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ปรัชญาองค์กร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

Through happy employees, we desire to see smiles 

 from customers. 

มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานแบบHarmony
พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน
To create customer engagement with quality product and service 

assortment by “Harmony” management and to enhance good 

relations with society and community. 

เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน
We serve convenience to all communities. 

Corporate 
Philosophy 

Vision 

Mission 
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  2551/2008 2552/2009 2553/2010 

ข้อมูลจากงบการเงินรวม     (ล้านบาท) 

Consolidated Financial Information    (Baht Million) 

ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ 124,083 112,377 134,954 
Net Sales and Services Income 
รายได้รวม 129,454 117,761 141,084 
Total Revenues 
กำไรสุทธิ 3,301 4,992 6,663 
Net Profit 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,410 9,005 12,340 
Net Cash Provided by Operating Activities 
สินทรัพย์รวม 40,159 44,441 47,904 
Total Assets 
หนี้สินรวม 23,259 25,505 29,946 
Total Liabilities 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,900 18,937 17,958  
Total Equity 
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้น   (บาท) 

Share Information   (Baht) 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.8 4.2 4.0 
Book Value per Share 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.74 1.11 1.48 
Earnings per Share 
 
อัตราส่วนทางการเงิน   (ร้อยละ) 

Financial Ratios   (%) 

อัตรากำไรขั้นต้น 24.0 26.4 26.8 
Gross Margin (Sales and Services) 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 3.1 5.8 6.5 
EBIT Margin 
อัตรากำไรสุทธิ 2.5 4.2 4.7 
Net Profit Margin 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 7.7 11.8 14.4 
Return on Total Assets 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 25.5 28.1 36.5 
Return on Total Shareholders’ Equity 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Summary of Financial Information 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2553 
CP ALL Public Company Limited and its Subsidiaries  
For Fiscal Years Ending December 31, 2008 to December 31, 2010 
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7,000
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ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ
NetSalesandServicesIncome

บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบ7,000สาขาภายในปี2556
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 บรษิทั ซพี ีออลล ์จำกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) กอ่ตัง้

ขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาด

และการจดัจำหนา่ยของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ประกอบ 
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “7-Eleven” ในประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุน

ธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและ

บรกิาร (บรษิทั เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ จำกดั) ธรุกจิผลติและ

จำหนา่ยอาหารแชแ่ขง็และเบเกอรี ่(บรษิทั ซ.ีพ.ี คา้ปลกี 
และการตลาด จำกัด) ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซม

อุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด) 

ธุรกิจให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร

สมาร์ทการ์ด (บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด) ธุรกิจ

ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจาย

สินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุรกิจ

ให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท 

จำกดั) ธรุกจิโรงเรยีนอาชวีะศกึษาดา้นคา้ปลกี (บรษิทั 
ศกึษาภวิฒัน ์จำกดั) และธรุกจิการจดัฝกึอบรม การจดั 
การสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา 

จำกัด) เป็นต้น  

 ปจัจบุนัสำนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่283 อาคารสบีญุเรอืง 
1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 โทรศพัท ์0-2677-9000 โทรสาร 0-2679-0050 
เลขทะเบียนบริษัท 0107542000011 เว็บไซต์ คือ 

www.7eleven.co.th หรือ www.cpall.co.th 

ข้อมูลทั่วไป
General Information 
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นายธนินท์ เจียรวนนท์ • ประธานกรรมการ 
Mr. Dhanin Chearavanont • Chairman 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Messages from the Chairman  
and the Chief Executive Officer 

 กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
(มหาชน) ผู้บริหารกิจการเครือข่ายร้าน “7-Eleven”            

รา้นสะดวกซือ้ในประเทศไทย ไดบ้รหิารกจิการดว้ยความมุง่มัน่

และตั้งใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้

และเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลาจากปจัจยัตา่งๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
การเมืองและสังคม โดยในปี 2553 บริษัทยังคงขยายธุรกิจได้

อยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นเครอืขา่ยรา้นสาขาจำนวน 5,790 สาขา และ 
สามารถให้บริการลูกค้ากว่า 7.1 ล้านคนต่อวัน แม้ว่าในปีที่

ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากปัจจัย

ทางการเมอืง รวมถงึการเกดิอทุกภยัในหลายพืน้ทีข่องประเทศ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบ โดยประมาณการ

วา่ในป ี2553 ประเทศไทยจะมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ ์
มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) รอ้ยละ 7.8 อยา่งไรกต็าม 
ผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง  

โดยมรีายไดร้วม (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 138,565 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 20.2 และมีกำไรสุทธิ 6,143      

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สำหรับเงินลงทุนในหุ้น

บุริมสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus Corporation (C.P. 

Lotus) หรือชื่อเดิม Chia Tai Enterprises International 

Limited (CTEI) บริษัทได้เสร็จสิ้นการจำหน่ายสินทรัพย์        

ดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดยได้รับชำระเป็น

เงินสดจำนวน 3,787.7 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา

หุ้นละ 0.40 บาท 

 ในปี 2554 บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบยั่งยืน 

โดยมีแผนที่จะขยายสาขา 7-Eleven ประมาณ 500 สาขา 

และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 7,000 สาขา ทั้งในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ภายในปี 2556 ดังนั้น

เพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว บริษัทจึงมีโครงการขยายศูนย์

กระจายสินค้าภูมิภาคขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว    

ในต้นปี 2554 และภาคเหนือ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปี 2555 

ตามลำดบั การขยายศนูยก์ระจายสนิคา้ภมูภิาคจะทำใหบ้รษิทั

มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ     

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และถือเป็น

ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสู่ “ร้านอิ่มสะดวก
ของคนไทย” ด้วยการคัดสรรสินค้าที่เหมาะสม ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค โดยการนำเสนอสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ คัดเลือกคุณภาพอย่างดี และมีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน 

7-Eleven บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการเป็น     

ผู้ผลิตสินค้าอาหาร โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าอาหาร 

ที่สดใหม่ เป็นที่ต้องการของลูกค้าและตอบสนองรูปแบบชีวิต

ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการที่บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมาย 

รวมทัง้ไดร้บัความเชือ่มัน่และความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค ถอืเปน็

บทพิสูจน์ให้เห็นถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ
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ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) สู่ความเป็นเลิศ

ด้วยแนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award) บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคน ทกุระดบั 
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีโอกาสใน

การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะข้ามสายงาน (Cross-

functional Team) เพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีโอกาสเรียนรู้และ

เข้าใจในรูปแบบเฉพาะของงานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถ

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และช่วยสร้าง

บรรยากาศในการทำงานแบบพลังทีม (Harmony) 

 นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยัง

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการสร้างคนเก่ง

และคนดีให้แก่สังคมไทย บริษัทได้ดำเนินโครงการที่เป็น

ประโยชน์จำนวนมาก ทั้งโครงการด้านการศึกษาเพื่อสังคม

ดว้ยการจดัตัง้โรงเรยีนปญัญาภวิฒันเ์ทคโนธรุกจิ และสถาบนั 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนงานสาธารณประโยชน์

ต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 

โครงการโรงเรียนรักการอ่าน การประกวดรางวัลหนังสือดีเด่น 

“โครงการเซเวน่บุค๊อวอรด์” รวมทัง้รว่มมอืกบักระทรวงพาณชิย์

ในการเข้าร่วมสัมมนากับผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น  

ทั่วประเทศ 

 จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน ด้วยการยึดถือ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร กอปรกับการร่วมแรง

ร่วมใจกันของทุกส่วนงาน จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทและ     

ผู้บริหารของบริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบัน

ภายนอกหลายรางวัล อาทิ 

 • รางวลั “รษัฎากรพพิฒัน”์ (รางวลัผูเ้สยีภาษทีีม่คีณุภาพ)  
ซึ่งจัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในฐานะนิติบุคคล

ตัวอย่างและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศในการ 

ทำหน้าที่เสียภาษีให้ชาติ โดยทางบริษัทเป็น 1 ใน 3 รายของ

นิติบุคคลขนาดใหญ่ของประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  

 • รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ของบรษิทัประกอบธรุกจิคา้ปลกี

ในเมอืงไทย จากการประเมนิจดัอนัดบัรว่มกนัของยโูรมอนเิตอร ์
อินเตอร์เนชั่นแนล เคพีเอ็มจี และนิตยสาร รีเทลล์ เอเชีย       

ในงาน “รเีทลล ์เอเชยี-แปซฟิกิ ทอ๊ป 500 แรงคก์ิง้ 2010 อวอรด์” 

(Retail Asia-Pacific Top 500 Ranking 2010 Awards) 

 • รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในงาน SET Awards ประจำป ี2010 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

 • รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” ประเภทธุรกิจบริการ และ

รางวัล “CFO ยอดเยี่ยม” ประเภทธุรกิจบริการ โครงการ SAA 

Awards for Listed Companies 2010 ซึ่งจัดโดยสมาคม     

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

 ซึ่งทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ระบบ

การจัดการ และการยึดแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง

องค์กร ได้ส่งผลทำให้เกิดศักยภาพในการดำเนินงาน และนำ

ไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป  

 บริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีอุปการคุณ และ      

คู่ค้าในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างร่วมแรง 

ร่วมใจของพนักงานในทุกระดับ ที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญทำให้

บรษิทัมกีารเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมัน่คงมาโดยตลอด สง่ผล

ใหผ้ลประกอบการของบรษิทัมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ของผลกำไร 
และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รอ้ยละ 23 และรอ้ยละ 31 ตอ่ป ีตามลำดบัในชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมา 
นอกจากนี ้ผลการประเมนิการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 
ประจำป ี2553 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
บริษัทยังคงได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” บริษัทเชื่อว่า

ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการกำกบัดแูลกจิการที่ดี สามารถนำมาซึ่ง

ความพงึพอใจของลกูคา้ ประโยชนข์องสงัคมและประเทศชาต ิ
ความเตบิโตของบรษิทั และเพิม่คณุคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
 ทั้งนี้บริษัทมีความภาคภูมิใจที่สามารถนำพาองค์กรสู่

ความสำเร็จ โดยยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารงาน และ

ขอยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต

และเป็นธรรม เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันบนพื้นฐาน

ของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ     

ทุกประการ 

ธนินท์ เจียรวนนท์       
ประธานกรรมการ                  

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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1 ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  Prof. Dr. Komain Bhatarabhirom 
  Chairman of the Audit Committee  
 and Independent Director 
2 นายปรีดี บุญยัง 
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  Mr. Pridi Boonyoung 
 Audit Committee and Independent Director   
3 นายผดุง เตชะศรินทร์ 
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  Mr. Padoong Techasarintr 
 Audit Committee and Independent Director   
4 ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช 
 กรรมการอิสระ 
  Prof. Suphachai Phisitvanich 
 Independent Director   
5 พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ 
 กรรมการอิสระ 
  Pol.Gen.Kowit Wattana 
 Independent Director   

6 นายธนินท์ เจียรวนนท์ 
 ประธานกรรมการ 
  Mr. Dhanin Chearavanont 
 Chairman  
7 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  Mr. Korsak Chairasmisak 
 Vice Chairman and Chief Executive Officer 
8 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 
 กรรมการ 
  Mr. Adirek Sripratak 
 Director 
9 นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 
 กรรมการ 
  Mr. Umroong Sanphasitvong 
 Director 
10 นายสุภกิต เจียรวนนท์ 
 กรรมการ 
  Mr. Soopakij Chearavanont 
 Director 
11 นายณรงค์ เจียรวนนท์ 
 กรรมการ 
  Mr. Narong Chearavanont 
 Director 

12 นายประเสริฐ จารุพนิช 
 กรรมการ 
  Mr. Prasert Jarupanich 
 Director 
13 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 
 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  Mr. Pittaya Jearavisitkul 
 Director and Deputy Chief Executive Officer 
14 นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  Mr. Piyawat  Titasattavorakul 
 Director and Managing Director 
15 นายธานินทร์ บูรณมานิต 
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร  
 สายงานปฏิบัติการและการตลาด 
  Mr. Tanin Buranamanit 
  Director and Executive Vice President -  
 Operation and Marketing 
16 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ 
 เลขานุการบริษัท 
  Mr. Supot Shitgasornpongse 
 Company Secretary 
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors 
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1 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 Mr. Korsak Chairasmisak 
 Vice Chairman and Chief Executive Officer 
2 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 
 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  Mr. Pittaya Jearavisitkul 
 Director and Deputy Chief Executive Officer 
3 นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  Mr. Piyawat Titasattavorakul 
 Director and Managing Director 
4 นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ 
 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 สายงานทรัพยากรบุคคล 
  Mr. Suraphan Pussadej 
 Assistant Chief Executive Officer -  
 Human Resource 

5 นายธานินทร์ บูรณมานิต 
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร  
 สายงานปฏิบัติการและการตลาด 
  Mr. Tanin Buranamanit 
  Director and Executive Vice President -  
 Operation and Marketing 
6 นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา 
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
  Mr. Taweesak Kaewrathtanapattama 
 Senior Vice President - Accounting and Finance 
7 นายชวน นิ่มกิตติกุล 
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า 
  Mr. Chuan Nimkittikul 
 Senior Vice President - Purchasing and Distribution 
8 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว 
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 
  Mr. Suwit Kingkaew 
 Senior Vice President - General Management 
9 นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Mr. Kosa Pongsupath 
 Vice President - Information Technology 
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ศ.ดร.โกเมนภัทรภิรมย ์
อายุ 78 ปี 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ 
• ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน 
• ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงแรงงาน 
• ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและ    

ด้านวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
• ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
การศึกษา :  
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28 
• ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ :   
2541 - 2544 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ 
2536 - 2540 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ  
   ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2535 - 2540 กรรมการร่างกฎหมาย  
   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2535 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 
2530 - 2536 อัยการสูงสุด 
2530 - 2536 กรรมการ บมจ. การบินไทย  
2528 - 2536 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
2527 - 2536 ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2550 Director Accreditation Program (DAP) 
2550 Audit Committee Program (ACP) 
2550 Accounting for Non-accounting Audit Committee 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 : 
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั (รอ้ยละ) (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) : - 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
Directors and Management Biography 

นายปรีดีบุญยัง 
อายุ 72 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท สายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) 
ประสบการณ์  
2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์ 
2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร 
2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2548 Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 : 
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั (รอ้ยละ) (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) :  
0.01014 
 
นายผดุงเตชะศรินทร ์  
อายุ 69 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ 
• ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. น้ำตาลมิตรผล 
• กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
การศึกษา :  
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์ :  
2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
2537 -  2538 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ ่บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2544 The Role of Chairman 
2546 Director Certification Program (DCP) 
2548 Director Accreditation Program (DAP) 
2551 Audit Committee Program (ACP) 
2551 Monitoring the Internal Audit Function 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : 
0.00011 
 
ศ.ศุภชัยพิศิษฐวานิช  
อายุ 70 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า  
• ประธานกรรมการ บจ. เสนาทรายทอง  
• ประธานกรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
• ประธานกรรมการ บจ. ไอร่า แคปปิตอล  
• กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  
การศึกษา :  
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ohio State University, USA 
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ : 
2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีพีซี 
2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   Business Development Bank (Shanghai-China) 
2547 - 2551 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการ 
   กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2547 - 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.)  
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
2544 - 2546 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
2544 - 2545 ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น  
2544 - 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
2541 - 2544 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
2540  รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  
2536 - 2539 อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2546 Director Accreditation Program (DAP) 
2546 Director Certification Program (DCP) 
2547 Board Performance Evaluation 
2549 The Role of Chairman Program (RCP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : - 
 
พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะ   
อายุ 64 ปี   
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : 
• รองประธานที่ปรึกษา ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 
 ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
การศึกษา  
รปบ. (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 22 และโรงเรียนเตรียมทหาร 
รุ่นที่ 6 
ประสบการณ์  
2547 - 2550 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
2551  รองนายกรัฐมนตรี 
2551  ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : - 
 
นายธนินท์เจียรวนนท์   
อายุ 71  ปี   
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
• ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
• ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  
 บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ 
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ 
• กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 
การศึกษา :  
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• Commercial School ประเทศฮ่องกง 
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ประสบการณ์ : -   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :  
เป็นบิดาของคุณสุภกิต เจียรวนนท์ และคุณณรงค์ เจียรวนนท์ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2548 Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : 
0.01704 
 
นายก่อศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์  
อายุ 58 ปี   
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
• ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก 
• ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
• กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• ที่ปรึกษาด้านการเงิน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาโครงการประกวดหนังสือ 7 Book Award 
• นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ 
การศึกษา :  
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนอร์ธ เชียงใหม่ 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์  
ประสบการณ์ : 
2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  
   (การค้าระหว่างประเทศ) 
   บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประจำฮ่องกง) 
2522 - 2526 กรรมการผู้จัดการ  
   บจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์  
   บจ. เกษตรอุตสาหกรรม  
   บจ. ซี.พี. อินเตอร์เทรด  
   บจ. กรุงเทพการประมง  
2516 - 2521 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์  
   บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์  
งานสังคม :  
• นายกสมาคมกฬีาหมากลอ้ม (ฝมีอืระดบั 5 ดัง้) เปน็ตวัแทนประเทศไทย 
 ในการแขง่ขนัโกะโลกป ี2527, 2530, 2532, 2537, 2538, 2539, 2540 

- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก  
 (World Chinese Wei Qi Federation) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
- นักเขียนแนวปรัชญาตะวันออก 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2543 Director Certification Program (DCP) 
2549 The Role of Chairman 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : 
0.13125 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายอดิเรกศรีประทักษ ์  
อายุ 65 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร  
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
• รักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจสัตว์บก  
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
• รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ที่ปรึกษาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การศึกษา :  
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประสบการณ์ : -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2544 Director Certification Program (DCP) 
2548 Director Accreditation Program (DAP)  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : - 
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นายอำรุงสรรพสิทธิ์วงศ์  
อายุ 58 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• รองประธานสำนักการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
• กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 
• กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม จำกัด 
• กรรมการ C.P. Lotus Corporation 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2523 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2544 Director Certification Program (DCP) 
2546 Company Secretary 
2549 Board Performance Evaluation 
2549 DCP Refresher 
2550 Role of the Compensation Committee 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : - 
 
นายสุภกิตเจียรวนนท์  
อายุ 47 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. ทรู วิชั่นส์ 
• ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล 
• ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนสเม้นท์ 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอร์จูน ลิสซิ่ง 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์ 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. ปกักิง่ โลตสั ซปุเปอรม์ารเ์กต็ เชนส ์สโตร์ 
• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้) 
• ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ - ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ 
• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 C.P. Lotus Corporation 

• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บจ. เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ 
• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)  
 บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์ 
• รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น 
• รองประธาน บจ. เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
• รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง) 
• รองประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
• กรรมการ บจ. ทรู มูฟ 
• กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ 
• กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป 
• กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์ 
• กรรมการ บจ. ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้ 
• กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ 
ตำแหน่งทางสังคม : 
2552 กรรมการ มูลนิธิเดอะบิ้ลด์ 
2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
2551 กงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต 
2549 Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government 
2549 Member of Fudan Incentive Management Fund 
  Committee of Fudan University 
2549 Management Committee of Chia Tai International Center 
  of Peking University 
2549 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
  สภาผู้แทนราษฎร 
2548 สมาชิก สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ 
2548 อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน 
2547 กรรมการ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
2547 อุปนายก สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย 
2545 สมาชิก ชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ 
2545 รองประธาน สภาธุรกิจไทย-จีน 
2536 คณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
การศึกษา :  
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  New York University, USA 
ประสบการณ์ : -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :  
เปน็บตุรชายคณุธนนิท ์เจยีรวนนท ์และเปน็พีช่ายคณุณรงค ์เจยีรวนนท์ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)  :  
0.00247 
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นายณรงค์เจียรวนนท ์  
อายุ 45 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  
• กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป  
• ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซี.พี. 
• รองประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  
• รองประธานกรรมการ กลุม่ธรุกจิการตลาดและการจดัจำหนา่ย (ไทย) 
• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) 
• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) 
• กรรมการ บจ. ซีนีเพล็กซ์ 
• กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส  
• กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 
• ตัวแทนตามกฎหมายและกรรมการ  
 Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd. 
• กรรมการ บมจ. ทรูวิชั่นส์  
• กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล  
• รองประธานกรรมการอาวุโส C.P. Lotus Corporation 
• รองประธานกรรมการอาวโุส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. 
• กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd. 
• กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• กรรมการ Jinan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• กรรมการ Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• กรรมการ Xi’ an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• รองประธานกรรมการบรหิาร CP Food Product (Shanghai) Co., Ltd. 
• กรรมการ Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 
• กรรมการ Foshan CP Lotus Management Consulting Co., Ltd. 
• กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd. 
• กรรมการ Chengdu Ailian Supermarket Co., Ltd. 
• ประธานกรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. 
การศึกษา :  
• Advance Management Program : Transforming Proven 

Leaders into Global Executives, Harvard Business School, 
 Harvard University 
• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิา Business Administration 
 New York University, USA 
ประสบการณ์ :  
2545  กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development 
2540  กรรมการผูจ้ดัการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
2538 - 2540 กรรมการผู้จัดการ  
   Ek-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd. 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :  
เปน็บตุรชายคณุธนนิท ์เจยีรวนนท ์และเปน็นอ้งชายคณุสภุกติ เจยีรวนนท์ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2550 Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
3 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :  
0.00339 
 
นายประเสริฐจารุพนิช  
อายุ 62 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 
• กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ 
• กรรมการ บจ. เชสเตอร์ฟู้ด 
• กรรมการ บจ. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
• กรรมการ บจ. โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
• กรรมการ บจ. สตาร์ แอนิมอล เฮลท์ 
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย  
 บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
การศึกษา :  
• 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 
ประสบการณ์ : -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2547 Director Certification Program (DCP) 
2547 Finance for Non-finance Director 
2551 Role of the Compensation Committee 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : - 
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นายพิทยาเจียรวิสิฐกุล  
อายุ 55 ปี    
ตำแหน่ง : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : - 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาด 
   และการจัดจำหน่าย บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2543 Director Certification Program (DCP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :   
0.01574 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายปิยะวัฒน์ฐิตะสัทธาวรกุล  
อายุ 57 ปี   
ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : -  
การศึกษา  
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ :  
2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ  
   บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2544 Director Certification Program (DCP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)  :   
0.00201 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายธานินทร์บูรณมานิต  
อายุ 47 ปี   
ตำแหน่ง : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร  
สายงานปฏิบัติการและการตลาด 
การศึกษา :  
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ :  
2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด  
  บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  
2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2553 Director Certification Program (DCP) 
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 :  
4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : 
0.00119 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายสุพจน์ชิตเกษรพงศ ์  
อายุ 57 ปี    
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานบัญชีและการเงิน 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น :  
• กรรมการคณะวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
• อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
การศึกษา :  
• ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ : 
2533 - 2540 ผูจ้ดัการทัว่ไป บมจ. ไทยแลนด ์ฟชิเชอรร์ี ่โคลด ์สตอเรจ  
   และบริษัทในกลุ่ม 
2521 - 2533 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจ. เฮิกซ์ไทย และบริษัทในกลุ่ม 
2518 - 2520 โปรแกรมเมอร์ บจ. ปูนซิเมนต์ไทย  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2546 Company Secretary Program 
2547 Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :   
0.00086 
 
นายสุรพันธ์ปุสสเด็จ  
อายุ 62 ปี    
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สายงานแรงงานสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.  
• กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอย สหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 
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ประสบการณ์ :  
2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ส.ขอนแก่น 
2539 - 2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน  
   กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย  
2517 - 2539 ผู้จัดการบุคคล กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :  
0.00079 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายทวีศักดิ์แก้วรัตนปัทมา  
อายุ  54 ปี    
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : - 
การศึกษา :  
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2524 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2550 Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :  
0.00157 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายชวนนิ่มกิตติกุล 
อายุ 59 ปี    
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : - 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2539 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
   สายงานจดัซือ้และศนูยก์ระจายสนิคา้ บคุคลและธรุการ 
   บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2549 Finance for Non-finance Director 
  Director Certification Program (DCP)  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) : 
0.00656 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 

นายสุวิทย์กิ่งแก้ว  
อายุ 61 ปี    
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : - 
การศึกษา :  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2539 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป  
   บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
2548 Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :  
0.01079 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 
นายโกษาพงศ์สุพัฒน์  
อายุ 60 ปี    
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตำแหน่งในองค์กรอื่น : - 
การศึกษา :  
• ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ :  
2543 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
   บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :  
0.00680 
* รวมหุน้สามญัจากการเขา้รว่มโครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (EJIP) 
 



อิ่ม
สะดวก

ทุกเมนู

CONVENIENCE

FOOD STORE

Every Menu 

Fulfilling and Convenient



คัดสรรสินคาดีมีคุณภาพ 
ใหคุณอิ่มสะดวกอยางมั่นใจ
ทุกคร้ังท่ีคุณหิว… เซเวนอีเลฟเวน พรอมเสริฟความอรอย 

ที่หลากหลายใหคุณอิ่มทองทุกเมนู ตลอด 24 ชม.

ทั้งมื้อหลัก มื้อรอง อาหารวาง และเคร่ืองด่ืม 

หิวเมื่อไรก็แวะมา “อ่ิมสะดวก” ท่ีเซเวนอีเลฟเวน

Assorting High Quality Products for your 

Assured Fulfillment and Convenience

Anytime you’re hungry… 7-Eleven is ready to serve deliciousness that is varied. 

Every menu fulfilling you, 24 hours. Main course, entree, snacks and drinks

Anytime at your appetite. Anytime at 7-Eleven.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเม่ือป 

2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ เพ่ือใหเปน

บริษัทของคนไทยท่ีประกอบธุรกิจหลักดานคาปลีก

ประเภทรานคาสะดวกซ้ือในประเทศไทยภายใต

เครื่องหมายการคา “7-Eleven” โดยบริษัทไดรับสิทธิ

การใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวจาก 7-Eleven, 

Inc. สหรัฐอเมริกา และไดเปดรานสาขาแรกท่ีซอย

พัฒนพงษเม่ือป 2532

 ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีราน 7-Eleven ทั่วประเทศ

รวม 5,790 สาขา (ถือเปนประเทศท่ีมีราน 7-Eleven 

มากเปนอันดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศญ่ีปุน 

และสหรัฐอเมริกา) โดยเปนรานในกรุงเทพฯ และ        

ปริมณฑล 2,786 สาขา (คิดเปนรอยละ 48) เปนราน

ในตางจังหวัด 3,004 สาขา (คิดเปนรอยละ 52) เมื่อ

แบงตามประเภทของรานพบวามีรานสาขาบริษัท 

2,834 สาขา (คิดเปนรอยละ 49) สวนท่ีเหลือเปน     

รานแฟรนไชส 2,541 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) และ

รานคาท่ีไดรับสิทธิชวงอาณาเขต 415 สาขา (คิดเปน

รอยละ 7) ปจจุบันมีลูกคาเขาราน 7-Eleven เฉล่ียวันละ 

7.1 ลานคน

 ท้ังน้ี ในป 2553 บริษัทไดขยายสาขาราน 7-Eleven 

อยางตอเน่ืองรวม 520 สาขา ทั้งในรูปแบบของราน 

ในทําเลปกติ และรานในสถานีบริการนํามันของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของลูกคา 

กลุมเปาหมายท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดย        

ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีรานในทําเลปกติ 4,920 สาขา 

(คิดเปนรอยละ 85) และรานในสถานีบริการนาํมัน ปตท. 

870 สาขา (คิดเปนรอยละ 15)

 นอกจากน้ัน บริษัทไดขยายการลงทุนไปในธุรกิจ

ที่ชวยสนับสนุนธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือในประเทศไทย

อยางตอเน่ืองดังตอไปนี้

เบเกอร่ี
Bakery

43,000,000
packs monthly*packs

* ป 2553 บริษัทมียอดจําหนายเบเกอร่ีเฉลี่ย 43 ลานแพ็คตอเดือน
 In 2010, we sold packaged bakery of 43 million packs monthly.

แพ็คตอเดือน
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 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (CS)           
เพื่อประกอบธรุกจิเปน็ตวัแทนรบัชำระเงนิ         

คา่สนิคา้และบริการ 

 • บรษิทั ซ.ีพ.ี คา้ปลกีและการตลาด จำกดั 
(CPRAM)  

  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย อาหาร 

แช่แข็งและเบเกอรี่ 

 • บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด (RTL) 
เพื่อประกอบธุรกิจการจำหน่ายและซ่อมแซม

อุปกรณ์ค้าปลีก 

 • บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (TSC) 
(ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ)  

  เพื่อให้บริการ ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน

บัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Purse) 

 • บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(GOSOFT)  

  เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงาน

ด้านสารสนเทศ 

 • บรษิทั เอม็ เอ เอม็ ฮารท์ จำกดั (MAM) 
  เพือ่ใหบ้ริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการ

ตลาด 

 • บรษิทั ไดนามคิ แมนเนจเมน้ท ์จำกดั (DM) 
เพื่อให้บริการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้า

และกระจายสินค้า 

 • บรษิทั ศกึษาภวิฒัน ์จำกดั (SPW)  
  เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา อนัไดแ้ก ่ โรงเรยีน

ปัญญาภิวัฒน ์ เทคโนธุรกิจ ซึ่งเปิดสอนใน

ระดับอาชีวศึกษา และสถาบันการจัดการ

ปญัญาภวิฒันส์ำหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
4 สาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ และระดับ

ปริญญาโท 1 สาขา คือ บริหารธุรกิจ สาขา 

การจดัการธรุกจิคา้ปลกี  
 • บริษัท ปัญญธารา จำกัด (PTR)  
  เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและ       

การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

 • Counter Service Company Limited (CS) 
provides a bill payment service business 

 • C.P. Retailing and Marketing Company 
Limited (CPRAM)  

  manufactures and sells of frozen food 
and bakery 

 • Retailink (Thailand) Company Limited 
(RTL)  

  distributes and repairs retail equipment 
 • Thai Smart Card Company Limited (TSC) 

(with business alliances) offers product 

and service payment through Smart Purse 
electronic cash cards 

 • Gosoft (Thailand) Company Limited 
(GOSOFT)  

  provides information technology services 
 • MAM Heart Company Limited (MAM) 

provides marketing consulting services 
 • Dynamic Management Company Limited 

(DM) 
  provides logistics services 
 • Suksapiwat Company Limited (SPW) 

provides educational services through 
Panyapiwat Techno Business School, a 

retailing vocational school for retail 
education, and Panyapiwat Institute of 

Management, an institute in bachelor 

degree concentrating on 4 majors: business 
administration, engineering, liberal arts, 

and communication arts and master 
degree concentrating on 1 major: business 
administration with emphasize on retailing 
business management. 

