรับลด     
         มลูค่าสินคา้คงเหลือ (422) (444) (166) (166) 
สุทธิ 31,538 29,570 14,684 13,459 

 
ต้นทุนของสินค้าทีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ งในบัญชี “ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุน 
การใหบ้ริการ” ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนสินคา้ 422,869 391,148 240,212 223,032 
กลบัรายการค่าเผือผลขาดทุนจาก     
   การปรับลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (22) (253) - (233) 
รวม 422,847 390,895 240,212 222,799 
 
ต้นทุนของสินค้าทีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ งในบัญชี “ต้นทุนในการจัดจําหน่าย”  
ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนเงิน 2,720 ลา้นบาท (2561: 2,267 ล้านบาท) 
สาํหรับงบการเงินรวม และ 2,709 ลา้นบาท (2561: 2,257 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม -  - 197,610 206,833 
เพิมขึน -  - 1,917 1 
ลดลง -  - - (9,224) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม -  - 199,527 197,610 
 
รายละเอียดการเพิมขึน (ลดลง) ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงันี   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

Lotus Distribution Investment Limited -  - 1,129  - 
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  - 788  - 
บริษทั ออลล์ เวลเนส จาํกดั -  - -  1 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) -  - -  (9,224) 
รวม -  - 1,917 (9,223) 
 
การเพิมเงินลงทุน 
 
Lotus Distribution Investment Limited 

 
ในระหว่างไตรมาสที 2 ของปี 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง (Lotus Distribution Investment Limited) 
ไดรั้บเงินจากการเรียกทุนชาํระเพิมเติมแลว้เป็นจาํนวนเงิน 36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิมจาก 244 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
เป็น 280 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

280



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

57 
 

บริษัท ออลล์ เวลเนส จาํกัด 
 
เมือวนัที 9 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัตังบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง  
(บริษทั ออลล์ เวลเนส จาํกดั) โดยบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ มเป็น 
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เต็มจาํนวน การดาํเนินการจดทะเบียนจดัตังบริษทัย่อยดงักล่าวได ้
แลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 
 
การเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษทัย่อยโดยอํานาจการควบคมุไม่เปลียนแปลง   
 
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด 

 
ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี 2562 บริษทัไดซื้อหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้หลายรายจาํนวนรวม 30,745,600 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 19.21 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง (บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั)  
ทีมูลค่าหุน้ละ 18 บาท เป็นเงินสดจาํนวนเงินรวม 554 ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียเพิมขึนจากร้อยละ 72.64 เป็น 
ร้อยละ 91.85 และในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษทัไดซื้อหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นหลายรายจาํนวนรวม 
13,035,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 8.15 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัย่อยดงักล่าวทีมูลค่าหุน้ละ 18 บาท เป็น
เงินสดจาํนวนเงินรวม 234 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียเพิมขึนจากร้อยละ 91.85 เป็นร้อยละ 100 ต่อมาบริษทัไดข้าย
หุน้สามญัจาํนวน 2 หุ้นแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุ้นทีออกและชาํระแลว้ของบริษทั
ย่อยดงักล่าว ทาํให้ส่วนไดเ้สียลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 99.99 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมลดลงเป็นจาํนวนเงิน 406 ลา้นบาท และส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั
ยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 382 ลา้นบาท  
 
บริษัท สยามแมค็โคร จาํกัด (มหาชน) 
 
เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 (“วนัทีขาย”) บริษทัไดข้ายหุ้นสามญับางส่วนจาํนวนร้อยละ 4.80 ของหุ้นทีออกและ 
ชาํระแลว้ของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง (บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)) เป็นเงินสดจาํนวนเงิน 
10,131 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียลดลงจากร้อยละ 97.88 เป็นร้อยละ 93.08 โดยทีอาํนาจการควบคุมในบริษทัย่อยนัน
ไม่เปลียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึ นเป็นจาํนวนเงิน 9,897 ลา้นบาท และ 
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 81 ลา้นบาท (สุทธิจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนจาํนวนเงิน 106 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าํนวนเงิน 47 ลา้นบาท) และบริษทั
มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงินรวม 907 ลา้นบาท 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

62 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี   
 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศทีดาํเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   2562 2561 

   (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ     
บริษทั ออลล ์นาว โลจิสติกส์ จาํกดั ธุรกิจบริการจดัส่งพสัดุ ไทย 99.99 - 
    และสินคา้ด่วน    
บริษทั ซีพี ฟู้ ดแลบ็ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นงาน ไทย 99.99 99.99 
    วิจยัและพฒันา    
    และตรวจวิเคราะห์    
    ดา้นจุลชีววิทยา    
    และวิทยาศาสตร์    
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
โรงเรียนสาธิตสถาบนัการจดัการ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
   ปัญญาภิวฒัน ์     
วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ ไทย 93.07 93.07 
    ดา้นเทคนิคและ    
    สนบัสนุนแก่    
    วิสาหกิจในเครือ    
บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั ธุรกิจจาํหน่าย ไทย 93.07 93.07 
    สินคา้อุปโภค    
บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจนาํเขา้และ ไทย 93.07 93.07 
    จาํหน่ายอาหารจาก    
    ต่างประเทศและ    
    ในประเทศ และ    
    ใหบ้ริการดา้น    
    ค่าระวางและจดัส่ง    
    สินคา้ ค่าเช่าและ    
    ค่าเกบ็รักษาสินคา้    
     
     

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

63 
 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศทีดาํเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   2562 2561 

   (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ (ต่อ)     
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจคา้ส่งแบบ ไทย 55.01 55.01 
    ชาํระเงินสดและ    
    บริการตนเอง    
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิง กิจกรรมลงทุน ไทย 50.99 50.99 
   (ประเทศไทย) จาํกดั     
     
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     
Nanjing Tech University สถาบนัการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
   Pujiang Institute     
Nanjing Tech University  กองทุนเพือพฒันา สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
   Pujiang Institute Educational     การศึกษา    
   Development Fund     
Nanjing Tianqu Investment ธุรกิจการคา้   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
   Management Co., Ltd.    การลงทุนใน    
    สถาบนัการศึกษา    
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 100.00 100.00 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน      
Indoguna Vina Food Service Company ธุรกิจการคา้และ เวียดนาม 93.08 93.08 
   Limited     จดัจาํหน่ายรวมทัง    
    ธุรกิจนาํเขา้และ    
    ส่งออกผลิตภณัฑ ์    
    ดา้นอาหาร    
ARO Commercial Company Limited ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก สาธารณรัฐแห่ง 93.07 93.07 
 และธุรกิจอืนๆ สหภาพเมียนมา   
 ทีเกียวเนือง    
ARO Company Limited ใหบ้ริการดา้นการ สาธารณรัฐแห่ง 93.07 93.07 
    ตลาดและทีปรึกษา    สหภาพเมียนมา   

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศทีดาํเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   2562 2561 

   (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ (ต่อ)     
CP Wholesale India Private Limited ธุรกิจคา้ส่งและ อินเดีย 93.06 93.06 
       ธุรกิจอืนๆ ที   

   เกียวขอ้ง   
Makro (Guangzhou) Food  ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก สาธารณรัฐประชาชนจีน 93.06 93.06 
   Company Limited    และธุรกิจอืนๆ   
    ทีเกียวเนือง   
Guangzhou Huadu Makro Food ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก สาธารณรัฐประชาชนจีน 93.06 - 

     Supermarket Company Limited      และธุรกิจอืนๆ   
      ทีเกียวเนือง   
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ธุรกิจผลิตและ สิงคโปร์ 74.46 74.46 
    จาํหน่ายรวมทัง    
    ธุรกิจนาํเขา้และ   
    ส่งออกผลิตภณัฑ์   
    ดา้นอาหาร   
Indoguna Dubai L.L.C* ธุรกิจนาํเขา้และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 74.46 74.46 
    จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์   
    ดา้นอาหาร   
Indoguna Lordly Company Limited ธุรกิจผลิตและ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 74.46 74.46 
       จาํหน่ายรวมทัง    สาธารณรัฐประชาชนจีน   
    ธุรกิจนาํเขา้และ   
    ส่งออกผลิตภณัฑ์   
    ดา้นอาหาร   
Just Meat Company Limited ธุรกิจนาํเขา้และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 74.46 74.46 
    จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์    สาธารณรัฐประชาชนจีน   
    ดา้นอาหาร   
MAXZI THE GOOD FOOD ธุรกิจร้านอาหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 74.46 74.46 
   RESTAURANT & CAFE L.L.C*    และร้านคา้ปลีก    
    ขนาดเลก็    
     

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศทีดาํเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   2562 2561 

   (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ (ต่อ     
Indoguna (Cambodia) Company ธุรกิจนาํเขา้และ กมัพชูา 65.15 65.15 
   Limited    จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์   
    ดา้นอาหาร   
Makro (Cambodia) Company Limited ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก กมัพชูา 65.15 65.15 
    และธุรกิจอืนๆ    
    ทีเกียวเนือง    
   
* ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัเท่ากบัร้อยละ 74.46 เมือรวมกบัผูถื้อหุ้นทีเป็นตวัแทน (2561: ร้อยละ 74.46) 

 

11 ส่วนได้เสียทีไม่มอีํานาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปนี สรุปข้อมูลเกียวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี
สาระสาํคญั 
 

   31 ธันวาคม 2562 
   บริษทั 
   สยามแมค็โคร 
   จาํกดั (มหาชน) 
   (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   6.92 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน   23,333 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   39,308 
หนี สินหมุนเวียน   (32,749) 
หนี สินไม่หมุนเวียน   (9,158) 
สินทรัพย์สุทธิ   20,734 
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   11,883* 
ตดัรายการระหวา่งกนั   - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   2,746 
รวม   14,629 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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   31 ธันวาคม 2562 
   บริษทั 
   สยามแมค็โคร 
   จาํกดั (มหาชน) 
   (ล้านบาท) 

รายได ้   210,627 
กาํไร   6,185 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน   (147) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม   6,038 
    
กาํไรทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  372 * 
ตดัรายการระหวา่งกนั   1 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   (22) 
รวม   351 
    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   (33) *

ตดัรายการระหวา่งกนั   - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   - 
รวม   (33) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   10,270 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   (3,130) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   (7,083) 
เงินปันผลทีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม    (319) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน   (33) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ   (295) 
 
* มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมรวมรายการส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย
ทางอ้อมบางแห่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่ได้เป็นบริษัทย่อยโดยการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 
 
 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

290



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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 31 ธันวาคม 2561 
 บริษทั   บริษทั   
 สยามแมค็โคร  ไทยสมาร์ทคาร์ด   
 จาํกดั (มหาชน)  จาํกดั  รวม 
 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6.92  27.36   
      

สินทรัพยห์มุนเวียน 22,999  2,235   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,067  237   
หนี สินหมุนเวียน (34,094)  (963)   
หนี สินไม่หมุนเวียน (8,715)  (23)   
สินทรัพย์สุทธิ 19,257  1,486   
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,826*  407  12,233 
ตดัรายการระหวา่งกนั     (1) 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม     2,756 
รวม     14,988 

      
รายได ้ 192,930  304   
กาํไร 5,873  30   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (164)  (1)   
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 5,709  29   
      
กาํไรทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 264*  8  272 
ตดัรายการระหวา่งกนั     (1) 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม     (18) 
รวม     253 
      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย      
   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (14)*  -  (14) 
ตดัรายการระหวา่งกนั     - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม     - 
รวม     (14) 
      

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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 31 ธันวาคม 2561 
 บริษทั   บริษทั   
 สยามแมค็โคร  ไทยสมาร์ทคาร์ด   
 จาํกดั (มหาชน)  จาํกดั   
 (ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,154 56  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (2,866) (52)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,221) -  
เงินปันผลทีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (190) -  
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (142) -  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 735 4  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งตดัค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านันได ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเงินรวม 26,734 ลา้นบาท 
(2561: 24,807 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 15,883 ลา้นบาท (2561: 15,138 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามลาํดบั 
 

13 ค่าความนิยม 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ณ วันที 31 ธันวาคม         
ราคาทุน  128,096  128,096  -  - 
หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  - 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  128,096  128,096  -  - 

 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการทีบริษทัซือหุน้ในบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ทังทางตรงและทางออ้ม
และเกิดจากการทีบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ 80 ของบริษทัทัง 4 แห่ง 
ดงัต่อไปนี  Indoguna (Singapore) Pte Ltd, Indoguna Dubai L.L.C, Just Meat Company Limited และ Indoguna 
Lordly Company Limited (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั Indoguna”) 
 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีมีค่าความนิยม  
 
เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถ้กูปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดของ        
กลุ่มบริษทั ดงัต่อไปนี   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  125,936  125,936  -  - 
กลุ่มบริษทั Indoguna 2,023  2,023  -  - 
อืนๆ  137  137  -  - 
รวม 128,096  128,096  -  - 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนทีอายุการให้ประโยชน์     
ไม่ทราบแน่นอน
 
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซึ งวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตที
เกิดขึนจากการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และของกลุ่มบริษทั Indoguna  
 
การกาํหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที เกียวข้อง 
ในอนาคตและขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติหลกัทีใชใ้นการประมาณการมูลค่าที 
คาดวา่จะไดรั้บคืนมีดงันี  
 
อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดคาํนวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของเงินทุน ซึ งประกอบดว้ยค่าเฉลียของอุตสาหกรรมของ
ตน้ทุนของหนี สิน อตัราผลตอบแทนทีปราศจากความเสียงทีมาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 10 ปี 
ผลตอบแทนทีชดเชยความเสียงทีเพิมขึนของตลาด และค่าเบตา้โดยเฉลียของอุตสาหกรรม 
 
อัตราการเติบโตสุดท้าย 
 
อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศทีดาํเนินธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ 
และการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายของบริษทั สยามแมค็โคร 
จาํกดั (มหาชน) ในอดีต และของกลุ่มบริษทั Indoguna 
 
ประมาณการอัตราการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบีย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย 
 
ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 
มาจากการประมาณการผลประโยชนที์ไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายได้
ทีคาดไว ้ซึ งการเติบโตของรายไดป้ระมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต ประมาณการจาํนวนการเปิดร้านสาขาใหม่ 
การเติบโตของยอดขายของร้านสาขาใหม่ และการเติบโตของร้านสาขาเดิมของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับกลุ่มบริษทั Indoguna บริษทัจะพฒันาและรักษาความพอใจของลูกคา้โดยการใหบ้ริการสินคา้ทีมีคุณภาพ 
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และรักษาความสมัพนัธ์ลกูคา้ 
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ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาว่ามีเหตุผลทีทาํให้เชือไดว้่าหากเกิดการเปลียนแปลงในขอ้สมมติทีมีนยัสําคญั 2 ขอ้ไดแ้ก่  
อตัราคิดลด และประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA โดยในปี 2562 หากอตัราคิดลดเพิมขึนร้อยละ 1.5 
(2561: ร้อยละ 1.8) หรือประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA ลดลงร้อยละ 5.3 (2561: ร้อยละ 6.7) 
จะส่งผลใหม้ลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบัมลูค่าตามบญัชี   
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 
กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน  

 
14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน 
 

  งบการเงินรวม 
  โปรแกรม       
  คอมพิวเตอร์       
  ทีใชง้านและ  ทรัพยสิ์น     
  ระหวา่งพฒันา  ทางปัญญา  อืนๆ  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  5,374 46,521  2,232  54,127 
เพิมขึน  883 -  -  883 
โอน  (10) -  10  - 
จาํหน่าย  (4) -  -  (4) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน  (1) -  (60)  (61) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561        
   และ 1 มกราคม 2562  6,242 46,521  2,182  54,945 
เพิมขึน  799 -  -  799 
โอน  (3) -  3  - 
จาํหน่าย  (1) -  -  (1) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน  (15) -  (84)  (99) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  7,022 46,521  2,101  55,644 
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  งบการเงินรวม (ต่อ) 
  โปรแกรม       
  คอมพิวเตอร์       
  ทีใชง้านและ  ทรัพยสิ์น     
  ระหวา่งพฒันา  ทางปัญญา  อืนๆ  รวม 
  (ล้านบาท) 
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ        

     ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม        
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  (2,139) -  (739)  (2,878) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (470) -  (168)  (638) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  3 -  -  3 
จาํหน่าย  2 -  -  2 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน  1 -  -  1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561        
   และ 1 มกราคม 2562  (2,603) -  (907)  (3,510) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (579) -  (168)  (747) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (7) -  -  (7) 
จาํหน่าย  1 -  -  1 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน  3 -  -  3 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  (3,185) -  (1,075)  (4,260) 
        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  3,235 46,521  1,493  51,249
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561         
   และ 1 มกราคม 2562  3,639 46,521  1,275  51,435 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  3,837 46,521  1,026  51,384 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  โปรแกรม  
  คอมพิวเตอร์  
  ทีใชง้านและ  
  ระหวา่งพฒันา  
  (ล้านบาท)  
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  2,511  
เพิมขึน  292  
จาํหน่าย  (1)  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  2,802  
เพิมขึน  548  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  3,350  
    
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  (1,182)  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (227)  
จาํหน่าย  1  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  (1,408)  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (253)  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  (1,661)  
    
มลูค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที 1 มกราคม 2561  1,329  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  1,394  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  1,689  
 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทั
และบริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านันได ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเงิน 
รวม 2,111 ลา้นบาท (2561: 1,763 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 1,481 ลา้นบาท (2561: 1,290 ล้านบาท) ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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15 หนีสินทีมภีาระดอกเบีย 
 