 • Panyatara Company Limited (PTR) 
provides training and seminar services 
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 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายช่องทางธุรกิจ
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อาทิ 
 • ธุรกิจ 7-Catalog Order  
  เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้านการสั่งซื้อ

สินค้าผ่านทาง “วารสารแคตตาล็อก” 
 • ธรุกจิ บุค๊สไมล ์(Book Smile)  
  เพื่อเป็นช่องทาง ในการจำหน่ายหนังสือและ

วารสาร 
 • ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta)  
  โดยเปน็รา้นสขุภาพและความงาม ดำเนนิธรุกจิ

จัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ 
สินค้าสุขภาพ และเครื่องสำอาง 

 • ธุรกิจ คัดสรร (Kudsan)  
  เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรพิเศษ

ทั้งกาแฟและเบเกอรี่ 
 
โครงสร้างการถือหุ้น 
ของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
จำกัด เลขทะเบียน 0107542000011 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2542 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัท
มีกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
46.09 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีแผนภาพ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

Counter
Service

C.P. Retailing & 
Marketing

Retailink
(Thailand)

Gosoft
(Thailand)

MAM Heart

99.99% 99.99% 99.99%

100%

100%

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 72.64% 99.99%

Successor
Investments Ltd.**

Suksapiwat Dynamic
Management

Thai
Smart Card

Panyatara

Thailand

British Virgin Island

Hong Kong

 

* As of October 31, 2008, the restructuring of supercenter business in the PRC was completed.
** LDI has invested 100% in Successor Investments Limited (“SI”) on September 9, 2010

Lotus Distribution
Investment Ltd.*

 In addition, the Company has also expanded 
its own business operations as follows: 
 • 7-Catalog Order as a distribution channel 

in purchasing products from catalog 
magazines 

 • Book Smile as a new distribution channel 
for books and magazines 

 • eXta as a health and beauty shop offering 
pharmaceuticals and medical supplies, 
health products and cosmetics 

 • Kudsan as a channel to sell special selected 
products including coffee and bakery 

 

Group Structure of CP ALL Public Company 
Limited 
As at December 31, 2010 
 The Company became a public company 
limited registration number 0107542000011 on 
March 12, 1999. As at December 30, 2010, the 
Charoen Pokphand Group held 46.09 percent of 
the Company’s paid-up capital. 
 As at December 31, 2010, the group structure 
of the Company is as follows: 
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โครงสร้างรายได้ 
 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายสุทธิและรายได้การให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งตาม

กลุ่มธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

   2551*  2552*  2553* 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven) 92,959 72 109,105 91 131,656 91 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (SLS) 27,726/1 21 - - - - 

ธุรกิจอื่นๆ/2  9,321 7 10,503 9 12,266 9 

รวมรายได้จากการขายสุทธิ  
และรายได้จากการให้บริการ  

*  ข้อมูลก่อนหักรายการระหว่างกัน 
/1  ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - ตุลาคม 2551 
/2  ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ของ CPRAM ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของ 
CS และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีกของ RTL และรายได้จากบริษัทย่อยอื่นๆ 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้า

สะดวกซื้อในประเทศไทยที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้น

จุดเด่นของการนำเสนอ “ความสะดวก” ให้กับลูกค้า

สำหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ และการมุ่งสู่

รา้นอิม่สะดวก (Convenience Food Store) ดว้ยทำเล

ร้าน 7-Eleven ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง

และส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ 

บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้าน 7-Eleven ในปี 2554 

ประมาณ 500 สาขา และมเีปา้หมายทีจ่ะขยายใหค้รบ 
7,000 สาขาภายในปี 2556 โดยจะเน้นเพิ่มสัดส่วน

การขยายร้าน 7-Eleven ในรูปแบบร้านค้าแฟรนไชส์

มากยิ่งขึ้น บริษัทมีแผนการขยายสาขาโดยให้ความ

สำคญัในการวางตำแหนง่รา้น 7-Eleven ใหต้อบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละทำเล     

ที่ตั้ง อาทิ ที่พักอาศัย ตลาด สถานศึกษา สำนักงาน 

โรงพยาบาล สถานบีรกิารนำ้มนั โรงงาน สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สถานบันเทิง และจุดต่อรถ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด บริษัทมีความ

พยายามอยา่งตอ่เนือ่งในการคดัสรรสนิคา้ใหม่ๆ  ใหต้รง

ตามความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพ ปลอดภัย 

โดยทีจ่ะเพิม่สดัสว่นของการขายสนิคา้บรโิภคใหม้ากขึน้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของอาหารพรอ้มรบัประทาน 
เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านต่อวันและความถี่ใน

การซื้อสินค้าที่ 7-Eleven ตลอดจนอัตรากำไรที่สูงขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีแผนการขยายศูนย์กระจายส่วน

ภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคตอีกด้วย 

 130,006 100 119,608 100 143,922 100 

กลุ่มธุรกิจ 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive 

Right) จาก 7-Eleven, Inc. ใหป้ระกอบธรุกจิภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใตส้ญัญา 
Area License Agreement 
 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการในลักษณะร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ได้แก่

ที่พักอาศัย สำนักงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว และร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ครอบคลุมพื้นที่

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2553 มีจำนวนร้านสาขาทั้งสิ้น 5,790 สาขา 

 
ประเภทของร้าน 7-Eleven  
 ร้าน 7-Eleven แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะความเป็นเจ้าของ ดังนี้ 

       จำนวนสาขาที่เปิด 
       เพิ่มขึ้นในปี 2553 
 
ร้านสาขาบริษัท 2,462 2,671 2,794 2,834 40 

ร้านแฟรนไชส์ 1,562 1,813 2,130 2,541 411 

ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 255 294 346 415 69 

รวม   4,279 4,778 5,270 5,790 520 

 1) รา้นสาขาบรษิทั (Corporate Stores) เปน็รา้น

ที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด บริษัท

เป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การตกแต่งร้าน 

และต้นทุนค่าสินค้า รวมทั้งเป็นผู้บริหารร้าน  

 2) ร้านค้าแฟรนไชส์ (Franchise Stores) 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรวมทั้งพนักงานสามารถ

เข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven ภายใต้ระบบอันทันสมัย 

โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน 

หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริม

การขายและแผนการโฆษณาทัว่ประเทศอยา่งสมำ่เสมอ 
รวมทัง้จดัสง่เจา้หนา้ทีไ่ปชว่ยแนะนำเทคนคิการจดัการ

ใหม่ๆ  อยา่งสมำ่เสมอ โดยทีผู่ส้นใจทำธรุกจิสามารถเลอืก 
ร้านสาขา 7-Eleven ที่เปิดดำเนินการแล้ว แต่ในกรณี

ที่ผู้สนใจทำธุรกิจมีทำเลเอง ทางบริษัทจะดำเนินการ

วเิคราะหท์ำเลโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ โดย 
ระยะเวลาอนุญาตให้ดำเนินการร้านและผลประโยชน์

ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประเภทของแฟรนไชส์   

 3) ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต 
(Sub Area License Stores) คอื รา้นทีบ่รษิทัทำสญัญา 
อนุญาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการ

เปิดร้าน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตที่กำหนด 

ปัจจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา เชียงใหม่ และ

อุบลราชธานี โดยผู้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบการเปิด

สาขาและบริหารร้าน 7-Eleven ในขณะที่บริษัทจะให้

ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆ ตามเงื่อนไข

ที่ตกลงกัน 

 
 
 
 

(หน่วย : ร้าน) 2550 2551 2552 2553 
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ส่วนผสมของสินค้าในร้าน 7-Eleven 
 บริษัทเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่

เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าตลอดเวลา เพื่อใช้ในการ

วางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การคิดค้น

พัฒนา และการคดัเลอืกสนิคา้และบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ 

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่เปา้หมาย

ให้ทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

 บริการหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

จำหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีจ่ำเปน็ในชวีติประจำวนั 
โดยแบ่งหมวดสินค้าออกเป็นอาหารและเครื่องดื่ม

ร้อยละ 72.9 และสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์

ร้อยละ 27.1 

 ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมีการพัฒนาและ

ปรบัปรงุการบรกิารดา้นอืน่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่อำนวย 
ความสะดวกและตอบสนองการดำเนนิกจิกรรมในชวีติ

ประจำวันให้กับลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายกลุ่มพันธมิตร

ในการให้บริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น 

ทั้งในส่วนของบริการรับชำระเงินซึ่งปัจจุบันมีพันธมิตร

ที่รับชำระกว่า 700 บริการ และการให้บริการด้านอื่น 

เช่น การจัดให้มีตู้ ATM ที่ร้านสาขา ซึ่งปัจจุบันมีให้

บริการแล้วใน 4,900 สาขา   

 
ลักษณะลูกค้า  
 บริษัทให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้าผ่าน

เครอืขา่ยรา้นคา้ทีก่ระจายอยูท่กุชมุชน ดงันัน้ กลุม่ลกูคา้

ของบริษัทจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ

ทุกวัย และหลากหลายอาชีพ ซึ่งอยู่อาศัยและดำเนิน

กิจกรรมในชีวิตประจำวันอยู่ใกล้ๆ ร้าน 7-Eleven โดย

ภาพรวมจำนวนลกูคา้ทีเ่ขา้รา้นมาซือ้สนิคา้และบรกิาร 
ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 7.1 ล้านคน 
ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 6.1 ล้านคนในปี 2552 

 ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้น 7-Eleven ในแตล่ะ 
สาขามีความต้องการสินค้าบริการแตกต่างกันออกไป  

บริษัทจึงมีการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ

ของลูกค้าตามทำเลที่ตั้ง โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มร้าน

สาขา (Store Cluster) ออกเป็น ที่พักอาศัย ตลาด 

สถานศกึษา สำนกังาน โรงพยาบาล ปัม๊นำ้มนั โรงงาน 

สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และจุดต่อรถ เพื่อใช้

ในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้าและ

บริการตามทำเลที่ตั้ง ให้ตอบสนองกับความต้องการ

ของลูกค้ามากที่สุด โดยคัดเลือกประเภทสินค้าให้

เหมาะกบักลุม่ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นตามทำเล 
ทีต่ัง้ จดัเตรยีมสนิคา้และบรกิารใหเ้พยีงพอกบัชว่งเวลา 
ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะช่วงขายดี ซึ่งแต่ละ

ทำเลร้านจะมีช่วงเวลาที่ขายดีแตกต่างกันทั้งกลางวัน

กลางคืน หรือวันทำงานกับวันหยุด หรือแม้กระทั่ง 

ช่วงที่มีเทศกาลหรือเหตุการณ์สำคัญในแต่ละพื้นที่ 

ล้วนส่งผลให้ร้าน 7-Eleven สามารถเพิ่มยอดขายและ

กำไรอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อ 
 ปี 2553 ยังคงเป็นอีกปีที่ภาคธุรกิจค้าปลีกต้อง

เผชิญกับหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบรายได้และ

กำลังซื้อของผู้บริโภค ทั้งจากด้านเศรษฐกิจและความ

ผนัผวนทางการเมอืง รวมไปถงึภยัธรรมชาต ิทัง้ภยัแลง้ 
และนำ้ท่วมทีส่่งผลกระทบตอ่ภาคเกษตรและกำลังซื้อ

ของประชาชน โดยดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคตลอด 
ทัง้ป ี2553 ลดตำ่กวา่ 100 มาโดยตลอด ซึง่ตำ่กวา่ 100 
ตดิตอ่กนัมาถงึ 78 เดอืน อยา่งไรกต็าม ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ของผู้บริโภคในปี 2553 ได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

2552  

 เมือ่ผูบ้รโิภคยงัคงมคีวามกงัวลเรือ่งภาวะเศรษฐกจิ 
และคา่ใชจ้า่ย ในขณะทีค่วามเชือ่มัน่ยงัไมฟ่ืน้ตวั ยอ่มม ี
ผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของ 
ผู้บริโภค โดยพบว่าผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญ

กับความคุ้มค่าของเงินที่จับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น 

ขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังและความต้องการ 

จากสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า

ภาวะการค้าปลีกในปี 2553 จะขยายตัวขึ้นจากภาวะ

ติดลบในปี 2552 โดยมูลค่าค้าปลีกในระบบภาษี 

ภาพรวมในปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12   
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 ในส่วนของการแข่งขันในตลาดรวมค้าปลีก           

ป ี2553 ยงัคงรนุแรงตอ่เนือ่งจากป ี2552 โดยสว่นใหญ่

เปน็การขยายการลงทนุเพือ่ปรบัปรงุ พฒันา และสรา้ง

ความทนัสมยัใหก้บัสาขาเดมิ รวมถงึการพฒันารปูแบบ

ร้านค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

กย็งัคงใหค้วามสำคญักบักลยทุธเ์ดมิทัง้กลยทุธส์ง่เสรมิ

และกระตุ้นการขายในรูปแบบต่างๆ การเพิ่มสินค้า 

Private Brand รวมไปถึงการสร้างความผูกพันและ

การซื้ออย่างต่อเนื่องผ่านบัตรสมาชิก ทั้งนี้เพื่อดึงดูด 

ผู้บริโภค และรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้มากที่สุด 

 แม้ว่าการขยายสาขาของค้าปลีกรูปแบบเดิมโดย

เฉพาะขนาดใหญ่ได้ชะลอตัวลง แต่ทั้งนี้คาดว่าในปี 

2554 จะเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น หลังจากมีการ

ควบรวมกันของธุรกิจตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมี

แนวโน้มในการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อ

เจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่

แถบชานเมืองและต่างจังหวัด อีกทั้งพบว่าผู้ค้าปลีก

หลายรายใหค้วามสนใจกบัรา้นคา้ปลกีรปูแบบขนาดเลก็  
ทีส่ามารถเขา้ถงึชมุชน รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

รุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าใกล้บ้านหรือ

อยู่ในชุมชน อาทิ บริเวณโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน Community Mall 

ร้านค้าปลีกครบวงจรในลักษณะของ One Stop 

Shopping กย็งัคงมกีารขยายอยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะ 
ตามชานเมือง แต่พบว่าส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาของ

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจค้าปลีกโดยตรงแต่มี

การดึงร้านค้าปลีกเข้าไปร่วมในโครงการ เพื่อสามารถ

สร้างความสะดวกและเติมเต็มความต้องการของ      

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม พบว่าธุรกิจค้าปลีกประเภทร้าน

สะดวกซื้อยังคงสามารถขยายตัวและเป็นที่น่าสนใจ        

ในการเขา้มาลงทนุอยา่งต่อเนื่องทั้งจากผู้ประกอบการ

รายเดิมและผู้ค้าปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่

ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ 

โดยในปี 2553 มีจำนวนร้านค้าปลีกประเภทร้าน

สะดวกซื้อในลักษณะ Chain Store เพิ่มขึ้นกว่า  

1,040 สาขา ซึง่ในจำนวนนีม้าจากการขยายสาขาของ            
7-Eleven ถึง 520 สาขา 

จำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อทั้งในชุมชนและสถานีบริการน้ำมัน 

(หน่วย : ร้าน) 2550 2551 2552 2553 
 
ร้านค้าสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ำมัน 6,681 7,288 7,906 8,883 
 -  ร้าน 7-Eleven  3,665 4,065 4,462 4,920 