  งบการเงนิรวม 
2562  2561 

  ส่วนทีมี  ส่วนทีไม่มี    ส่วนทีมี  ส่วนทีไม่มี   
                                            หลกัประกนั  หลกัประกนั  รวม  หลกัประกนั  หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะสันจาก             
   สถาบนัการเงิน             
      ตัวสญัญาใชเ้งิน   -  171  171  -  2,903  2,903 
      หนี สินจากการทาํ             
         ทรัสตรี์ซีท  -  607  607  -  618  618 
      เงินกูย้มืระยะสัน   -  2,549  2,549  -  62  62 
เงินกูย้มืระยะสันจาก             
   กิจการอืน  -  14  14  -  -  - 
หุน้กู ้  68,785  64,099  132,884  85,878  55,000  140,878 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก             
   สถาบนัการเงิน  1,838  7,000  8,838  2,104  7,000  9,104 
หนี สินตามสญัญาเช่า             
   การเงิน  641  -  641  698  -  698 
รวมหนีสินทีมภีาระ             
   ดอกเบีย  71,264  74,440  145,704  88,680  65,583  154,263 
             
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562  2561 
  ส่วนทีมี  ส่วนทีไม่มี    ส่วนทีมี  ส่วนทีไม่มี   
                                   หมายเหต ุ หลกัประกนั  หลกัประกนั  รวม  หลกัประกนั  หลกัประกนั  รวม 
  (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะสันจาก             
   สถาบนัการเงิน  -  2,500  2,500  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสันจาก             
   บริษทัยอ่ย 4 -  700  700  -  -  - 
หุน้กู ้  68,785  64,099  132,884  85,878  55,000  140,878 
รวมหนีสินทีมภีาระ             
   ดอกเบีย  68,785  67,299  136,084  85,878  55,000  140,878 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

303รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

  80

วงเงินสินเชือทียงัไม่ได้เบิกใช้ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือทียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 882 ลา้นบาท และ 0.5  
ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (2561: 902 ล้านบาท และ 0.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) 
 
เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  3,583  4,326  -  - 
(ลดลง) เพิมขึน  (235)  (743)  2,500  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียน         
   จากการแปลงค่างบการเงิน  (21)  -  -  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  3,327  3,583  2,500  - 

 
เงินกู้ยมืระยะสันจากกจิการอืน 

 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  -  -  -  - 
เพิมขึน  15  -  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียน         
   จากการแปลงค่างบการเงิน  (1)  -  -  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  14  -  -  - 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หุ้นกู้ 
 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  140,878  155,625  140,878  155,625 
เพิมขึน 15,000  -  15,000  - 
ลดลง (22,994)  (14,747)  (22,994)  (14,747) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 132,884  140,878  132,884  140,878 
 

หุ้นกู้ครังที 1/2556 
 

เมือวนัที 31 ตุลาคม 2556 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 50,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 10,790 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 31 ตุลาคม 2563 โดยมี  
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 5.10 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 15,122 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 31 ตุลาคม 2566 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 5.35 ต่อปี  

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 31 ตุลาคม 2556   
 

 หุ้นกู้ครังที 1/2557 
 
เมือวนัที 27 มีนาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 9,884 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 27 มีนาคม 2564 โดยมี     
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.85 ต่อปี  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 15,314 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 27 มีนาคม 2567 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 5.14 ต่อปี  
 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 27 มีนาคม 2557 
 

 หุ้นกู้ครังที 2/2557 
 

เมือวนัที 22 สิงหาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 7,520 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 22 สิงหาคม 2564 โดยมี
อตัราดอกเบี ยคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.75 ต่อปี (เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2560 หุ้นกูจ้าํนวน 4,284 ลา้นบาท  
ไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดและชาํระคืนเงินแลว้) 

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 16,651 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 22 สิงหาคม 2567 โดยมี
อตัราดอกเบี ยคงทีเท่ากบัร้อยละ 5.05 ต่อปี (เมือวนัที 22 สิงหาคม 2560 หุ้นกูจ้าํนวน 6,212 ลา้นบาท  
ไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดและชาํระคืนเงินแลว้) 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 22 สิงหาคม 2557 
 

หุ้นกู้ครังที 3/2557 
 

เมือวนัที 26 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 10,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 12 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 26 ธนัวาคม 2569 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.80 ต่อปี  
 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 26 ธนัวาคม 2557 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หุ้นกู้ครังที 2/2558 
 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวน
เงินรวม 13,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 5 ปี จาํนวน 1,500 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 30 มิถุนายน 2563 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.65 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 30 มิถุนายน 2565 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.10 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 30 มิถุนายน 2568 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.45 ต่อปี  

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี  
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 30 มิถุนายน 2558 
 

หุ้นกู้ครังที 1/2559 
 

เมือวนัที 18 มีนาคม 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 7,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จาํนวน 1,382 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มีนาคม 2564 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 2.95 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 937 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มีนาคม 2566 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.40 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 2,074 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มีนาคม 2569 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.00 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ12 ปี จาํนวน 2,607 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มีนาคม 2571 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.15 ต่อปี  

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 18 มีนาคม 2559 

 

หุ้นกู้ครังที 2/2559 
 

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 12,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ7 ปี จาํนวน 500 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 26 สิงหาคม 2566 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.25 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 748 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 26 สิงหาคม 2569 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.68 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ12 ปี จาํนวน 4,851 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 26 สิงหาคม 2571 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.00 ต่อปี  

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 26 สิงหาคม 2559 
 

หุ้นกู้ครังที 1/2560 
 

เมือวนัที 27 มีนาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 4,500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมโดยหุน้กูมี้อายุ 12 ปี ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทัง
จาํนวนในวนัที 27 มีนาคม 2572 โดยมีอตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.70 ต่อปี  
 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 27 มีนาคม 2560 

 

หุ้นกู้ครังที 2/2560 
 

เมือวนัที 18 สิงหาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 3,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปชาํระคืนหุน้กูที้ครบกาํหนดไถ่ถอนโดยหุน้กูมี้อายุ 10 ปี ชาํระคืน
เงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 สิงหาคม 2570 โดยมีอตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.96 ต่อปี  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ครั งล่าสุดเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 18 สิงหาคม 2560 
 

หุ้นกู้ครังที 3/2560 
 

เมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 และ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
และระบุชือผูถื้อเป็นจํานวนเงินรวม 18,000 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้ายุ 5 ปี จาํนวน 9,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.10 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 9,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 15 พฤศจิกายน 2570 โดยมี
อตัราดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.50 ต่อปี  

 

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอนัดับเครดิตไวที้ระดับ “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกัด ครั งล่าสุดเมือวนัที 
10 กรกฎาคม 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 และ 30 พฤศจิกายน 2560 
 

หุ้นกู้ครังที 1/2562 
 

เมือวนัที 18 มกราคม 2562 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 15,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํไปชาํระคืนหุ้นกูที้ครบกาํหนดไถ่ถอน และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียน ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 5,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มกราคม 2565 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 2.86 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ8 ปี จาํนวน 2,466 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มกราคม 2570 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 3.95 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 1,920 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มกราคม 2572 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.12 ต่อปี  
 

- หุน้กูอ้าย ุ12 ปี จาํนวน 5,614 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ครั งเดียวทังจาํนวนในวนัที 18 มกราคม 2574 โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีเท่ากบัร้อยละ 4.40 ต่อปี  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั ครั งล่าสุดเมือวนัที  
10 กรกฎาคม 2562 ทังนีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 18 มกราคม 2562 
 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้และตอ้งจาํนาํหุน้ของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
เป็นตน้ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 หุน้ของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ทีนาํไปจาํนาํไวภ้ายใตเ้งือนไขของสัญญา
การออกหุน้กูมี้จาํนวน 1,765 ลา้นหุน้ ซึ งมีมลูค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินรวม 54,702 ลา้นบาท 
 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 9,104  6,281  -  - 
เพิมขึน  3  5,002  -  - 
ลดลง (87)  (2,047)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก        
   การแปลงค่างบการเงิน (182)  (132)  -  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 8,838  9,104  -  - 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทไม่มีหลกัประกนัหลายฉบบักบัสาขาใน
ประเทศของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหนึงและสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง และมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะ
ยาวประเภทมีหลกัประกนัฉบบัหนึงกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหนึง โดยมีรายละเอียดดงันี  
 

สญัญา   วงเงินสินเชือ  อตัราดอกเบีย  กาํหนดการจ่าย 
เงินกูย้ืม  ทีไดรั้บอนุมติั  ร้อยละต่อปี  ชาํระคืน 

ฉบบัที 1  3,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบียคงที  ทังจาํนวนในเดือน
       ตามทีระบุในสญัญา    มกราคม 2564  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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สญัญา   วงเงินสินเชือ  อตัราดอกเบีย  กาํหนดการจ่าย 
เงินกูย้ืม  ทีไดรั้บอนุมติั  ร้อยละต่อปี  ชาํระคืน 

ฉบบัที 2  2,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบียคงที  ทังจาํนวนในเดือน
       ตามทีระบุในสญัญา     กนัยายน 2564 