     - ร้านอื่นๆ  3,016 3,223 3,444 3,963 

ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 1,842 1,961 2,012 2,075 
 - ร้าน 7-Eleven 614 713 808 870 

 -  ร้านอื่นๆ  1,228 1,248 1,204 1,205 

รวมจำนวนร้านสะดวกซื้อ 8,523 9,249 9,918 10,958 

หมายเหตุ: ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะ Chain Store 
ที่มา: จากการรวบรวมและประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
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 แมว้า่จะมกีารแขง่ขนักนัขยายสาขาอยา่งมากของ

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก แต่ก็พบว่ายังคงมีโอกาสในการ

ขยายสาขาเพื่อเข้าถึงชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ      

ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง

นโยบายของภาครัฐก็มีการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน

ดา้นสาธารณปูโภคและการขยายความเจรญิไปสูช่มุชน 
สิง่ตา่งๆ เหลา่นีเ้ปน็ปจัจยัสนบัสนนุใหเ้กดิการขยายตวั

ของชุมชนเมือง และเป็นโอกาสในการขยายสาขา 

ร้านค้าปลีกขนาดเล็กเข้าไปสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง   

 
กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงาน 
 บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การที่จะเติบโต     

ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะความผันผวน 

ทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการแข่งขันที่ยิ่งทวี

ความรนุแรงมากยิง่ขึน้นัน้ บรษิทัยงัตอ้งมุง่ในการปรบัปรงุ 
การบรหิารจดัการภายในใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภายใน รวมถึงการค้นหา 

Know-how และตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก

ทัว่โลกมาเปน็แนวทางในการพฒันาและสง่เสรมิใหเ้กดิ 
การตอ่ยอดและสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ใหท้นัตอ่การ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า สามารถปรับตัว

และตอบสนองไดร้วดเรว็และเหนอืกวา่คูแ่ขง่ นอกจากนี ้
ยังยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง มีมุมมองเชิงระบบและทำงานเป็นทีม 

ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงและให้

คณุคา่กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในทกุๆ ดา้นของธรุกจิ โดยการ

ปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้อย่างเหมาะสม

และต่อเนื่อง ดังนี้  

 1. ตดิตามและตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง
ด้านภาวะเศรษฐกิจ รายได้ และกำลังซื้อ 
 หลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบรายได้และ

กำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา และ

คาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่น่าจับตาในปี 2554 ได้แก่ 

ภาวะความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

ในประเทศ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับ

การแขง็คา่ของเงนิบาทสง่ผลกระทบตอ่ภาคการสง่ออก  
ภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลต่อผลผลิต

และรายได้ภาคการเกษตร รวมไปถึงการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะ

ส่งผลต่อกำลังซื้อและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย

ของผู้บริโภค   

 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
 
-  มกีารคดิและไตรต่รอง เปรยีบเทยีบราคาและคณุภาพ

กอ่นตดัสนิใจซือ้มากขึน้ โดยเนน้ความคุม้คา่ คุม้ราคา  
รวมทั้งมีความคาดหวังสูงขึ้น 

- คัดสรร และพัฒนาสินค้าที่มีขนาดและราคา

เหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของ       

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
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 2. การขยายสาขาและคัดสรรสินค้าให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร 
และสังคม  
 ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยาย

เครือข่ายร้านสาขาอย่างต่อเนื่องประมาณปีละ        

450-500 สาขา เพื่อให้สามารถครอบคลุมและเข้าถึง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ในปัจจุบัน

ร้านสาขาของบริษัทสามารถครอบคลุมทุกจังหวัดของ

ประเทศ โดยตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบ 7,000 สาขา 

ในปี 2556  

 ทางบรษิทัไมไ่ดใ้หค้วามสำคญักบัการเพิม่ขึน้ของ

จำนวนสาขาเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพ 

การเตบิโต และความอยูร่อดของสาขาทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย 
ดังนั้น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและ

สงัคมจงึมสีว่นสำคญัอยา่งยิง่ ไมเ่พยีงใชใ้นการประกอบ 
การวางแผนทั้งด้านการขยายสาขา แต่ยังรวมไปถึง

การคัดสรรและพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง

กับพฤตกิรรมการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี ้ พบวา่     

ในชว่งที่ผ่านมามีประเด็นที่น่าสนใจ คือ   

 จากข้อมูลสถิติที่สะท้อนให้เห็นว่าขนาดครัวเรือน

มีแนวโน้มเล็กลงอยู่ที่ประมาณ 3 คนต่อครัวเรือน 

และหากเป็นในเขตเทศบาลจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 คน

ตอ่ครวัเรอืน สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากครวัเรอืนทีไ่มม่ลีกู 
หรอืจำนวนลกูนอ้ยลง รวมไปถงึครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว

ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน  

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอีกประการที่พบก็คือ  

การขยายตวัของชมุชนเมอืงไปสูช่านเมอืงและตา่งจงัหวดั 
โดยเฉพาะหัวเมืองรองมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากนโยบายการขยายโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ไปสู่เมืองชั้นรองมากขึ้น รวมไปถึงมีการย้ายถิ่นเข้ามา

ทำงานในเมืองลดลง  

 

 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
 

 จากความสามารถในการตอบสนองดังกล่าวส่งผลต่อยอดขาย จำนวนลูกค้า ความถี่ที่เข้าร้าน และยอดซื้อ

ต่อครั้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

-  ครอบครัวเล็กลงไม่อยากทำอาหารเอง ซื้ออาหาร

สำเรจ็รปูทานมากขึน้ รวมไปถงึการซือ้สนิคา้ไมม่าก

เท่าครอบครัวใหญ่ ทำให้แนวโน้มวิถีชีวิตจะพึ่งพา

ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์ เก็ตใกล้บ้าน       

มากกว่าออกมาจับจ่ายตามโมเดิร์นเทรดหรือ

ตลาดขนาดใหญ่ 

-  ความเร่งรีบของคนในชุมชนเมือง ทำให้ต้องการ

ความสะดวกรวดเร็ว 

-  สินค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับครอบครัวที่มีขนาด 

เล็กลงและสะดวกมากขึ้น เช่น อาหารสำเร็จรูป

พร้อมรับประทาน 

-  เน้นขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะ

ในส่วนของเมืองเศรษฐกิจระดับรองลงมาใน       

ต่างจังหวัด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

โดยสัดส่วนจำนวนสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 51 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 52 ในปี 2553 

-  เพิม่จำนวนรา้น Stand Alone ขึน้ตามการขยายของ

เขตเมือง โดยร้านเหล่านี้ต้องตอบสนองผู้บริโภค      

ทีใ่ชร้ถสว่นตวัมากขึน้ เชน่ มทีีจ่อดรถอยา่งเพยีงพอ 
เป็นต้น 
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 3. พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่
เปลีย่นไป นำไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกลยทุธท์างธรุกจิ
เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ระยะยาว 
 เพือ่เปน็การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค

ชาวไทยสมัยใหม่ที่ไม่มีเวลาในการปรุงอาหารและ

ต้องการความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง

ความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ บรษิทัจงึมนีโยบายเชงิกลยทุธ์

ทีจ่ะมุง่ไปสูก่ารเปน็รา้นอิม่สะดวก หรอื Convenience 
Food Store เต็มรูปแบบ โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่ม

อาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โดยเน้นที่จะส่งมอบสิ่งที่

มคีณุภาพ อรอ่ย สดใหม ่ เมนอูาหารซึง่เปน็ทีน่ยิมและ 
คุม้คา่ คุม้ราคาสูผู่บ้รโิภค ผา่นกระบวนการทีท่างบรษิทั

ได้ศึกษาและเรียนรู้ Know-how และวิธีการปฏิบัติ       

ทีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) จากผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ 
และนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของ        

ผู้บริโภคชาวไทย   

 จากการที่ทางบริษัทได้ติดตามข้อมูลวิถีการ

ดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้มาจาก  

ทั้งการวิจัยขั้นปฐมภูมิ (Primary Research) และการ

วจิยัขัน้ทตุยิภมู ิ (Secondary Research) ซึง่เปน็แหลง่

ขอ้มลูสำคญัในการนำมาใชว้างกลยทุธใ์นการตอบสนอง

ผูบ้รโิภคในกลุม่นี ้ โดยเฉพาะเรือ่งของสนิคา้ดา้นอาหาร

และเครื่องดื่ม รวมไปถึงการหาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่

นิยมในตลาดเข้ามาจำหน่ายในร้านอย่างต่อเนื่อง   

 ดงันัน้ เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุ 
กระบวนการการจดัการใหม้กีารประสานรว่มมอืกนัเปน็ 
อย่างดี ทั้งหน่วยงานภายในและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทมีการดำเนินการ

ผ่านปัจจัยหลักๆ ดังนี้  

 • การสรรหาสินค้าและบริการที่แตกต่าง 
 การสรรหาและพฒันาสนิคา้ใหมท่ีม่ศีกัยภาพและ

เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ

และเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของ

บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท        

มีการวางแผนพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิต (Team 

Merchandising) โดยใช้ข้อมูลวิจัยและคำแนะนำ

จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าและบริการที่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและแตกต่างจากคู่แข่ง 

โดยใช้แนวทาง FBO (First Best Only) ในการสรรหา

และพัฒนาสินค้าเพื่อนำมาขายก่อนใคร คัดเลือก

คุณภาพอย่างดี และมีขายเฉพาะที่ 7-Eleven  

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า 
เพื่อการจัดการด้านต้นทุนที่ดีขึ้นและลดการเสีย
โอกาสการขาย 
 ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ

หลากหลายประเภท อีกทั้งความต้องการเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่พื้นที่ขายในร้าน 7-Eleven      

มีจำกัด บริษัทจึงมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

สนิคา้และการจดัการทีร่า้น ตัง้แตก่ารพฒันาวธิกีารให้

พนักงานร้านแต่ละสาขาทำการศึกษากลุ่มลูกค้าและ

ความตอ้งการของลกูคา้ของรา้นดว้ยตนเอง ทำใหแ้ตล่ะ

รา้นคดัเลอืกสนิคา้ สัง่สนิคา้ใหเ้พยีงพอตอ่การขาย และ

จัดเรียงสินค้าโดยคำนึงถึงมุมมองลูกค้าเป็นหลัก และ

เพื่อบริหารพื้นที่ขายของร้าน บริษัทได้นำเอาหลักการ

จดัการหมนุเวยีนสนิคา้เขา้ออก เรยีนรูถ้งึการคดัสนิคา้

เข้าออก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ขาย เช่น 

ลดพืน้ทีว่า่งระหวา่งชัน้ เพือ่ใหม้พีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ และขยาย

พื้นที่ให้กับสินค้าขายดีและสินค้าใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิด

การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนสินค้า

คงคลงัทีร่า้นสาขา โดยมกีารเพิม่เครือ่งมอืและเทคโนโลยี

ที่ช่วยสนับสนุนการสั่งสินค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว และ

แม่นยำยิ่งขึ้น และยังทำให้รอบการหมุนเวียนของ

สินค้าเพิ่มขึ้น อันนำมาซึ่งยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น

ตามมา 
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 • การใหค้วามสำคญัในการพฒันาและสง่เสรมิ
การทำงานรว่มกนัในทกุกระบวนการของหนว่ยงาน
สนับสนุนในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วของลูกค้าและตลาด และเพื่อให้สามารถ

เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื บรษิทัพยายามพฒันากระบวนการ 
จัดการด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดความ

เชื่อมโยงกัน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านการ

บริการที่ดีและรวดเร็ว สินค้าที่มีคุณภาพและสดใหม่

อยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่ตอบสนองนโยบายของ

บริษัทที่มุ่งสู่การเป็นร้านค้าอิ่มสะดวก (Convenience 

Food Store) ทำใหก้ระบวนการและหนว่ยงานสนบัสนนุ 
ต่างๆ ที่จะส่งมอบและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าต้องมี

การยกระดับและทำงานอย่างเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการควบคุม

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 

โดยคดัเลอืกและตรวจสอบผูผ้ลติทีผ่า่นมาตรฐาน และ

ใหค้วามรู้ในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของผู้ผลิต 

อบรมและสื่อสารให้พนักงานร้านมีความรู้เกี่ยวกับวิธี

การจัดการสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะ

หมวดอาหาร รวมไปถงึการมรีะบบการประกนัคณุภาพ

ดว้ยการสุม่ตรวจอาหารและเครือ่งดืม่ สง่ผลใหพ้นกังาน

ร้านสาขามีความตระหนักในการทำงานด้านความ

ปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น 

 • การพัฒนาการบริการของพนักงาน  
 ปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การ

บริการ ลูกค้าคาดหวังการบริการที่ดี และจากปรัชญา

องค์กรที่ว่า “เราปรารถนารอยยิม้จากลกูคา้ ดว้ยทมีงาน

ทีม่คีวามสขุ” ดงันัน้ บรษิทัจงึไมเ่พยีงแตใ่หค้วามสำคญั

กบัการตดิตามกลไกหรือระบบที่ใช้ในการสร้างความ

พงึพอใจใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้ แตย่งัใสใ่จกบัทกุกระบวนการ 
ทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัลกูคา้ โดยเฉพาะในสว่นของพนกังาน  
ผ่านการสำรวจ CRS : Customer Relationship 

Study และ ERS : Employee Relationship Study 

เป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ

สมัพนัธข์องลกูคา้และพนกังาน และนำผลวจิยัทีไ่ดม้า

ปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การออกแบบกระบวนการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับร้าน และการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อที่จะ

สามารถสง่มอบคณุคา่แกล่กูคา้ และนำไปสูค่วามผกูพนั

อย่างยั่งยืน 

 ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้นำข้อเสนอแนะจาก

ลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังใช้ในการวางกลยุทธ์ที่จะรักษาลูกค้าไว้ 

และเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น

ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำประสบการณ์

การบริการมาแลกเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติระหว่างพื้นที่ 

หรือที่ เรียกว่า Share Learning โดยใช้ VDO 

Conference ในการติดต่อและแบ่งปันความรู้ระหว่าง

ส่วนกลางและร้านสาขาที่อยู่ในภูมิภาค เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและความพึงพอใจด้านการบริการของ      

พนักงาน ควบคู่ไปกับความพึงพอใจของลูกค้า 

 
 4. การเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์ร
ผา่นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร และสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั และเกดิการ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์กร 
 ปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ พนักงาน 

เพราะธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็น

จำนวนมาก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา 

ขดีความสามารถ (Competency) ทีจ่ำเปน็ในการทำงาน

ในแตล่ะดา้นอยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิการ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่

แข็งแกร่ง เน้นกระบวนการทำงานแบบ PDCA: Plan 
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Do Check Act ตลอดจนมีแผนพัฒนาองคกรจาก 

KM: Knowledge Management ไปสู LO: Learning 

Organization หรือองคกรแหงการเรียนรู

 การสรางนวัตกรรมเปนหน่ึงในกลยุทธการจัดการ 

ท่ีบริษัทใหความสําคัญ เน่ืองจากเห็นวาเปนหัวใจหลัก

ของการพัฒนาธุรกิจ สินคา และบริการใหมๆ เพ่ือ

สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันและเปนการตอยอด

ธุรกิจ จึงไดสงเสริมใหพนักงานในองคกรมีการเรียนรู 

ถายทอด แบงปนความรูและประสบการณในการทํางาน 

รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

และถายทอดการเ รียนรูทั่ ว ท้ังองคกรอยางเปน        

ระบบ เพ่ือประโยชนในการนําไปประยุกตใชปรับปรุง

กระบวนการทํางาน และตอยอดการสรางนวัตกรรม

ในองคกร

การสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัทไดมีความพยายามอยางตอเน่ืองในการ

พัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสงมอบสิ่งท่ีดีที่สุดใหแก

ลูกคา ทั้งนี้ นอกเหนือจากการมุงเนนในการคัดสรร

สินคาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคา

ในแตละสาขา และพัฒนาการใหบริการท่ีรานสาขา 

ซึ่งเปนจุดสัมผัสกับลูกคาโดยตรงแลว ในสวนของ 

การกระจายสินคาซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของหวงโซ

คุณคาน้ัน ทางบริษัทก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ท้ังดานการเพ่ิมจํานวนศูนยกระจายสินคาใหมีปริมาณ

ที่เพียงพอและมีที่ตั้งท่ีเหมาะสม สามารถรองรับกับ

การขยายสาขาและสามารถกระจายสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี ยังไดมีการนํา

เคร่ืองมือใหมๆ เชน ระบบ Digital Picking มาใชเพ่ือ

ชวยใหการจัดสินคาไดอยางแมนยําและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 โดยปจจุบันบริษัทมีศูนยกระจายสินคาหลัก 4 

แหง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด 

โดยมีการเขมงวดกับการรักษาคุณภาพในทุกข้ันตอน 

และการจัดสงท่ีตรงเวลา เพ่ิมความถ่ีในการจัดสงให

มากข้ึน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสงสินคาใหถึง

รานสาขาอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา และสามารถ

รักษาคุณภาพสินคาจนถึงมือลูกคา อีกท้ังไดจัดใหมี

โครงการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดี

สําหรับการผลิต (GMP - Good Manufacturing 

Practice) ที่ศูนยกระจายสินคา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ

ดานคุณภาพและความปลอดภัยในสวนของสินคา       

ที่จะสงไปถึงผูบริโภค



ไดทุกท่ี

CONVENIENCE

FOOD STORE

อิ่ม
สะดวก

Full and Convenient

Anywhere



7-Eleven Prepared to Serve 

Everywhere Across Thailand 

From North to South, from East to West

Wherever you are, 7-Eleven serves you with all kinds of products

Ready to be your travel mate every time you’re hungry

7-Eleven, Full and Convenient Anywhere Anytime

เซเวนอีเลฟเวน พรอมใหบริการทุกทิศท่ัวไทย 

จากเหนือ...จรดใต จากตะวันออก...สูตะวันตก

ไมวาคุณจะอยูที่ไหน เซเวนอีเลฟเวน ใหบริการดวยสินคาท่ีครบครัน

พรอมเปนเพ่ือนรวมทางทุกคร้ังท่ีคุณหิว

เซเวนอีเลฟเวน อ่ิมสะดวกไดทุกท่ี ทุกเวลา
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ปจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิก
 เครื่องหมายการคา 7-Eleven
 บริษัทดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือในประเทศไทย

ภายใตสัญญาใหใชสิทธิท่ีบริษัททํากับ 7-Eleven, Inc. 

แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 

2531 ตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาว บริษัทมี

สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา “7-Eleven” และ

เคร่ืองหมายการคาท่ีเก่ียวของในประเทศไทย ตลอดจน

ไดรับความชวยเหลือทางดานการฝกอบรมและดาน

เทคนิคความรูเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ 

จาก 7-Eleven, Inc. ตอมาในวันท่ี 20 สิงหาคม 2546 

7-Eleven, Inc. ไดเขาทําสัญญาใหความยินยอม        

ซึ่ ง เปนสัญญาท่ีทํา ข้ึนระหวางบริษัทและบริ ษัท        

เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc. 

โดย 7-Eleven, Inc. ไดตกลงใหความยินยอมตอ       

การเสนอขายหุนตอประชาชน รวมถึงการนําหุนเขา

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ

 โดยสัญญาใหใชสิทธิเปนสัญญาท่ีไมมีกําหนดอายุ 

โดยคูสัญญาท้ังสองฝายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหาก

เกิดเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือในกรณี

ที่ถือเปนเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาใหความยินยอม

ซ่ึงจะมีผลเปนการยกเลิกสัญญาใหใชสิทธิดวย ในกรณี

ที่สัญญาใหใชสิทธิถูกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิใน

การใชเคร่ืองหมายการคา ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบ 

กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และ

บริษัทอาจตองชําระคาเสียหายตางๆ ใหแก 7-Eleven, 

Inc. นอกจากน้ี หากความสัมพันธระหวางบริษัทหรือ 

CPG กับ 7-Eleven, Inc. เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 

บริษัทอาจไมไดรับความชวยเหลือจาก 7-Eleven, 

Inc. เทาท่ีควร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 จากความสัมพันธอันดีตลอดระยะเวลา 22 ป        

ท่ีผานมา บริษัทยังไมเคยมีกรณีพิพาทใดๆ ท่ีสําคัญกับ 

7-Eleven, Inc. รวมท้ังไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ

ในสัญญาดังกลาวมาโดยตลอด ทําใหบริษัทเชื่อวา 

บริษัทและ CPG ยังมีความสัมพันธที่ดีกับ 7-Eleven, 

Inc. บริษัทยังเช่ือวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต

เครื่องหมายการคา “7-Eleven” เปนผลประโยชนทาง

ธุรกิจรวมกัน ซึ่งท่ีผานมาความสัมพันธทางธุรกิจและ

การใหความชวยเหลือตางๆ ก็เปนไปดวยดี ทําใหโอกาส

ที่ความสัมพันธจะเปล่ียนแปลงไปในทางลบมีนอย 

และในขณะน้ีไมมีเหตุอันควรเช่ือไดวาจะมีเหตุการณ

ใดท่ีจะสงผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธระหวาง

บริษัทและ CPG กับ 7-Eleven, Inc.

เครื่องดื่ม
Beverages

197,000,000
cups/bottles monthly*

* ป 2553 บริษัทมียอดจําหนายเคร่ืองดื่มเฉลี่ย 197 ลานแกว/ขวดตอเดือน
 In 2010, we sold beverages of 197 million cups/bottles monthly.

แกว/ขวดตอเดือน
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2. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือ   
 ขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า 
 สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่ว

ประเทศจำนวน 5,790 สาขา จะถูกส่งผ่านมาจาก

ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท โดยมีผู้ผลิตและจัดส่ง

จำนวนนับพันรายมาส่งสินค้าให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น การดำเนินการของศูนย์กระจายสินค้าจึงมี

ความสำคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven อย่างมีนัยสำคัญ 

หากมีความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นกับศูนย์กระจาย

สินค้า อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของ

ระบบติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุบัติเหตุร้ายแรง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ย่อมมีผล       

เสียหายต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 

7-Eleven ทุกสาขาและส่งผลกระทบในทางลบต่อ      

ผลประกอบการของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 บริษัทได้เตรียมแผนการสำหรับป้องกันภัยต่างๆ 

รวมทั้งการทำประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าวตามความเหมาะสม 

 อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงมคีวามเสีย่งจากแผนการ 

ต่างๆ และความคุ้มครองจากประกันภัยที่ไม่สามารถ

ปอ้งกนัและชดเชยความเสยีหายไดอ้ยา่งสมบรูณ ์และ

บริษัทยังต้องพึ่งพาผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายในการ

จดัสง่สนิคา้มายงัศนูยก์ระจายสนิคา้ ซึง่ความผดิพลาด

นี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อยอดขายได้ 

 

3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือ 
 ขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 บริษัทได้ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ที่สำคัญ เช่น ระบบบริหารร้านค้า (POS & Store 

Controller) ระบบบรหิารศนูยก์ระจายสนิคา้ (Warehouse 

Management System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนิน

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการบริหาร

การหมุนเวียนของสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บ และ

ประมวลผลข้อมูล เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ดำเนนิการ ดงันัน้ การเกดิเหตขุดัขอ้งของระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศย่อมส่งผลเสียต่อความสามารถของบริษัท

ในการบริหารร้าน 7-Eleven ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 บริษั ทตระหนักถึ งความสำคัญของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับร้านและสำนักงาน

ตา่งๆ จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบปอ้งกนัขอ้มลูสำรองตามแบบ

มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทได้

ดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 บริเวณ

ถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพมหานคร เพือ่กระจายความเสีย่ง

ดังกล่าว 

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน

ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (BCM:  Business Continuity 

Management) เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ 

วา่จา้งบรษิทัตรวจสอบจากภายนอกมาทำการตรวจสอบ

เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบตามรอบ

โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ

สูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

 

4. ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุม 
 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรง

และทางอ้อมในบริษัท และในสัญญาให้ความยินยอม 

CPG ตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ตลอดจน

อำนาจในการแตง่ตัง้และอำนาจควบคมุจำนวนกรรมการ 

ข้างมากของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 

บรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑย์งัคงมสีดัสว่นการถอืหุน้

รวมกนัเทา่กบัรอ้ยละ 46.09 ดงันัน้ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

จงึสามารถแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัสว่นใหญ ่และสามารถ 

มีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงพิจารณา

หรือผลักดันเรื่องต่างๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ปัจจุบันนี้ไม่มีข้อจำกัดทางสัญญาใดๆ ระหว่าง

บริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ห้ามบริษัท

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจ
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คา้ปลกีอืน่ๆ จงึอาจมคีวามเสีย่งวา่เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

จะไม่พิจารณาจัดสรรโอกาสและทรัพยากรไปในทาง

ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 นอกเหนือจากการระบุรายละเอียดของการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

บริษัทย่อยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบทำหนา้ทีช่ว่ยดแูลผลประโยชนข์อง

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย

และมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อยึดถือ

เปน็แนวทางการปฏบิตั ิและกำหนดแนวทางการบรหิาร 

งานในนโยบายการกำกบัและดแูลกจิการทีด่ ีทีจ่ะคำนงึ 

ถงึประโยชนข์องบรษิทัทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

อย่างเท่าเทียมกัน 

 

5. ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบาย 
 ภาครัฐ 
 บรษิทัดำเนนิธรุกจิรา้นคา้สะดวกซือ้ในประเทศไทย

ภายใตก้ฎหมายและนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอด 

อาทิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคุมราคา 

พ.ร.บ. อาหารและยา รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของ

เทศบญัญตั ินอกจากนี ้รฐับาลยงัมโีอกาสออกกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหม ่เชน่ พ.ร.บ. คา้ปลกี ทีอ่าจสง่ผล

กระทบตอ่การดำเนนิธรุกจิ สำหรบั พ.ร.บ. ความรบัผดิ

ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 ทีส่ง่ผลตอ่การปรบักระบวนการทำงานของ

บริษัทและผู้ส่งมอบสินค้า (Supplier) ทำให้จำเป็น

ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการดูแลรักษาสินค้า       

ที่มีกว่า 2,000 รายการ และสาขาจำนวน 5,790      

รา้นสาขา ใหม้ัน่ใจวา่เปน็สนิคา้ทีป่ลอดภยัตัง้แตต่น้ทาง 

จนถึงมือลูกค้าและแจ้งข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วน 

มิให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน

สาขาทั่วประเทศ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 บรษิทัไดท้ำการทบทวนระบบการรบัประกนัคณุภาพ

ของสินค้า (Quality Assurance) และยกระดับ 

มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นการ     

คดัเลอืกและตรวจสอบทัง้คณุภาพของวตัถดุบิจากผูส้ง่

และกระบวนการระหว่างการผลิต นอกจากนี้ บริษัท

ยงัรว่มมอืกบัผูผ้ลติและผูจ้ดัสง่สนิคา้ทำการตรวจสอบ

คณุภาพสนิคา้สำเรจ็รปูกอ่นจำหนา่ยใหก้บัลกูคา้ และ 

บริษัทได้กำหนดให้มี Product Liability Committee 

ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานด้านจัดซื้อและกระจาย

สนิคา้ หนว่ยงานดา้นบรหิารผลติภณัฑ ์หนว่ยงานดา้น 

การประกันคุณภาพสินค้า หน่วยงานด้านกฎหมาย 

และหน่วยงานด้านปฏิบัติการ โดยจะดำเนินการเป็น 

ผู้ดูแลรับผิดชอบลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน Customer 

Care ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ร้านหรือโทรหา Call 

Center ซึง่เปดิทำการตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ทีจ่ะสามารถ

ชว่ยเหลอืและแกไ้ขปญัหาของลกูคา้ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ

และทันท่วงที 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholding Structure and Management 

หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 

4,493,148,024 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

ผู้ถือหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้         

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี

เงนิไดแ้ละสำรองตามกฎหมายในแตล่ะป ี โดยพจิารณา 

ประกอบกับงบการเงินรวม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงิน 

ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะ

กรรมการบรษิทัพจิารณาฐานะการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ 

และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการใน

อนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

ประการอื่น 

 ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท       

ของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตาม        

ผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมิได้กำหนด

อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับฐานะ

การเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย 

   ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 
   จำนวนหุ้น ร้อยละ 
  

1.  บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด* 1,214,642,200 27.03 

2.  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด* 764,946,000 17.02 

3.  American International Assurance Company,  327,184,400 7.28 

  Limited-Di-Life  

4.  State Street Bank and Trust Company 278,113,045 6.19 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 186,007,339 4.14 

6.  Chase C.S. Central Nominees Limited 165,586,213 3.69 

7.  HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 123,513,387 2.75 

8.  Albouys Nominees Limited 116,533,400 2.59 

9.  Government of Singapore Investment Corporation 106,015,600 2.36 

10. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)* 91,505,200 2.04 

11.  อื่นๆ 1,119,101,240 24.91 

รวม  4,493,148,024 100.00 

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 46.09 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
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โครงสร้างการจัดการ 
Management Structure 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
Assistant Chief Executive Officer - 
Human Resource 

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานปฏิบัติการและการตลาด
Executive Vice President -  
Operation and Marketing 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
Senior Vice President -  
Accounting and Finance 

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors 

 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer 

 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer 

 
 

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director 
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รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบริหารทั่วไป
Senior Vice President -  
General Management 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
Senior Vice President -  
Purchasing and Distribution 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
Vice President - Information Technology 

เลขานุการบริษัท
Company Secretary 

ผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนด 
Definition of executive according to notification 
 
ผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทน 
Executive who shall declare remuneration 

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee 
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 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) 

เลขานุการบริษัท (ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (จ) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

(ก) คณะกรรมการบริษัท 
 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน) 

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน 

รายชื่อคณะกรรมการ 
 

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 

4. ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

5. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ กรรมการอิสระ 

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* รองประธานกรรมการ 

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์** กรรมการ 

9. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์** กรรมการ 

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์** กรรมการ 

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์** กรรมการ 

12. นายประเสริฐ จารุพนิช** กรรมการ 

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล* กรรมการ 

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล* กรรมการ 

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต* กรรมการ 
 

หมายเหตุ  กรรมการลำดับที่ 5 และลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553  
  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  

 ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนาม

ผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัในกลุม่* ลงนามรว่มกบักรรมการผูม้อีำนาจ 

ลงนามผูกพันในกลุ่ม** รวมเป็นสองคน แล้วลงมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 
 บรษิทัไดก้ำหนดคำนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั

ให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้น

ของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 ดังนี้ 
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 1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ 0.5% ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคมุของบรษิทั ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ป ีทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เปน็

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 

หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และ 

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร        

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืบคุคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท          

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช ้      

วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ        

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี         

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่       

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ 

 8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและ 

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.5% ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั

หรือบริษัทย่อย 

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความ

เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของบริษัท 
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 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ

ในการดำเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนด

ตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผัน

ให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี      

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น      

ที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

 ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้

บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้

บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทใน 

การเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

และซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบ

ธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและ       

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. ตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายและกลยทุธท์ีส่ำคญั 

วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบ

ประมาณ และดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงาน 

 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนด

ค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการ

สืบทอดงาน 

 4. ใหค้วามมัน่ใจวา่ระบบการรายงานทางการเงนิ

และการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้ง

ดแูลใหม้กีารจดัการความเสีย่งและระบบควบคมุ

ภายในที่เหมาะสม  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด

ปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการบรษิทั

ก็ได้  

 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมี

คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้น

แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง

บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และ      

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้

กรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่  

 กรรมการบรษิทัจะถกูถอดถอนโดยมตขิองทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำนวนหุน้ทีถ่อื

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ 
 กรรมการบรษิทัมวีาระอยูใ่นตำแหนง่คราวละ 3 ปี  

เวน้แตบ่คุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการแทนตำแหนง่กรรมการ 

ที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ของกรรมการที่ตนแทน 
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จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 
 บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรง       

คุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ตลอดมา และหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ยงัใหค้วามไวว้างใจ โดยเลอืกตัง้กรรมการดงักลา่วเปน็กรรมการของบรษิทัอกี 

บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของ

กรรมการไว้อย่างชัดเจน 

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
 1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 2. ทกุคนตอ้งเปน็กรรมการอสิระซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตรงตามขอ้กำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองกรรมการ

อิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท 

 3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตัดสินใจในการดำเนินงาน และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 4. กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายผดุง เตชะศรินทร์* กรรมการตรวจสอบ 

 
* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังมีรายละเอียดประสบการณ์ในการทำงาน
ปรากฏในหวัขอ้ “รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท” 

 และมีนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ รองกรรมการ       

ผูจ้ดัการ สำนกัตรวจสอบภายใน ทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตำแหนง่คราวละ 

3 ปี พร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนตำแหนง่ทีว่า่งลงเพราะเหตอุืน่

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับธุรกิจของบริษัท 

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี

ความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย ์ 

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ

ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

  ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

  ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท 

  ค. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

  ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ             

ผู้สอบบัญชี 

  จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ฉ. จำนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ     

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

  ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ

กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หนา้ทีต่ามกฎบัตร (Charter) 

  ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทั

มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะ

กรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมี

ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอก 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมกีารประชมุ

อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบและสอบทานรายการตา่งๆ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุม     

รว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและฝา่ยบญัชเีพือ่สอบทาน

งบการเงิน 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2553 (จำนวนครั้ง) 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม 
  (จำนวน 15 คน) (จำนวน 3 คน) ผู้ถือหุ้น 
  จำนวนการประชุม จำนวนการประชุม 2 ครั้ง 
   6 ครั้ง 13 ครั้ง 
 

1.  ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ 6/6 13/13 2/2 

2. นายปรีดี บุญยัง 6/6 13/13 1/2 

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ 6/6 13/13 2/2 

4. ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช 6/6  2/2  

5. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ*  4/6  0/2 

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 4/6  0/2 

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 6/6  2/2 

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 5/6  1/2 

9. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 6/6  2/2 

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์  4/6   0/2 

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 3/6  0/2 

12. นายประเสริฐ จารุพนิช 6/6  0/2 

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 5/6  2/2 

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 6/6  2/2 

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต* 4/6  1/2 

 

* ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

(ค) เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษัทคือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ มี 

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือ

คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

  ก. ทะเบียนกรรมการ 

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจำปขีองบริษัท 

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน

โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนประกาศกำหนด 

 ในกรณีที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง        

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจ

ปฏบิตัหินา้ที ่และใหค้ณะกรรมการมอีำนาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วง

เวลาดังกล่าว 

 

รายชื่อกรรมการ 
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(ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัคอื นายกอ่ศกัดิ ์

ไชยรศัมศีกัดิ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทั โดยมขีอบเขตหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูลและบรหิาร

งาน รวมทัง้มอีำนาจอนมุตัดิำเนนิการใดๆ อนัเปน็การ

ดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท เว้นแต่อำนาจ

อนุมัติ 13 ข้อ ดังนี้  

 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  

 2.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

 3.  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้

เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จดัการ 

ธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคล

อืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กำไรขาดทนุกนั 

 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ

ข้อบังคับของบริษัท  

 5.  การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบ

หรือเลิกบริษัท  

 6. การอนมุตังิบดลุและบญัชกีำไรขาดทนุประจำป ี 

 7.  การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล  

 8.  การกู้ยืมหรือการค้ำประกันหรือการก่อภาระ

หนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือ

บรษิทัอืน่เปน็จำนวนเงนิมากกวา่ 200 ลา้นบาท

ต่อครั้งในรอบ 1 ปี  

 9.  การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงิน     

มากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี  

 10. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงิน

มากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี  

 11. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือ

ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อ

โครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 

200 ล้านบาทในรอบ 1 ปี  

 12. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท 

เปน็จำนวนเงนิมากกวา่ 200 ลา้นบาทตอ่ครัง้

ในรอบ 1 ปี  

 13. แผนการดำเนนิงานและงบประมาณประจำปี

ของบริษัท 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้

ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มี

อำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

หลายเรือ่ง ตามทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารพจิารณาเหน็

สมควรได้ ซึ่งการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวไม่สามารถ

มอบอำนาจชว่งใหแ้กบ่คุคลอืน่ใดตอ่ได ้และการอนมุตัิ

รายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

อนมุตัริายการทีท่ำใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูร้บั

มอบอำนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสามารถอนมุตัิ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์       

อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่      

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

 

การแตง่ตัง้และถอดถอนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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(จ) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 คณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบริษัทประกอบด้วย 

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล* รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.  นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล* กรรมการผู้จัดการ 

4.  นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ* ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล 

5.  นายธานินทร์ บูรณมานิต* รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการและการตลาด 

6.  นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา* รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

7.  นายชวน นิ่มกิตติกุล* รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า 

8.  นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว* รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 

9.  นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ 

 

* เป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

เพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เขา้มาดำรงตำแหนง่เปน็

กรรมการ แตเ่มือ่ตำแหนง่กรรมการวา่งลง คณะกรรมการ 

บริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล       

ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัย

ตา่งๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท       

ต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนด

โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

 1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตาม

กฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน 

ได้แก่ 

  1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ 

  1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือ 

  1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน 

ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี 

เนือ่งจากกรณทีีส่ำนกังาน ก.ล.ต. กลา่วโทษ 

หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

ไมว่า่ศาลจะมคีำพพิากษาใหร้อการลงโทษ

หรอืไม ่และพน้โทษจำคกุหรอืพน้จากการ

รอลงโทษมาแล้วไมถ่งึสามป ีทัง้นีเ้ฉพาะ

ในความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายวา่ดว้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 

ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ 

  2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่

กำกบัดแูลสถาบนัการเงนิไมว่า่ในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ หรอือยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิ

คดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว

กล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงาน 

ดงักลา่วหา้มเปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารของ

สถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษา
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ถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ ไมว่า่ศาลจะมคีำพพิากษา

ใหร้อการลงโทษหรอืไม ่และพน้โทษจำคกุ

หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง

สามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนือ่งจากการ

บริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 

หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้

เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบัน 

การเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือ        

ผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ  

  2.2 เคยตอ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ ไมว่า่

ศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษ

หรอืไม ่และพน้โทษจำคกุหรอืพน้จากการ

รอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ใน

ความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการ

บริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 

หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ 

  2.3 เปน็ผูท้ีศ่าลมคีำสัง่ใหท้รพัยส์นิตกเปน็ของ

แผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทจุรติ กฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรอืกฎหมายอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั และ 

ยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม        

ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ 

  3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำ

การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ

อยา่งรา้ยแรงในการทำธุรกรรมของบริษัท

หรอืบรษิทัยอ่ย และเปน็เหตใุหบ้รษิทัหรอื

ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุ

ให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดย      

มิชอบ หรือ        

  3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่

ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือ

บรษิทัยอ่ยอนัเปน็เทจ็ทีอ่าจทำใหส้ำคญัผดิ 

หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้

แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะโดยการสัง่การ การมี

สว่นรบัผดิชอบ หรอืมสีว่นรว่มในการจดัทำ 

เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความ

นั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการ

กระทำอืน่ใด ทัง้นี ้ เวน้แตพ่สิจูน์ได้ว่าโดย

ตำแหนง่ ฐานะ หรอืหนา้ทีข่องตน ไมอ่าจ

ล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือ

ข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริง

ทีค่วรต้องแจ้งนั้น หรือ 

  3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็น      

ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการ  

ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนการกระทำ ดังกล่าว  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 บรษิทัไดก้ำหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้รหิารทีเ่ปน็ธรรมและสมเหตสุมผล โดยพจิารณาถึง

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรบัผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บริหาร  ดังนี้ 
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ตำแหน่ง ประเภทค่าตอบแทน จำนวนเงิน (ล้านบาท) 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนกรรมการ 1.20  

  โบนัสกรรมการ 2.36  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2 คน)  ค่าตอบแทนกรรมการ 1.92  

  โบนัสกรรมการ 3.78  

กรรมการอิสระ (2 คน) ค่าตอบแทนกรรมการ 0.80  

   โบนัสกรรมการ 0.95  

ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ 1.20  

   โบนัสกรรมการ 2.36  

รองประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ 0.96  

   โบนัสกรรมการ 1.89  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (3 คน) ค่าตอบแทนกรรมการ 1.28  

   โบนัสกรรมการ 1.89  

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (5 คน) ค่าตอบแทนกรรมการ 2.40  

  โบนัสกรรมการ 4.73  

กรรมการรวม 15 คน ค่าตอบแทนกรรมการ 9.76  
   โบนัสกรรมการ 17.97  
   รวม 27.73   

ผู้บริหารรวม 9 คน เงินเดือน โบนัส และส่วนที่บริษัท 232.65 

  จ่ายสมทบตามโครงการ EJIP  

  และสวัสดิการอื่นๆ 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   260.38  

 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น 
 - ไม่มี 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(ก) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 
 ในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ใหแ้กผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก ่นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่ 4068 แหง่บรษิทั 

เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั จำนวน  4.1 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 

12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1 แห่ง คือ 

Lotus Distribution Investment Limited มีค่าสอบ

บญัชรีวม 2.72 ลา้นบาท สว่นบรษิทัในตา่งประเทศอกี 

1 แห่ง คือ Successor Investments Limited ได้จ่าย

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีหก้บัเคพเีอม็จทีีฮ่อ่งกง จำนวน 

ประมาณ 102,000 บาทต่อปี 

 

(ข)  ค่าบริการอื่น (Non-audit Service) 
 ในปี 2553 บริษัทย่อยได้รับบริการจากบริษัท      

เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั ในการจดัฝกึอบรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ รวมค่าบริการจำนวน 

0.26 ล้านบาท 

ปี 2553 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 
 

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)* 21,939 

พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)*  7,182 

รวม (คน) 29,121 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 9,080 

 

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท 

บุคลากร 

  



ทั้งครอบครัว

อิ่ม
สะดวก

CONVENIENCE

FOOD STORE

Satisfaction and 

Convenience for All



เต็มอิ่มทุกชวงเวลา หลากเมนูตรงใจ ทุกคนในครอบครัว
เมื่อคุณหิวคราใด... จะม้ือเชา มื้อสาย มื้อบาย มื้อคํา

เซเวนอีเลฟเวน รานอ่ิมสะดวก 24 ชม. พรอมเสริฟเมนูอรอย ที่คัดสรรอยางดีมีคุณภาพ

ใหคุณและครอบครัวเต็มอิ่มกับความอรอย ในทุกโอกาส

เซเวนอีเลฟเวน คือผูนําความสุข สูทุกครัวเรือน

Fulfilling Every Time, 

Assorted Menus Pleasing the Family

Hungry anytime…breakfast, brunch, lunch, dinner

7-Eleven, a 24-hour convenience food store, catering selected savory menus

Deliciousness for you and the family on every occasion

7-Eleven Serving Happiness to All Households
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การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
Compliance with Good Corporate Governance 
Principles

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการ

ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม        

ตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่บริษัทถือ

เปนนโยบายการบริหารงาน เพ่ือนํามาซ่ึงการเจริญเติบโต

อยางย่ังยืนและเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดกําหนดไว

เปนลายลักษณอักษรมาตั้งแตป 2547 และมีการ

ปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความทันสมัย เปนไปตามหลัก

สากล และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศ 

และตางประเทศ โดยมีเน้ือหาที่ครอบคลุมถึงสิทธิ 

ของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน       

การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย

ขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทยังไดจัดทําคูมือ

จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานเผยแพร

ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของ

บริษัทควบคูไปกับการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ  

แนวปฏิบัติท่ีถูกตอง ท้ังน้ีเพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการ

ดําเนินการใดๆ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพ คุณธรรม 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

 เพ่ือใหเกิดผลทางปฏิบัติอยางแทจริง บริษัทได

แตงต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้ึน โดยคณะกรรมการ

ชุดนี้มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารและพนักงานใหเปนไปตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

พิจารณาขอรองเรียนและใหความเปนธรรมตอผูมี

สวนไดเสีย พิจารณากําหนดบทลงโทษ และแตงตั้ง

คณะทํางานรับเร่ืองรองเรียน เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง 

และนําเสนอตอคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือการ

ไตสวนและพิจารณาใหความเปนธรรมตอไป

 ตามรายงานการกํากับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท 

(Company Corporate Governance Assessment 

อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
Ready-to-eat

48,000,000
items monthly*

* ป 2553 บริษัทมียอดจําหนายอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานเฉล่ีย 48 ลานช้ินตอเดือน
 In 2010, we sold ready-to-eat products of 48 million items monthly.