ฉบบัที 3  1,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบียคงที  ทังจาํนวนในเดือน 
       ตามทีระบุในสญัญา     พฤศจิกายน 2565 
ฉบบัที 4  1,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบียคงที  ทังจาํนวนในเดือน 
       ตามทีระบุในสญัญา     ธนัวาคม 2565 
ฉบบัที 5  450 ลา้นเรนมินบิ จีน  อตัราดอกเบียลอยตวั  ทุก 6 เดือน สินสุดใน 
     (หรือเทียบเท่าประมาณ      ตามทีระบุในสญัญา     เดือนพฤษภาคม 2569 
     1,942 ลา้นบาท)     
 
นอกจากนี บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งไดอ้อกหนังสือคํ าประกนัสําหรับสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวฉบบัที 5 
ดงักล่าว 
 
ทังนีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวแต่ละฉบบั เช่น กลุ่มบริษทัตอ้ง
รักษาอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหนี สินรวมต่อสินทรัพยร์วม และการถือหุ้นของบริษทัใน
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงตามทีระบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้  
 
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  698 806 - - 
ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 30 14 13 - - 
จ่ายเพือลดจาํนวนหนี สินทีเกิดขึนจาก      
   สญัญาเช่าการเงิน  (124) (184) - - 
ตน้ทุนทางการเงินภายใต ้      
   สญัญาเช่าการเงิน 25 53 63 - - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  641 698 - - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี  
 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
     มลูค่าปัจจุบนั      มลูค่าปัจจุบนั 
 จาํนวน    ของจาํนวน  จาํนวน    ของจาํนวน 
 เงินขันตํา    เงินขันตํา  เงินขันตํา    เงินขันตํา 
 ทีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย  ทีตอ้งจ่าย  ทีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย  ทีตอ้งจ่าย 
 (ล้านบาท) 
ระยะเวลาทีจะครบกาํหนด       
   ภายใน 1 ปี 139 (47) 92 159 (53) 106 
   1 - 5 ปี 445 (113) 332 475 (134) 341 
   เกิน 5 ปี 265 (48) 217 313 (62) 251 
รวม 849 (208) 641 947 (249) 698 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินหลายฉบบั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นสญัญา 
 

16 เจ้าหนีการค้า 
 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (ล้านบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 8,059  7,730  7,102  7,274 
กิจการอืน  70,491  71,060  34,230  34,169 
รวม  78,550  78,790  41,332  41,443 

 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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17 เจ้าหนีอืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (ล้านบาท) 
กจิการทีเกียวข้องกนั 4 222  250  10,280  11,162 
         
กจิการอืน         
เจา้หนี อืน  4,203  4,493  1,924  1,682 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  2,829  2,742  1,322  1,478 
ค่าสิทธิและค่าใชจ่้ายอืนคา้งจ่าย  2,128  2,021  918  828 
รายไดค่้าสิทธิและรายไดอื้น 
   รับล่วงหนา้ 

 
2,040 

 
2,147 

 
1,198 

 
1,291 

ดอกเบียคา้งจ่าย  1,461  1,470  1,400  1,409 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  838  827  617  557 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  354  400  227  284 
ค่าเช่าคา้งจ่าย  151  196  141  123 
อืนๆ  944  868  470  399 
  14,948  15,164  8,217  8,051 
รวม  15,170  15,414  18,497  19,213 

 
18 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนที์กาํหนดไว ้โดยมีลกัษณะของโครงการในแต่ละประเภทดงันี  

 
เงินบาํเหนจ็พนักงาน 
 
บริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินบาํเหน็จให้แก่พนกังานทีเขา้งานก่อนวนัที 1 มกราคม 
2546 และเลือกทีจะรับผลประโยชน์ดงักล่าวตามเงือนไขสภาพการจา้งเดิม พนกังานทีมีอายุงานตังแต่ 3 ปีขึนไป     
มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเมือลาออกจากงานหรือเกษียณอายุเป็นจาํนวนเท่ากบัอตัราเงินเดือนสุดทา้ยคูณดว้ยจาํนวนปี
ทีทาํงาน แต่สูงสุดไม่เกิน 10 เดือน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง 
 
ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนกังานที
ทาํงานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเนืองจากการเลิกจา้ง การใหอ้อกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หรือเมือทาํงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 60 ปี ตามอตัราทีกฎหมายกาํหนดโดยขึนอยู่
กบัระยะเวลาทาํงาน ซึงอตัราทีใชใ้นปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 400 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี ยงชีพส่วนเพิมพิเศษ 
 
บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ งไดใ้ห้ผลประโยชน์แก่พนกังานสําหรับพนกังานทีเป็นสมาชิกของกองทุนสํารอง  
เลียงชีพของบริษทัย่อยไม่นอ้ยกว่า 9 ปี โดยเมือลาออกหรือเกษียณอายุจากการจา้งงานของบริษทัย่อย พนกังานที
เป็นสมาชิกตังแต่ 9 ปี ขึนไปมีสิทธิไดรั้บเงินสมทบจากบริษทัย่อยเป็นส่วนเพิมพิเศษอีกในอตัราร้อยละ 50 ของเงิน
สมทบและผลประโยชนจ์ากกองทุนสาํรองเลียงชีพในส่วนของบริษทัยอ่ย 
 
โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราดอกเบีย ความเสียงจากอตัราการเพิมขึนเงินเดือน และความเสียงจากอตัราการหมุนเวียนของ 
พนกังาน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   โครงการผลประโยชน์  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  3,368 2,787 1,928 1,538 
      

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  287 345 138 189 
ตน้ทุนบริการในอดีต  809 151 489 137 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั  97 73 54 40 
  1,193 569 681 366 
      

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั      
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั      
   - ขอ้สมมติทางการเงิน  529 (189) 325 (133) 
   - การปรับปรุงจากประสบการณ์  16 245 3 171 
  545 56 328 38 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

314



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

  91

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   โครงการผลประโยชน์ (ต่อ)  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
อืนๆ      
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (262) (43) (175) (14) 
รับโอน (โอน) ประมาณการหนี สิน      
   ผลประโยชนพ์นกังานจากบริษทัยอ่ย      
   และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั  1 (1) 10 - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียน      
   จากการแปลงค่างบการเงิน  (2) - - - 
      
ณ วนัที 31 ธันวาคม  4,843 3,368 2,772 1,928 
 
เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งที 
ถกูเลิกจา้งเพิมเติม หากลกูจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพือให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หนี สินผลประโยชนเ์มือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิมขึน 

 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.60 - 1.70  2.80 - 3.40  1.60  2.90 
อายคุรบเกษียณ (ปี)  55 และ 60  55 และ 60  55 และ 60  55 และ 60 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  5.0 - 5.5  5.0 - 5.5 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน 1.0 - 50.0  1.0 - 50.0  1.0 - 20.0  1.0 - 20.0 
 
ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติทีเผยแพร่ทัวไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 9 ถึง 16 ปี 
(2561: 8 ถึง 15 ปี) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

315รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

  92

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆ คงที  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี  

 
 งบการเงินรวม 
 ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วันที 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด  (439)  (250)  473  289 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   449  264  (398)  (234) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน  (432)  (251)  467  271 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วันที 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด  (267)  (146)  288  170 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   282  161  (247)  (142) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน  (275)  (158)  318  182 

 
19 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารอง 
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตังเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้  
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ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษทัย่อย 
 
ส่วนเกินทุน (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ 
ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีถูกปรับปรุงและมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทน 
ทีจ่าย  
 
การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรบญัชีสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองตามกฎหมายนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองตามกฎหมายนีจะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้     
 
สาํรองตามกฎหมายของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

 
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท  

 
20 หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมลีกัษณะคล้ายทุน 
 
 เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 และวนัที 22 สิงหาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิทีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน ชาํระคืนเงินตน้เพียงครั งเดียว ไถ่ถอนเมือเลิกกิจการ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 
และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด (“หุน้กู”้) เป็นจาํนวนรวม 10,000 ลา้นบาท (หุน้กูชุ้ดที 1/2559)
และ 10,000 ลา้นบาท (หุ้นกูชุ้ดที 1/2560) ตามลาํดบั ซึ งจะชาํระคืนเงินตน้เพียงครั งเดียวเมือเลิกกิจการ หรือเมือ
บริษทัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนดตามเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบียซึ งคาํนวณ
จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลทีมีอายุ 5 ปี ปรับปรุงดว้ยค่าชดเชยความเสียงและอตัราดอกเบียตามทีไดร้ะบุ
ในเงือนไขของหุ้นกู ้และชาํระดอกเบี ยทุก 6 เดือน ทังนี  บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระดอกเบี ยและดอกเบี ยคา้งชาํระ
โดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครั งตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว 
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หากบริษทัเลือนการชาํระดอกเบีย บริษทัจะไม่สามารถกระทาํการดงัต่อไปนี  
 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ 
  

(ข) ชาํระดอกเบียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียม
กบัหุน้กูห้รือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

 
(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ หรือซือคืนซึงหลกัทรัพยที์ออกโดยบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้

กูห้รือหลกัทรัพยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายดอ้ยกวา่หุน้กู ้ 
 

หุน้กูจ้าํนวนเงินรวม 19,909 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูจ้าํนวนเงิน 91 ลา้นบาท รับรู้เป็นส่วนหนึง
ของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 (ประกอบดว้ยหุน้กูชุ้ดที 1/2559 จาํนวนเงิน 9,953 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูจ้าํนวนเงิน  
47 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดที 1/2560 จาํนวนเงิน 9,956 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูจ้าํนวนเงิน 
44 ลา้นบาท)  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัไม่มีการเลือนการชาํระดอกเบี ยให้กบัผูถื้อหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
ดอกเบี ยสะสมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ทีผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิไดรั้บหากมีการประกาศจ่ายดอกเบี ย  
มีจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท (2561: 1,000 ล้านบาท) ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดจ่้ายดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ทีมีลกัษณะคลา้ยทุนใหก้บัผูถื้อไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท (2561: 1,000 ล้านบาท) 

 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัแสดงรายการหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุน้

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทังนี  มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 เรือง การแสดงรายการเครื องมือ
ทางการเงิน ทีจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 ไดอ้ธิบาย
เกียวกบัการจดัประเภทรายการของหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหนี สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบญัชีฯ
ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรือง การปฏิบัติในช่วงการเปลียนแปลงเพิมเติมสาํหรับการจัดประเภทรายการของ
หุ้นกู้ทีมีลกัษณะคล้ายทุน ลงวนัที 3 ธนัวาคม 2562 สาํหรับใชเ้ป็นแนวปฎิบติัในช่วงเปลียนแปลงเพิมเติม บริษทัคาด
ว่าจะเลือกถือปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว โดย ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัจะเลือกจดัประเภทรายการของหุน้กู้
ดอ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทังนี  
หาก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัจดัประเภทรายการหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวเป็นหนี สินทาง
การเงิน จะทาํใหห้นี สินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพิมขึนและลดลงเป็นจาํนวน 19,909 ลา้นบาท 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

  95

21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 
 รายได้ 
  

การดาํเนินงานหลกัของกลุ่มบริษทัมาจากการขายสินคา้จากธุรกิจร้านสะดวกซือ และธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด
และบริการตนเอง และการใหบ้ริการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจดงักล่าว 
 
ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของกลุ่มบริษทัทีมีสินคา้และ
การบริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที
แตกต่างกนั  การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี  
 
ส่วนงานที  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซือ 
ส่วนงานที  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 
ส่วนงานที  3 :    ธุรกิจอืนๆ 
 
ส่วนงานอืนรวมถึงการบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็งและเบเกอรี  การจาํหน่ายอุปกรณ์
สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก รวมทังสถาบนัการศึกษา ไม่มีส่วนงานใดทีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพือกาํหนดส่วนงานทีรายงาน 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศ หรือสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 
 
ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ งนาํเสนอในรายงาน
การจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการ
ใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของ
ส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทังนีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงาน
เป็นไปตามการซือขายตามปกติธุรกิจ 
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ธุร
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ธุร
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ะบ
ริก
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ธุร
กิจ

อืน
ๆ 

การ
ตดั

ราย
การ

ระ
หว

า่งก
นั 

รวม
 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
(ล้า

นบ
าท
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รับ
ปีสิ

นสุ
ดว

นัท
ี 31

 ธัน
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ปร
ะเภ

ทข
องร

ายไ
ด้ 

 
 

 
ราย

ได
จ้าก

การ
ขา

ยสิ
นค

า้ 
332

,73
4 

307
,38

8 
206

,18
0 

188
,58

3 
33,

328
 

28,
537

 
(30

,78
6) 

(25
,98

1) 
541

,45
6 

498
,52

7 
ราย

ได
จ้าก

การ
ให

บ้ริ
การ

 
1,3

27 
1,4

55 
3,5

92 
3,4

14 
10,

900
 

10,
665

 
(6,

374
) 

(5,
849

) 
9,4

45 
9,6

85 
ราย

ได
จ้าก

การ
ขา

ยสิ
นค

า้แล
ะก

ารใ
หบ้

ริก
าร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   ใ
หก้

บัลู
กค

า้ภ
ายน

อก
 

334
,06

1 
308

,84
3 

209
,77

2 
191

,99
7 

44,
228

 
39,

202
 

(37
,16

0) 
(31

,83
0) 

550
,90

1 
508

,21
2 

ราย
ได้ร

วม
 

361
,03

4 
335

,18
7  

210
,62

9  
192

,93
2  

45,
403

  
40,

480
  

(45
,95

6) 
 

(41
,42

4) 
571

,11
0 

527
,17

5 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

จงัห
วะเ

วล
าใน

การ
รับ

รู้รา
ยได้

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 

เวล
าใด

เวล
าห

นึง
 

334
,06

1 
308

,84
3 

206
,18

0 
188

,58
3 

38,
279

 
33,

526
 

(32
,82

8) 
(27

,86
2) 

545
,69

2 
503

,09
0 

ตล
อด

ช่ว
งเว

ลาห
นึง

 
- 

- 
3,5

92 
3,4

14 
5,9

49 
5,6

76 
(4,

332
) 

(3,
968

) 
5,2

09 
5,1

22 
รวม

 
334

,06
1 

308
,84

3 
209

,77
2 

191
,99

7 
44,

228
 

39,
202

 
(37

,16
0) 

(31
,83

0) 
550

,90
1 

508
,21

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กาํไ
รต

าม
ส่ว

นง
าน

ก่อ
นค

่ าใช
จ้่าย

ภา
ษีเงิ

นไ
ด ้

21,
997

 
21,

924
 

7,5
03 

7,0
82 

4,1
51 

3,5
54 

(6,
887

) 
(7,

408
) 

26,
764

 
25,

152
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561

 มีด
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ธุร

กิจ
คา้

ส่ง
แบ

บช
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เงิน
สด

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ธุร

กิจ
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สะ
ดว

กซื
อ 

 
แล

ะบ
ริก

ารต
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ง 
 

ธุร
กิจ

อืน
ๆ 

การ
ตดั

ราย
การ

ระ
หว

า่งก
นั 

รวม
 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
256

2 
 

256
1 

 
(ล้า

นบ
าท

) 
ราย

ได
จ้าก

การ
ขา

ยสิ
นค

า้แล
ะก

ารใ
หบ้

ริก
าร 

334
,06

1 
308

,84
3 

209
,77

2 
191

,99
7 

44,
228

 
39,

202
 

(37
,16

0) 
(31

,83
0) 

550
,90

1 
508

,21
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บ 
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32 
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71 
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21 
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- 
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) 
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- 
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52 
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ราย
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4 
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,93
2 

45,
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480
 

(45
,95
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(41

,42
4) 
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1 
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9 
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3) 
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2 
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71,
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19 
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46 

(2,
373

) 
(2,

486
) 
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31 
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13 

3,8
04 

3,6
37 

(3,
657

) 
(3,

673
) 

18,
172

 
15,

709
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- 
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11 

3 
58 
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(52
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- 

- 
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ทุน
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26 
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63 
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336
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269
 

(20
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(17
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21 
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96 
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339
,03
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,26
3 
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จ่าย

ภา
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997

 
21,

924
 

7,5
03 

7,0
82 

4,1
51 

3,5
54 

(6,
887

) 
(7,

408
) 

26,
764

 
25,
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
  
บริษทัย่อยในประเทศบางแห่งไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
กิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหารกึงพร้อมรับประทาน กิจการผลิตเบเกอรี  กิจการห้องเยน็ กิจการวิจยั
และพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เกียวกับอาหาร จึงได้รับ 
สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้าก
การประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับแต่ละปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี  
 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ขายสินคา้และใหบ้ริการในต่างประเทศ -  - 
ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศ 8,703  7,183 
รวม 8,703  7,183 
 

 ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนี สินทีเกิดจากสัญญาคงเหลือในงบการเงินรวมจาํนวน 794 ลา้นบาท 

(2561: 453 ล้านบาท) หนี สินทีเกิดจากสัญญาดงักล่าวเกิดจากการปันส่วนสิงตอบแทนทีไดรั้บให้กบัโปรแกรม 
สิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

 

รายได้ทีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระทียงั
ปฏิบัติไม่เสร็จสิน  

งบการเงินรวม 

ภายใน1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  หลงัจาก5 ปี 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562      
โปรแกรมสิทธิพิเศษ 49  741  4 
รวม 49  741  4 
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22 รายได้อืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย 11,605 10,630 11,528 10,538 
รายไดค่้าสิทธิและรายไดอื้นทีเกียวขอ้ง     
   จากการใหสิ้ทธิ 2,346 2,085 2,346 2,085 
อืนๆ 5,860 5,927 6,046 5,882 
รวม 19,811 18,642 19,920 18,505 