ชิ้นตอเดือน

* ป 
 In 
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Report) ประจำปี 2553 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย บรษิทัมคีะแนนในภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีผลคะแนนรายหมวดอยู่ใน

เกณฑ์ “ดีเลิศ” ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การคำนึงถึง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส ส่วนหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี” และ “ดีพอใช้” ตามลำดับ 

  

 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

ทีด่ตีามนโยบายทีบ่รษิทัไดก้ำหนดไวใ้นป ี2553 สรปุได ้

ดังนี้ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น 

โดยคำนึงถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไม่เพียงแต่สิทธิ 

พื้นฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตั้ง 

ถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล สิทธิในการ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี สิทธิ

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและ

จ่ายเงินปันผล และสิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นต้น แต่ยังได้

ดำเนนิการเพือ่เปน็การสง่เสรมิและอำนวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอีกด้วย ดังนี้ 

 • ให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตาม

ความเปน็จรงิ ถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และ 

เหมาะสมต่อการตัดสินใจ โดยที่คณะกรรมการของ

บริษัทมิได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ 

 • ผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะแสดงความเหน็ ขอ้เสนอแนะ 

หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ

การบริหารงานของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นซักถามต่อที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและส่งคำถามล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมได้ 

 • ผูถ้อืหุน้มสีทิธแิสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ 

และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของ

บริษัท 

 การปฏิบัติของบริษัทในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น  

มีดังนี้ 

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 การดำเนนิการกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 
  ในปี 2553 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553               

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์   

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  

ณ ห้องประชมุชัน้ 11 อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ถนนสลีม 

เขตบางรกั กรงุเทพฯ โดยไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุและ 

เอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที ่ www.cpall.co.th 

ลว่งหนา้ 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา       

ในการศกึษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง

เพียงพอ  

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอ

วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้

ในเว็บไซต์ของบริษัท และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบโดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การพิจารณาบรรจุวาระ

ทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้มกีฎเกณฑใ์นการดำเนนิการทีช่ดัเจน

และสมเหตสุมผล นอกจากนี ้คณะกรรมการมนีโยบาย

ที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งล่วงหน้าโดย     

ไมจ่ำเปน็ โดยในป ี2553 ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้สง่เรือ่ง

เสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

แต่อย่างใด 
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 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละ

วาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ 

หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ความเหน็คณะกรรมการ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสยีง

ในการผา่นมตอินมุตั ินอกจากนี ้ยงัไดร้ะบรุายละเอยีด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่าง

ครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อมูล

ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทสำหรับการเลือกตั้งกรรมการตามวาระ ข้อมูล

รายละเอยีดของผูส้อบบญัช ีรายชือ่และประวตักิรรมการ

อิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้

เขา้ประชมุแทนได ้ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และ

หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์

กำหนด และเพือ่เปน็การรกัษาสทิธใินการเขา้รว่มประชมุ

ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาใช้

สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 

  1.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในวันประชุม 
  โดยปกติสถานที่สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทตั้งอยู่บนถนนสีลม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง

มาประชุมได้โดยสะดวกทั้งจากระบบขนส่งมวลชน

หรือรถยนต์ส่วนตัว ยกเว้นในปี 2553 ที่บริษัทจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่บริษัทเป็น

เจ้าของ ด้วยเหตุผลที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทาง 

การเมืองเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสีลมและบริษัทต้องการ

ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

สถานทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษิทัไดจ้ดัหอ้งประชมุ

ที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้

อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

ล่วงหน้าถึง 2 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาที่พอเพียงต่อการ

ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ยังได้อำนวยความสะดวกด้านอื่นให้แก่        

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อาทิ มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยให้

คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คำแนะนำ

ต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่ 

และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม และลง

ทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้การลงทะเบียนของ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตร

ลงคะแนนในแตล่ะวาระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เพือ่ใชล้งคะแนน

ในห้องประชุมอีกด้วย 

  1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ขอ

ความรว่มมอืจากผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไดป้ดิโทรศพัท์

มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของที่ประชุม 

จากนัน้ไดช้ีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนตามขอ้บงัคบั

ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิใน

การลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนน

และนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทได้นำ

ระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการนบัคะแนนเสยีงเชน่เดยีวกบั

ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนน

เปน็ไปอยา่งรวดเรว็และแมน่ยำ และเมือ่ทราบผลการลง

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้แสดงผลดังกล่าว

ขึน้หนา้จอภาพใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแบง่เปน็คะแนนเสยีง

ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับสทิธิ

ในส่วนแบ่งกำไร บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล        

ทีก่ำหนดไวอ้ยา่งชดัเจน และมรีายละเอยีดของจำนวน

เงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

และกรรมการผูจ้ดัการไดใ้หค้วามสำคญัตอ่การประชมุ

ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และ

บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และคณะเจ้าหน้าที่

บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวาระการประชุม
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เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม 

ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญ

ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอกเข้า

สังเกตการณ์การดำเนินการประชุม เช่น ตัวแทน       

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(สำนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น 

  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออก

เสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือก

กรรมการเปน็รายบคุคล โดยในหนงัสอืเชญิประชมุจะมี

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง

เปน็กรรมการแนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้ รวมถงึสดัสว่นการถอื

หลักทรัพย์ของบริษัท และจำนวนครั้งของการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ  

  ประธานทีป่ระชมุไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ

และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ 

ตัง้คำถามในทกุวาระ และไดม้กีารบนัทกึประเดน็คำถาม

และคำตอบไวอ้ยา่งชดัเจนครบถว้น ซึง่จะชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้

ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นัน้สามารถทราบถงึประเดน็

ปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ ไม่มี

การพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุม 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้        

ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นท่ี่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้         

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดท้ัง้หมด

สามารถเขา้ชือ่กนัทำหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุใหช้ดัเจนตามขอ้บงัคบั

บริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

  1.4 การดำเนินการภายหลังการประชุม      
ผู้ถือหุ้น 
  หลงัการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้ดัทำรายงาน

การประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย          

รายละเอยีดตา่งๆ ไดแ้ก ่การแจง้วธิกีารลงคะแนนและ

นับคะแนนในแต่ละวาระ มีการบันทึกมติ และจำนวน

คะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และจัดส่งรายงาน

การประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายใน 14 วันตามที่กำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์

ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม 

  จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ใน

ช่วงคะแนน 80 - 89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ขณะที่คะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 86.16 คะแนน      

ซึง่การประเมนิดงักลา่วถอืวา่เปน็สว่นหนึง่ของการกำกบั

ดูแลกิจการที่ดี 

 

 2. การศึกษาสารสนเทศของบริษัท 
  บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor 

Relations) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและมีการจัดทำบทวิเคราะห์

โดยย่อรายไตรมาส (Investor Information Release) 

พรอ้มขอ้มลูงบการเงนิและผลการดำเนนิงานในรปูแบบ 

Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสถานภาพ 

และผลประกอบการของบริษัท โดยหน่วยงานลงทุน

สมัพนัธม์กีารตดิตอ่กบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ

สถาบันในประเทศและต่างประเทศ และนักลงทุน 

รายย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล
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บริษัทจดทะเบียน ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. 

โดยนักวิเคราะห์ นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมาย 

เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท ทั้งทางโทรศัพท ์ อีเมล         

และการประชุมร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์มี

จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เปิดเผยข้อมูลตามรายงาน

ตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์        

เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท 

  นักลงทุนสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

http://www.cpall.co.th หรือติดต่อขอข้อมูลจาก      

หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

  หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ 

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

  เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารธาราสาทร  

  ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ     

  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์0-2648-2501 โทรสาร 0-2679-0050  

  Email: investor@cpall.co.th 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บรษิทัเหน็ถงึความสำคญัและตระหนกัในสทิธขิอง

ผูถ้อืหุน้ทกุราย จงึไมก่ระทำการใดๆ ทีถ่อืเปน็การเลอืก

ปฏิบัติรวมถึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้  

ผูถ้อืหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั ไมว่า่

จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้อยหรือ

สัดส่วนมาก นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

กต็าม โดยไดจ้ดัทำเอกสารเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 บริษัทได้ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวน

หุน้ทีถ่อือยา่งเทา่เทยีมกนั ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถ

เขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้มสีทิธมิอบฉันทะ

ให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ      

ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลง

คะแนนเสียงในทุกวาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่

สำคญั เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั การทำรายการไดม้า

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น  เพือ่ความโปรง่ใส

และสามารถตรวจสอบได ้ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลง

คะแนนเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อโต้แย้งใดๆ 

ในภายหลัง 

 

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วน       

ได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือ

ภายนอก เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชนร์ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื

โดยบรษิทัไดก้ำหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่น

ได้เสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดพิมพ์

เปน็คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทำงาน 

(Business Ethics and Code of Conduct) เพือ่แจกจา่ย

ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อ       

รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้มีการ

ทบทวนและปรบัปรงุแกไ้ขคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิฯ เพือ่ให้

มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง และเพื่อให้สิทธิของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนั้นได้รับการคุ้มครอง 

 ในปี 2553 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย

แตอ่ยา่งใด และการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 

 ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัใหค้วามสำคญักบัผูถ้อืหุน้โดยยดึ

หลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะ

ดำเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ระมดัระวงั และเนน้การ

เจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดี 

เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และจัดใหม้ี

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน ์

สว่นตนของกรรมการหรอืผูบ้รหิารเพือ่รกัษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น  

 ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับ

ลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบสงูสดุ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะใหล้กูคา้

ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความ

คุ้มค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการ       

ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร     
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ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า

อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาสินค้ารวมถึงรักษา

สมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัลกูคา้ โดยไดก้ำหนดเปน็นโยบาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ

ในการทำงานของบรษิทั ซึง่มกีารเผยแพรเ่ปน็ทีท่ราบกนั

โดยทั่วไป 

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อ

เพือ่ใชใ้นการหาขอ้มลู ตดิตอ่ธรุกจิ และแจง้ขอ้รอ้งเรยีน

ไวห้ลายชอ่งทาง เชน่ ผา่นรา้นสาขา ผา่นทางไปรษณีย์ 

เวบ็ไซตข์องบรษิทั และหนว่ยงาน Call Center เปน็ตน้ 

 พนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากร

ทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่ และเปน็หวัใจสำคญัทีเ่กือ้กลูใหก้าร

ดำเนนิธรุกจิประสบผลสำเรจ็ตามเปา้หมาย บริษัทมีการ

จัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม 

เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ 

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความ

สามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท 

จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทัง้การจดัอบรม

ภายในบรษิทัและสง่ไปเขา้รบัการอบรมภายนอกบรษิทั 

บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานทีช่ดัเจน เพือ่ใหพ้นกังาน

มีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีการริเริ่มโครงการ

ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศของการเรียนรู้อย่าง       

ไร้ขีดจำกัด เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เชน่ 

โครงการปลาฝูงใหญ ่ โครงการ President Award 

เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังมีการให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับ

การจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน        

การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง

พนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา

และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง 

และทำให้พนักงานมีหลักประกันทีี่ดี มีความเชื่อมั่น

ต่อองค์กร และพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์

ผลงานที่ดีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ในดา้นสวสัดกิาร บรษิทัมนีโยบายทีมุ่ง่เนน้ในเรือ่ง

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติ

กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้าง       

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวจิยัทำการสำรวจและนำขอ้มลูที่ได้มา

กำหนดสวสัดกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของพนกังาน 

อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การ

ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพพนกังาน กองทุนสำรอง

เลีย้งชพี โครงการสะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (Employee 

Joint Investment Program - EJIP) การให้ทุน          

การศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการ      

ยมืเงนิกรณผีูป้ว่ยในโครงการเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เปน็ตน้ 

และใหค้วามสำคญัในการดแูลความปลอดภยัพนกังาน 

โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย 

กิจกรรมงานความปลอดภัยและ 7 ส 

 ภาครัฐ : คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินกิจการ 

ของบริษัทภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ

ระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังดำรงไว้ซึ่ง

สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการติดต่อ

ประสานงานอย่างเปิดเผย การสนับสนุนให้ความ     

ช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยจากใจกองทัพบกและเซเว่นอีเลฟเว่น 

โครงการรณรงคข์บัปลอดภยั โดยรว่มกบักรมทางหลวง 

โครงการพัฒนาผู้ค้าปลีกรายย่อยร่วมกับกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ โครงการสืบสานดนตรีไทย

จากใจเซเว่นฯ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการ

ท่องเที่ยว โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

โครงการนกัเรยีน/นกัศกึษาฝกึงาน โดยรว่มกบัสำนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ การอบรมหมากล้อมและจัดการ

แข่งขันกีฬาหมากล้อมร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม

แห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
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การฝกึอบรมหลกัสตูร “การดบัเพลงิขัน้ตน้และฝกึซอ้ม 

ดับเพลิงและหนีไฟ” ร่วมกับหน่วยงานราชการหลาย

หน่วย เป็นต้น 

 บริษัทได้รับคัดเลือกจากกรมสรรพากรให้ได้รับ

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” (Taxpayer Recognition 

Award) จากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2553 ในฐานะผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทีม่คีณุภาพ และเพือ่ดำรงไวซ้ึง่ความถกูตอ้งในระดบัที่

ควรคา่ตอ่การมอบรางวลัตอบแทนการปฏบิตัทิีเ่ตม็เปีย่ม

ด้วยความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้ชาติ 

เป็นนิติบุคคลตัวอย่างที่สมควรยกย่องให้เป็นแกนนำ

สร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดพลังทางสังคมในการทำ 

ความดแีละนำพาใหเ้กดิการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล

อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยกรมสรรพากรพิจารณา

จากประวัติการเสียภาษี ข้อมูลผลการตรวจสอบ 

ความนา่เชือ่ถอืของระบบบญัชแีละการควบคมุภายใน 

ความร่วมมือและความสมัครใจในการชำระภาษี 

ความเข้าใจในระบบภาษีและการรักษาคุณภาพของ 

ผู้เสียภาษีที่ดี 

 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ดว้ยตระหนกั

เสมอมาว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอยู่อย่างราบรื่นและ

มั่นคงก็ด้วยการยอมรับสนับสนุนจากสังคมและชุมชน 

เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของบริษัทในการ

ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สงัคม และประเทศชาตเิสมอ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

คอื การทำธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม มคีณุธรรม เปน็ธรรม

ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้การดูแลรักษา     

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้

มีเปิดเผยในหัวข้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อสังคมไทย” 

 คู่ค้า : มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณ  

หรอืความสมัพนัธส์ว่นตวัเขา้มาตดัสนิ โดยกำหนดใหม้ ี

นโยบายการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพือ่

ให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรม

อยา่งเทา่เทยีมกนั นอกจากนี ้บรษิทัยงัจดัใหม้กีารประมลู

การทำธรุกรรมผา่นอนิเตอรเ์นต็ หรอื E-Auction อกีดว้ย 

 เจ้าหนี ้ : บรษิทัปฏบิตัติามพนัธะสญัญา และให้

ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ตาม

สัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 • รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด 

 • ควบคมุใหก้ารชำระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ใหก้บั

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดย

ไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการ       

กู้ยืมเงิน 

 • มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะ

ทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของ

บริษัท 

 • มีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่

เจ้าหนี้  

 คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็น

ธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริต

อันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการ

ค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการ

อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะ

ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือ

บุคคลอื่น 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการ

ขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของบรษิทัทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูล 

ในแบบ 56-1 รายงานประจำป ีเวบ็ไซต ์ฯลฯ รวมทัง้จดั

ให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดง

ความเหน็และรอ้งเรยีนในกรณทีีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม

จากการกระทำของบริษัท 

 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน      

ได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสต่างๆ 

ผา่นทางคณะกรรมการธรรมาภบิาลทีบ่รษิทัไดจ้ดัตัง้ขึน้

หรือสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูล ทำการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และ
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ดำเนนิการตามกระบวนการทีบ่รษิทักำหนด แลว้รายงาน

ผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทอีกด้วย 

 สำนกัตรวจสอบภายใน  
 บรษิทั ซพี ีออลล ์จำกดั (มหาชน) 
 เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

 กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท์ 0-2648-2770 โทรสาร 0-2679-0057  

 Email:  kidsada@cpall.co.th 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บรษิทัใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การเปดิเผยขอ้มลู