 
23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 34,718 31,447 22,424 20,444 
โครงการผลประโยชนที์กาํหนดไว ้ 18 1,193 569 681 366 
ค่าสวสัดิการพนกังาน 1,147 899 584 373 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม 785 717 523 478 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ  315 282 165 153 
ค่าฝึกอบรม 178 123 1,562 1,422 
อืนๆ 166 153 58 47 
รวม 38,502 34,190 25,997 23,283 
 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศได้จดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพพนักงานประเภทจ่ายสมทบ โดยบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งนาํเงินเขา้กองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน 
และพนกังานตอ้งนาํเงินเขา้กองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนกังาน  
เงินสมทบทีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเขา้กองทุนฯ ไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดรายการ  
กองทุนสํารองเลี ยงชีพเหล่านี ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี ยงชีพพนักงานตามข้อกาํหนดของกระทรวง 
การคลงัและบริหารกองทุนฯ โดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตบางแห่ง 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบกาํไรขาดทุนนีไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที สาํหรับค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญัมีดงันี  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป      
   และงานระหวา่งทาํ  (1,882) (1,846) (1,225) (502) 
ซือสินคา้สาํเร็จรูป  401,902 371,570 233,804 216,488 
วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป  9,659 8,585 - - 
ค่าเสือมราคา 12 10,166 9,507 6,091 5,704 
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า  308 299 112 107 
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพย ์      
   ไม่มีตวัตนอืน 14 747 638 253 227 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 23 38,502 34,190 25,997 23,283 
ค่าบริหารงานร้านสะดวกซือ  21,345 19,341 21,345 19,341 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  13,972 12,781 12,676 11,636 
ค่าสาธารณูปโภค  9,774 8,722 7,444 6,616 
ค่าเช่าจ่าย  9,863 9,067 8,757 8,062 
อืนๆ   23,269 21,973 17,457 15,538 
รวมต้นทุนขายสินค้าและต้นทุน      
   การให้บริการ ต้นทุนในการ      
   จดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่าย      
   ในการบริหาร     537,625 494,827 332,711 306,500 

 
25 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

ต้นทุนทางการเงินทีจ่ายให้        
สถาบนัการเงิน 6,668 7,133 6,326 6,763 
กิจการอืนภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 53 63 - - 
รวม 6,721 7,196 6,326 6,763 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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26 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  
 

 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ  
   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ 545  (99)  446  56  (9)  47 
รวม 545  (99)  446  56  (9)  47 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ  
   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ 328  (66)  262  38  (7)  31 
รวม 328  (66)  262  38  (7)  31 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน     
สาํหรับปีปัจจุบนั 4,376 4,103 1,918  2,004 
ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึก (สูงไป) ตําไป  (31) 26 -  - 
 4,345 4,129 1,918  2,004 
      ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว (275) (160) (101)  (24) 
 (275) (160) (101)  (24) 
รวม 4,070 3,969 1,817  1,980 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษทีีแท้จริง 
 

 งบการเงินรวม 
                    อตัราภาษีทีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
2562        
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 318  26,935  (489)  26,764 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  5,387 11  5,398 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ทีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (1,295) (2)  (1,297) 
ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกสูงไป -  (30) (1)  (31) 
สุทธิ -  4,062 8  4,070 

        
2561        
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 392  25,347  (587)  25,152 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  5,069 15  5,084
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ทีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (1,137) (4)  (1,141)
ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตําไป (สูงไป) -  27 (1)  26
สุทธิ -  3,959 10  3,969 

 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

                                      อตัราภาษีทีใช ้(ร้อยละ)   20%  20% 
   2562  2561 
   (ล้านบาท) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   21,997  21,924 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้   4,399  4,385 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือเป็นรายได ้      
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี    (2,582)  (2,405) 
สุทธิ   1,817  1,980 

 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,291  1,002  626  459 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,003)  (15,088)  -  - 
สุทธิ  (13,712)  (14,086)  626  459 

 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีดงันี  

 
 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 
2562  
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน 7 2 - 9 
สินคา้คงเหลือ 144 8 - 152 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (52) 12 - (40) 
ประมาณการหนี สินสาํหรับ     
   ผลประโยชนพ์นกังาน 610 149 99 858 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์     
   ทีไดม้าจากการรวมธุรกิจ (15,088) 85 - (15,003) 
อืนๆ 293 19 - 312 
รวม (14,086) 275 99 (13,712) 

 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 
2561  
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน 8 (1) - 7 
สินคา้คงเหลือ 197 (53) - 144 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 66 (118) - (52) 
ประมาณการหนี สินสาํหรับ     
   ผลประโยชนพ์นกังาน 518 83 9 610 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์     
   ทีไดม้าจากการรวมธุรกิจ (15,170) 82 - (15,088) 
อืนๆ 126 167 - 293 
รวม (14,255) 160 9 (14,086) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 
2562  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนี อืน 2 - - 2 
สินคา้คงเหลือ 33 - - 33 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 - - 24 
ประมาณการหนี สินสาํหรับ     
   ผลประโยชนพ์นกังาน 385 101 66 552 
อืนๆ 15 - - 15 
รวม 459 101 66 626 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 
2561  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนี อืน 2 - - 2 
สินคา้คงเหลือ 80 (47) - 33 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 - - 24 
ประมาณการหนี สินสาํหรับ     
   ผลประโยชนพ์นกังาน 307 71 7 385 
อืนๆ 15 - - 15 
รวม 428 24 7 459 

 
27 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหักดอกเบี ยสะสมสําหรับปีสําหรับหุ้นกูด้ ้อยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ
จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี ซึ งแสดงการคาํนวณไดด้งันี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 22,343  20,930  20,180  19,944 
หัก  ดอกเบียสะสมสาํหรับปีสาํหรับ        
          หุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (1,000)  (1,000)  (1,000)  (1,000) 
กาํไรสําหรับปีทีใช้ในการคํานวณกาํไรต่อหุ้น 21,343  19,930  19,180  18,944 
จาํนวนหุ้นสามญัทีมอียู่ในระหว่างปี 8,983  8,983  8,983  8,983 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 2.38  2.22  2.14  2.11 

       

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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28 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลทีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี  
 

 วนัทีอนุมติั 
วนัทีจ่าย 

เงินปันผล 
 อตัรา 

เงินปันผล 
 

จาํนวนเงิน 
    (บาทต่อหุ้น)  (ล้านบาท) 

ปี 2562       
เงินปันผลประจาํปี 2561 26 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562  1.20  10,780 
       
ปี 2561       
เงินปันผลประจาํปี 2560 20 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561  1.10  9,881 
 

29 เครืองมอืทางการเงนิ 
    

นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงิน 
    

กลุ่มบริษัทมีความเสี ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ
หรือออกตราสารอนุพนัธ์เพือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจัดการความเสี ยงเป็นส่วนทีสําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ   
สมดุลของระดบัความเสียงทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเสียง ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนืองเพือใหม้ันใจว่า 
มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

    
 การบริหารจดัการทุน 

 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของบริษทัคือ เพือดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  
ต่อเนือง เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินทีดีและแข็งแกร่งยิงขึน รวมทังการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพือ
การดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 
 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบี ยหมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี ยในตลาด    
ซึ งมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซึ งมีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท์าง 
การเงินและหนี สินทางการเงินทีมีดอกเบีย  ความเสียงจากอตัราดอกเบียนี ไดถู้กบริหารอย่างต่อเนืองโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลดผลกระทบต่อดอกเบี ยจ่ายสุทธิ  ซึ งอาจถูกกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการเปลียนแปลงไปใน      
ทางลบของอตัราดอกเบี ย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเสียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์างการเงินและหนี สิน
ทางการเงินทังอตัราดอกเบียคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 

อตัราดอกเบียของสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และระยะเวลาที
ครบกาํหนดรับชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี  

 

 งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 
   ภายหลงั 1 ปี   
 อตัราดอกเบีย ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจาํ 1.65 - 6.85  249  -  -  249 
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี  1.80  410  -  -  410 
รวม   659  -  -  659 
          

หนีสินทางการเงิน          
ตัวสญัญาใชเ้งิน อตัราตลาด  171  -  -  171 
หนี สินจากการทาํทรัสตรี์ซีท อตัราตลาด  607  -  -  607 
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนั          
   การเงิน 1.60 - 6.58  2,549  -  -  2,549 
เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการอืน อตัราตลาด  14  -  -  14 
หุน้กู ้ 2.86 - 5.35  12,290  73,814  46,780  132,884 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั อตัราดอกเบีย         
   การเงิน ตามทีระบุ         
 ในสญัญา  239  8,211  388  8,838 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.00 - 9.00  92  332  217  641 
เงินประกนัทีตอ้งจ่ายคืน          
   ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.25 - 1.50  -  47  3,859  3,906 
รวม   15,962  82,404  51,244  149,610 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  109

 งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 
   ภายหลงั 1 ปี   
 อตัราดอกเบีย ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจาํ 1.65 - 3.12  97  -  -  97 
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี  1.50 - 1.70  1,370  -  -  1,370 
รวม   1,467  -  -  1,467 
          
หนีสินทางการเงิน          
ตัวสญัญาใชเ้งิน อตัราตลาด  2,903  -  -  2,903 
หนี สินจากการทาํทรัสตรี์ซีท อตัราตลาด  618  -  -  618 
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนั          
   การเงิน 4.70 - 7.06  62  -  -  62 
หุน้กู ้ 2.49 - 5.35  22,994  55,351  62,533  140,878 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั อตัราดอกเบีย         
   การเงิน ตามทีระบุ         
 ในสญัญา  94  8,254  756  9,104 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 9.00  106  341  251  698 
เงินประกนัทีตอ้งจ่ายคืน          
   ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.25 - 1.50  -  56  3,634  3,690 
รวม   26,777  64,002  67,174  157,953 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 
   ภายหลงั 1 ปี   
 อตัราดอกเบีย ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 4.75  6,117  -  -  6,117 
รวม   6,117  -  -  6,117 
          
          

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 
   ภายหลงั 1 ปี   
 อตัราดอกเบีย ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2562          
หนีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนั          
   การเงิน 1.60 - 1.67  2,500  -  -  2,500 
เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4.50  700  -  -  700 
หุน้กู ้ 2.86 - 5.35  12,290  73,814  46,780  132,884 
เงินประกนัทีตอ้งจ่ายคืน          
   ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.25  -  -  3,859  3,859 
รวม   15,490  73,814  50,639  139,943 
          
2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 4.75  5,850  -  -  5,850 
รวม   5,850  -  -  5,850 
          

หนีสินทางการเงิน          
หุน้กู ้ 2.49 - 5.35  22,994  55,351  62,533  140,878 
เงินประกนัทีตอ้งจ่ายคืน          
   ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.25  -  -  3,634  3,634 
รวม   22,994  55,351  66,167  144,512 
 
ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน การซือ
สินคา้และการขายสินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีกลุ่มบริษทัไดท้าํไว ้ณ วนัทีในรายงานเป็นรายการที
เกียวขอ้งกบัรายการซือสินคา้และการขายสินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผล      
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 1,641  1,642  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    364  272  -  - 
 เรียลกมัพชูา 128  71  -  - 
 ดอลลาร์สิงคโปร์ 83  48  -  - 
 รูปีอินเดีย 75  321  -  - 
 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ        
    เอมิเรตส์ 46  65  -  - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 29  39  -  - 
 ดองเวียดนาม 6  11  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1  -  -  - 
 จ๊าดพม่า -  1  -  - 
         
เงนิลงทุนชัวคราว         
เงินตราต่างประเทศ รูปีอินเดีย 43  -  -  - 
 เรนมินบิ จีน -  75  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    -  20  -  - 
         

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน    355  399  -  - 
 ดอลลาร์สิงคโปร์ 253  261  -  - 
 รูปีอินเดีย 222  161  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    199  240  -  - 
 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ        
    เอมิเรตส์ 143  139  -  - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 56  64  -  - 
 ดองเวียดนาม 39  51  -  - 
 ยโูร 4  1  -  - 
 จ๊าดพม่า 4  1  -  - 
 ฟรังก ์สวิส 3  12  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1  6  -  - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ)         
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ 26  14  -  - 
 ฟรังก ์สวิส 6  12  -  - 
         

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน         
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สิงคโปร์ 5  5  -  - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 4  7  -  - 
 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ        
    เอมิเรตส์ 2  3  -  - 
 รูปีอินเดีย 2  2  -  - 
 จ๊าดพม่า 2  -  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ 1  6  -  - 
 เรนมินบิ จีน -  48  -  - 
         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน         
เงินตราต่างประเทศ รูปีอินเดีย 27  29  -  - 
 เรนมินบิ จีน 4  1  -  - 
 ฟรังก ์สวิส 3  -  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ 2  -  -  - 
 ดองเวียดนาม 1  1  -  - 
         
เงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

        

เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สิงคโปร์    171  253  -  - 
 ดองเวียดนาม 49  -  -  - 
 จ๊าดพม่า -  58  -  - 
 ยโูร -  4  -  - 
         

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน         
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    1,173  1,063  - - 
 เรนมินบิ จีน 793  692  -  - 
 รูปีอินเดีย 171  273  - - 
 ยโูร  100  111  -  - 
 ดอลลาร์สิงคโปร์ 100  108  -  - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (ต่อ)         
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลีย 96  45  - - 
 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ        
    เอมิเรตส์ 77  72  -  - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 31  27  - - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 12  9  - - 
 เยน 9  121  - - 
 ดองเวียดนาม 8  11  -  - 
 จ๊าดพม่า 5  -  - - 
 ฟรังสวิส 2  -  - - 
        
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    266  762  - - 
 ยโูร 186  37  - - 
 เยน 79  346  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11  34  - - 
 เรนมินบิ จีน 1  5  - - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  8  - - 
        
เงนิกู้ยมืระยะสันจากกจิการอืน        
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    14  -  - - 
        
หนีสินหมุนเวยีนอืน        
เงินตราต่างประเทศ จ๊าดพม่า 11  -  - - 
 ดอลลาร์สหรัฐ 6  22  - - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 1  -  - - 
        
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ        
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 1,833  2,102  - - 
 รูปีอินเดีย 4  2  - - 
        
หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน        
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ 122  -  - - 
 รูปีอินเดีย 57  35  - - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ความเสียงทางด้านสินเชือ 
 
ความเสียงทางดา้นสินเชือหมายถึง ความเสียงทีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากการทีลูกคา้หรือ
คู่สญัญาไม่สามารถชาํระหนีทางการเงินและหนี สินตามสญัญาใหก้บักลุ่มบริษทัเมือครบกาํหนด 
 
ผูบ้ริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสินเชือดังกล่าวโดยสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่า  
มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั  ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้เป็นจาํนวนมาก 
ผูบ้ริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หนีไม่ได ้
 
ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ซึงผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของ
กระแสเงินสด 
 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม    
 
ตารางดงัต่อไปนี แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรวมถึง
ลาํดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สิน 
ทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหากมลูค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
   งบการเงินรวม 
 มลูค่า  มลูค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562       
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่า       
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม       
หุน้กู ้ 132,884  - 142,782 - 142,782 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,838  - 8,966 - 8,966 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 641  - 757 - 757 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,926  - 3,258 - 3,258 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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   งบการเงินรวม 
 มลูค่า  มลูค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2561       
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่า       
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม       
หุน้กู ้ 140,878  - 148,263 - 148,263 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,104  - 9,122 - 9,122 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 698  - 821 - 821 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,716  - 3,083 - 3,083 

 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มลูค่า  มลูค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562       
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่า       
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม       
หุน้กู ้ 132,884  - 142,782 - 142,782 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,859  - 3,190 - 3,190 
       
31 ธันวาคม 2561       
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่า       
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม       
หุน้กู ้ 140,878  - 148,263 - 148,263 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,634  - 3,001 - 3,001 

 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทังหมดดงันี  
 
 สกลุเงิน  งบการเงินรวม 
 ต่างประเทศ  2562  2561 
    (หลักล้าน) 
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เยน  281.9 1,166.1 
 ดอลลาร์สหรัฐ  8.8 23.5 
 ยโูร  5.5 1.0 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  0.5 1.5 
 เรนมินบิ จีน  0.1 1.1 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  - 0.2 
     
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐ  0.9 0.4 
 ฟรังก ์สวิส  0.2 0.4 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 541 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: 1,191 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
เครืองมือทางการเงินทีไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม  
 
มลูค่ายติุธรรมของหุน้กูที้มีการซือขายในตลาดคาํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัทีรายงาน 
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศ ใชอ้ตัราทีอา้งอิงจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีรายงาน ซึงคาํนวณ
จากแบบจาํลองทีใชข้อ้มลูทีหาไดจ้ากตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมของหนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินประกนัคา้งจ่าย
คาํนวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

340



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  
 

  117

30 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเตมิ 
 

รายละเอียดทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีจ่ายชาํระเป็นเงินสดในระหว่างปีสินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์   
เพิมขึนในระหวา่งปี 12 15,978  15,160  10,519  8,688 
บวก (หัก) - การเปลียนแปลงในเจา้หนี   873  (713)  (335)  (494) 
                 - สินทรัพยภ์ายใต ้         
                      สญัญาเช่าการเงิน  (14)  (13)  -  - 
ซือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  16,837  14,434  10,184  8,194 
   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน   
เพิมขึนในระหวา่งปี 14 799  883  548  292 
บวก (หัก) - การเปลียนแปลงในเจา้หนี          53  60  (97)   (12) 
ซือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  852  943  451  280 

 
31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกนั 
 

 ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สญัญาทียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้าง        
   โรงงานแห่งใหม่และตน้ทุนการติดตัง        
   เครืองจกัรและตน้ทุนการพฒันาระบบ        
   คอมพิวเตอร์) 988  524  -  - 
รวม 988  524  -  - 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 7,963  7,251  6,978  6,402 
ภายหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,384  22,744  22,601  19,943 
ภายหลงัจาก 5 ปี 23,353  21,894  13,167  10,888 
รวม 56,700  51,889  42,746  37,233 
 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอื์นๆ ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานหลายฉบบั
สญัญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลาเช่า 1 ถึง 50 ปี ซึ งจะสินสุดในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2611 
 
ภาระผกูพนัอืนๆ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตทียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        
   ซือสินคา้และวสัดุสินเปลือง 355  496  -  - 
รวม 355  496  -  - 

  
 หนังสือคําประกนั 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัภายใตห้นงัสือคําประกนักบัสถาบนัการเงิน ซึ งส่วนใหญ่เป็น
การคําประกนัการใชส้าธารณูปโภค สญัญาเช่า และการคําประกนัอืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 2,063 ลา้นบาท และ 0.3 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2561: 1,974 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

342



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  
 

  119

สัญญาทีสําคัญ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาทีสาํคญัดงันี  

 
(ก) บริษทัไดท้าํสัญญา Area license ฉบบัหนึงกบั 7-Eleven, Inc. ซึ งเป็นบริษทัทีจดัตังขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพือไดม้าซึงสิทธิในการใชร้ะบบและเครืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซือ 
หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  
เกียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพือเป็นการตอบแทนสิทธิและ
การบริการต่างๆ ทีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิ ใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซึ งคาํนวณจาก
อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 
(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพือใหสิ้ทธิในการดาํเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซือ 7-Eleven ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั
ผูรั้บสิทธิเหล่านัน ซึ งคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขันตน้จากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซือดงักล่าว  
โดยทีบริษทัมีสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธิ จากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจ     
ร้านสะดวกซือ 7-Eleven ดงักล่าวจากผูรั้บสิทธิ และผูรั้บสิทธิดงักล่าวไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และค่าลิขสิทธิ ดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี ไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
ของผูรั้บสิทธิและค่าความเสียหาย  และ/หรือ หนี สินอืนๆ ทีอาจเกิดขึนเนืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ 
ในการนี  บริษทัจะจ่ายดอกเบียสาํหรับเงินประกนันี โดยคิดดอกเบียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหนึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเมือสินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพือใหสิ้ทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ 7-Eleven และ  

ใหสิ้ทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอืน (“ผูรั้บสิทธิ”) ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้งือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทั
จะให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการทีเกียวขอ้งต่างๆ กบัผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการนี  บริษทัจะ
ไดรั้บค่าลิขสิทธิ จากผูรั้บสิทธิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซือ 7-Eleven ในอาณาเขตทีไดรั้บ
สิทธิดาํเนินธุรกิจ 

 
(ง)  บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทั

ในประเทศบางแห่ง (“คู่สัญญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตังระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามทีระบุ
ไวใ้นสัญญา ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบัคู่สัญญาตาม
จาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสญัญา  สญัญาเหล่านี มีอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 6 เดือน โดยมีระยะเวลาเริมตน้และสินสุด
สญัญาแตกต่างกนัจนถึงเดือนมกราคม 2563 
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(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง         
(เช่น ค่าเช่าซือ ค่าเบียประกนัชีวิต เป็นตน้) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา” ) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมี
ภาระผูกพนัทีจะตอ้งดาํเนินการเป็นตวัแทนรับชาํระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของ
คู่สัญญา และตอ้งนาํส่งเงินคืนใหก้บัคู่สัญญาตามวิธีการทีตกลงกนั ทังนีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการ
จากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านันตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่านี มีอายุระหว่าง 1 ปี 
ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ทังนีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความ
ประสงคที์จะขอเลิกสญัญานี  คู่สญัญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า
ระยะเวลาตามทีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 
(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) โดยคู่สญัญาจะดาํเนินการเป็นตวัแทนของบริษทัย่อยในการ
รับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการทีระบุไวใ้นสัญญา ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อย
มีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบัคู่สัญญาตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่านี มีอายุ
ระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ทังนีหากคู่สัญญาฝ่ายใด        
ฝ่ายหนึงไม่มีความประสงคที์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่อีกฝ่ายหนึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 
(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ ง (บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั) มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุง   

รักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตังและ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค เครืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้นการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที
จะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบัคู่สัญญาตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่านี มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี    
และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 3 ปี ทังนีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่มีความประสงคที์จะต่ออายุสัญญา 
คู่สัญญาฝ่ายนันตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัสินสุด
สญัญา 
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 (ซ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัทีจะตอ้ง
ดาํเนินการเป็นตวัแทนในการให้บริการทางการเงินเพือรับฝากเงิน รับถอนเงิน และ/หรือรับชาํระเงินจาก
ผูใ้ช้บริการ และต้องนําส่งเงินคืนให้กับคู่สัญญาตามวิธีการทีตกลงกัน ทั งนี บริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผูใ้ชบ้ริการเหล่านันตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่านี มีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี โดยมี
ระยะเวลาเริ มตน้และสินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 ทังนี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความ
ประสงค์จะบอกเลิกหรือไม่ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนันจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาทีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อนวนัสินสุดสญัญา 

 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

32.1 ในการประชุมคณะกรรมการของของบริษทัเมือวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติ
ใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพืออนุมติัใหบ้ริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 8,983 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
11,229 ลา้นบาท ทังนี โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั 

 
32.2 ในการประชุมคณะกรรมการของของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)) 

เมือวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้นุมติัมติใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้
เพืออนุมติัใหบ้ริษทัย่อยประกาศจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.56 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 4,800 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 2,688 ลา้นบาท ทังนี โดยการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
32.3 เมือวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึง (บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) (“สยามแม็คโคร”)) ไดอ้นุมติัให้ดาํเนินการปิดบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ ง (ARO 
Company Limited) ปัจจุบนับริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวไม่ไดมี้การดาํเนินธุรกิจใดๆ และไดมี้การจดัตัง
บริษทัย่อยอีกแห่งหนึงคือ (ARO Commercial Company Limited)  เพือใชด้าํเนินกิจการในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาแลว้  

 
32.4 บริษทัย่อยในประเทศและต่างประเทศบางแห่งมีการเพิมทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมเติม การ

ดาํเนินการดงักล่าวของบริษทัย่อยบางแห่งไดแ้ลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2563 และทีเหลือคาดว่าจะแลว้เสร็จ
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และเดือนมีนาคม 2563 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทียงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครั งแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 ซึงมีดงัต่อไปนี   

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7* การเปิดเผยขอ้มลูเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9* เครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32* การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16* การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 19* การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน 
 

(ก)     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงิน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวขอ้งกับเครื องมือทางการเงินนี ให้ข้อกาํหนดเกียวกับนิยามสินทรัพย ์
ทางการเงินและหนี สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช ้ 
จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใช ้
อยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินแลว้ว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคญัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเป็นครั งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 (ข)      มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า ซึ งยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสันและสินทรัพยอ์า้งอิงทีมี
มูลค่าตํา ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี สินสําหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน ทังนี  ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2562 จาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ไดซึ้ งไม่ไดคิ้ดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 56,700 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 42,746 ลา้นบาทใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีทีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เมือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป  

 
ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 เป็นครั งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
34       การจดัประเภทรายการใหม่    

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน
ปี 2562 ดงันี  
 
 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

การจดั
ประเภท

ใหม่ 

หลงัการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

ก่อนการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

การจดั
ประเภท

ใหม่ 

หลงัการ 
จดัประเภท

ใหม่ 
 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที 31 ธันวาคม            
เจา้หนี อืน (15,867)  453  (15,414)  (19,213)  -  (19,213) 
หนี สินทีเกิดจากสญัญา -  (453)  (453)  -  -             - 
   -      -   
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 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

การจดั
ประเภท

ใหม่ 

หลงัการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

ก่อนการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

การจดั
ประเภท

ใหม่ 

หลงัการ 
จดัประเภท

ใหม่ 
 (ล้านบาท) 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี            
   สินสุดวันที 31 ธันวาคม           
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ            
   การใหบ้ริการ (508,552)  340  (508,212)  (308,843)  -  (308,843) 
รายไดอื้น (18,987)  345  (18,642)  (18,850)  345  (18,505) 
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุน            
   การใหบ้ริการ 395,317  (685)  394,632  223,145  (345)  222,800 
   -      -   
 
การจดัประเภทรายการใหม่นี เป็นผลจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่มาถือปฏิบติั ดงัทีเปิดเผย 
ไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 2 (ก) 
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