และความโปร่งใส เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

การตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึไดเ้ปดิเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และ

สม่ำเสมอ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่

กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำป ีและรายงานประจำปี

บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุแถลงขา่วแกน่กัวเิคราะห ์

นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเพือ่ใหท้ราบถงึ

ผลประกอบการของบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในป ี

2553 บรษิทัไดจ้ดั Analysts Meeting จำนวน 3 ครั้ง 

โดยมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัท

พรอ้มทัง้ตอบขอ้ซกัถาม นอกจากนี ้บรษิทัโดยหนว่ยงาน

ลงทุนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีการ

ไป Road Show จำนวน 15 ครั้ง ทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศ เพือ่พบปะนกัลงทนุสถาบนัอยา่งสมำ่เสมอ 

และมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์ 

นกัลงทนุ เขา้เยีย่มชมพืน้ทีด่ำเนนิงานของบรษิทัจำนวน 

2 ครัง้ เชน่ เขา้ชมคลงัสนิคา้แหง้และคลงัสนิคา้ควบคมุ

อุณหภูมิ เข้าชมโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ของ

บริษัท  

 ในปี 2553 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลทาง     

การเงินและที่ไม่ใช่งบการเงิน ทั้งที่เป็นการเปิดเผย

สารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและ 

สารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่ 

 1. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญัและเพยีงพอ เปน็ไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่าน

การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก

ผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และข้อมูลที่มิใช่งบการเงิน

ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์

ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัย

อยู่เสมอ   

 2. ข้อมูลและสารสนเทศของการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี 

ในการเขา้ทำรายการดงักลา่ว ตลอดจนรายงานความเหน็

ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 3. นโยบายการกำกบัดแูลกจิการและคูม่อืจรยิธรรม 

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่คณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นชอบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา

ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

 4. โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัทีม่คีวามชดัเจน 

โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือ

แบบปิรามิด โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้น

ของคณะกรรมการบริษัทมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 

0.183 ต่อทุนชำระแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย 

 5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ       

ผู้สอบบัญชี 
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 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงาน

ประจำป ีในหวัขอ้ “การจดัการ” ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว 

เปน็อตัราทีเ่หมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยศึกษาเทียบ

เคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 7. จำนวนครั้งของการเข้าประชุมในปี 2553 ของ

กรรมการ 

 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและ       

ผู้บริหาร 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยบคุคลทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณก์ารทำงานจาก

หลากหลายสาขาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็น

อย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด

นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์

ธรุกจิ นโยบายการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย     

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบาย

ในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการทกุทา่นใหเ้ขา้

รบัการฝกึอบรมพฒันาความรูก้บัสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 

Association/IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการ

ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการ

ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

 

 1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
  1.1 ปจัจบุนัคณะกรรมการของบรษิทัมจีำนวน 

15 คน ประกอบด้วย  

   ก. กรรมการอิสระ 5 คน 

   ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

    (Executive Director) 4 คน  

   ค. กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร  

    (Non-Executive Director) 6 คน 

  1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คือ 

คราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้

ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

  1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างละเอียดและ

เขม้งวดรดักมุกวา่ขอ้กำหนดขัน้ตำ่ของสำนกังาน ก.ล.ต. 

และตลท. ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำปหีวัขอ้ “การจดัการ”  

  1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิใช่เป็น

บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็น

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร และได้มีการแบ่งแยก

บทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธาน

กรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาส

ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดย

ให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

  ในสว่นของอำนาจหนา้ทีข่องประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร ได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท       

โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและ

อนุมัติ 

  1.5 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุาร 

บรษิทั โดยเปดิเผยขอ้มลูและรายละเอยีดของเลขานกุาร

บริษัทไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการ

บรษิทัมหีนา้ทีใ่หค้ำแนะนำดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์

ตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ รวมถงึหนา้ทีใ่นการ

ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานใหม้ี
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การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และ

มีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ” 

 

 2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมิได้มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการชุดย่อยอื่น แต่การดำเนินการเพื่อพิจารณา

ในแตล่ะวาระ อาท ิการพจิารณาคา่ตอบแทน การสรรหา

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ดำรงตำแหนง่กรรมการ 

ได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อมิให้เกิดข้อ

ครหาได้ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติ 

ขอบเขตหนา้ที ่และความรบัผดิชอบเปน็ไปตามทีบ่รษิทั

ไดก้ำหนดไว ้และเปน็ไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำเนนิ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ

เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 

คน โดย 1 ใน 3 คน คือ นายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากทำหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้ว

ยังสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย

และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ

ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทาน

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบ

ภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักมุ มกีารหารอื

ร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็น

อิสระ เพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและ

การควบคมุภายใน และรายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน

และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะ 

ทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก

ไปปรับปรุงในทันที และรายงานผลการปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป  

 

 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
  3.1 คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาและให้

ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ          

งบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้กำกับ ควบคุม และ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่

กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.2 เพือ่ความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน บรษิทั

กำหนดให้คณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ของบริษัทต้องรายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคล      

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้ 

  3.3 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับ

ดแูลกจิการเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดยผา่นความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทและมีการทบทวนนโยบาย

ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี 

  3.4 บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

และขอ้พงึปฏบิตัใินการทำงาน เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกระดับของบริษัทยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย       

ใหเ้ปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน คณุภาพ และคณุธรรม และ 

ช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจ



รายงานประจำปี 2553 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 106

ของพนักงาน อันจะนำไปสู่องค์กรที่มีระบบการกำกับ

ดแูลทีด่ ี โดยบรษิทัมกีารทบทวนและปรบัปรงุแกไ้ขคูม่อื

ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง 

ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจ

สามารถดูคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ทำงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

  3.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน

เรือ่งการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยรวม จงึมกีารพจิารณาการทำรายการอยา่งรอบคอบ 

และตอ้งผา่นการพจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มี

สว่นรว่มในการตดัสนิใจ หลงัการอนมุตักิารทำรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อ ตลท. เพื่อ     

เผยแพรใ่หก้บัผูถ้อืหุน้ภายในวนัเดยีวกนั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้

ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

  3.6 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม

ภายในและตรวจสอบการดำเนนิงาน รายงานทางการเงนิ 

การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย แลว้รายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนและรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส 

  3.7 บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้ง

องค์กร นอกเหนือจากการมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งและคณะทำงานบรหิารความเสีย่ง ทีท่ำหนา้ที่

ในการศกึษา วเิคราะห ์ประเมนิโอกาสและระดบัความ

รนุแรงของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนิน

ธรุกจิของบรษิทั และหามาตรการในการกำจดั ปอ้งกนั  

และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นภายใต้แนวทางที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนมีการทบทวน

ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่ง ตดิตาม 

สถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ยังมีการจัดตั้ง Crisis 

Management ขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับ

เหตฉุกุเฉนิอกีดว้ย บรษิทัมกีารกำหนดใหม้กีารรายงาน

การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ        

2 ครั้ง โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผย

ไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” 

 

 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บรษิทัมกีารประชมุคณะกรรมการในวาระ

ปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุม 

คณะกรรมการอยา่งเปน็ทางการลว่งหนา้เปน็เวลา 1 ป ี

เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ประชมุได ้

อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมี

วาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ 

  4.2 ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมคณะ

กรรมการจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและการดำเนนิ

ธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา 

  4.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุโดยมรีายละเอยีดครบถว้น

ในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาตดัสนิใจ นอกจากนี ้

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดู

หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษา

หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  4.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มี

การซกัถามฝา่ยจดัการและมกีารใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบ 

เปน็ไปอยา่งอสิระและโปรง่ใส โดยคำนงึถงึผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และ

กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณาโดยนยัสำคญั

ต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่อง

ดงักลา่ว นอกจากนี ้ประธานกรรมการยงัไดจ้ดัสรรเวลา
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ใหก้บัทีป่ระชมุอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหก้รรมการไดร้ว่มกนั

อภปิรายปญัหาและแนวทางแกไ้ข และยงัไดม้กีารเชญิ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่นำเสนอ 

เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม  

  4.5 หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจด

บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ

จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจาก

คณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้

กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือ

ตรวจสอบได้ 

 

 5. ค่าตอบแทน 
  5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
  บรษิทัใชว้ธิเีปรยีบเทยีบอา้งองิจากอตุสาหกรรม 

ประเภทเดยีวกนั การปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ประสบการณ ์

ภาระหนา้ที ่ขอบเขตของบทบาท และความรบัผดิชอบ 

รวมถงึพจิารณาการขยายตวัทางธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ

และผลประกอบการของบริษัทในการพิจารณาก่อน

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง 

คา่ตอบแทนกรรมการประจำรายเดอืนยงัคงเปน็อตัราเดมิ

ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้เมื่อปี 2547  

  นอกจากนี้ในป ี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ให้จ่ายเงินโบนัสเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการในอัตรา

รอ้ยละ 0.50 ของเงนิปนัผลทีม่กีารจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้คดิเปน็

เงินโบนัสรวมประมาณ 17.97 ล้านบาท โดยประธาน

กรรมการเปน็ผูพ้จิารณากำหนดจำนวนเงนิทีเ่หมาะสม

เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน 

  ในวาระของการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นี ้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็กรรมการ

ของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน 

  5.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
  บรษิทัมนีโยบายในการกำหนดคา่ตอบแทนใน

อตัราทีเ่ทยีบไดก้บัธรุกจิประเภทเดยีวกนั และเพยีงพอ      

ทีจ่ะจงูใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว ้โดยพจิารณา

จากหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของแตล่ะ

คน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมี

การพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม 

  นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติ

ของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจ

ทำงาน สรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กอ่งคก์ร สรา้งแรงจงูใจ

ในการปฏบิตังิาน และรกัษาบคุลากรใหร้ว่มทำงานกบั

บรษิทัในระยะยาว และยงัเปน็การใหโ้อกาสแกผู่บ้รหิาร

ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและมีส่วนเป็น

เจา้ของในบรษิทัทีต่นทำงาน บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงการ 

สะสมหุน้สำหรบัพนกังาน (Employee Joint Investment 

Program-EJIP) ในช่วงปี 2552-2555 (รายละเอียด

ของโครงการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง”) 

 

 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  6.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวก

ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุาร 

บริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ      

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมำ่เสมอ โดยเฉพาะการอบรมทีจ่ดัขึน้

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

  6.2 บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือ     

ผูบ้รหิารเขา้มาใหม ่รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะนำธรุกจิ

และแนวทางการดำเนินธุรกิจ 

  6.3 บรษิทัไดจ้ดัใหม้แีผนการพฒันาและแผน

สบืทอดตำแหนง่งาน โดยสรา้งเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

มีโครงการเตรียมคนเก่ง (ทับทิม) และโครงการพัฒนา

ศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ใหธ้รุกจิสามารถดำเนนิ 

ต่อไปได้โดยไม่ติดขัด 
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6. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
 1. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะ

ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการกระทำทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทำ

ธรุกรรมใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั 

ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะกระทำดว้ย

ตนเองหรอืรว่มกบัสมาชกิในครอบครวัหรอืบคุคลใกลช้ดิ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

  • กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

และบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี 

และเกบ็รกัษารายงานไวท้ีเ่ลขานกุารบรษิทั นอกจากนี้

ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมสีว่น

ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผย

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่น

ใดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์แตห่าก

กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้อง

กระทำไปดว้ยความโปรง่ใส เทีย่งธรรม เสมอืนเปน็การ

ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ 

กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม

ในการพิจารณาอนุมัติ 

  • อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า

ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำ

ธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ      

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากธุรกรรม

เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่

วญิญชูนจะพงึกระทำกบัคูส่ญัญาทัว่ไป ในสถานการณ ์

เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังให้บริษัท

จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นราย

ไตรมาส และรายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

โดยใหผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในป ี2553 บรษิทัมกีารทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1 รายการ คอื การเขา้ทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภท

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

ของ C.P. Lotus Corporation (C.P. Lotus) หรอืชือ่เดมิ 

Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) 

นอกจากนั้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ

บรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั โดยมขีอ้ตกลง

ทางการคา้และมเีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปทีฝ่า่ยจดัการ

สามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดไว้ 

 

 2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
  บรษิทัใหค้วามสำคญัเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน

ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ใน

คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทำงานของ

บริษัท มิให้มีการนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายใน

ของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ำหนดนโยบายและ

มาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ

ของบรษิทั ผูบ้รหิารของบรษิทั และพนกังานในหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตร

บญุธรรมทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ดงันี้ 

  • ห้ามมิให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องซื้อหรือขาย     

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่       

งบการเงนิออกสูบ่คุคลภายนอก และหากมกีารซือ้ ขาย 

หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว     

หรอืในช่วงเวลาอื่น กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อ

สำนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทำการ เพือ่ใหส้ำนกังาน 

ก.ล.ต. เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้
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ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ก.ล.ต. โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความ

เป็นไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) แจ้งเตือน  

แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลา

ห้ามซื้อขายทุกครั้ง  

  • ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้ 

เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ ตลท. เพื่อหาผลประโยชน์

ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการ

เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น 

 

7. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็น

กระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการ

ควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัท

มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลด

หรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้

มกีารพฒันาระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผล       

และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย

บริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและ

จดัการได ้ 

 สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงาน

ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่  

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

หน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในทีไ่ดก้ำหนดไว ้ โดยมุง่เนน้การตรวจสอบภายใน 

เชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงานใน

บริษัท ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลเพื่อเป็น 

การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการควบคุมภายใน 

ที่ดี มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามคู่มือแจกแจง

อำนาจดำเนนิการ คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ และขอ้พงึปฏบิตั ิ

ในการทำงาน รวมทัง้นโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ

ปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อกีทัง้มกีารตดิตาม

ตรวจสอบวา่มกีารปฏบิตัติามมาตรการการลดความเสีย่ง

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ความเสีย่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีย่อมรบั

และจดัการได ้ โดยผูจ้ดัการสำนกัตรวจสอบภายในตอ้ง

รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส เพื่อประเมิน

ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทในภาพรวม 

 ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบและ

สำนักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอและ

ความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในโดยยดึหลกั

การควบคมุภายภายในทีด่ ีประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม 

ของการควบคุมที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง และการ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการ

ควบคุมระบบงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยง     

ที่อาจเกิดขึ้น มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ที่ดี มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่ใหม้รีายงานทางการเงนิถกูตอ้ง

เชือ่ถอืได ้ตลอดจนมกีารปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนด

ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนัก

ตรวจสอบภายในและผลการประเมนิการควบคมุภายใน

ของผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุ

ภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและ

ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่

กำหนดไว ้ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่กีย่วกบัระบบการควบคมุ

ภายในที่เป็นสาระสำคัญ 

 

 



นวัตกรรม…   แหงบริการ
Innovation…   in Service



Sparking Thinking, Achieving 

Excellence with Innovation

7-Eleven determined to create product and service innovation 

Through a supportive working atmosphere for employees at all levels

Shifting paradigms, thinking, working and creating innovation together

To deliver happiness and satisfaction to all stakeholder groups

Innovation Creates Intelligence, Value Added is Achievable

จุดประกายความคิด 
มุงพิชิตความเปนเลิศ ดวยนวัตกรรม
เซเวนอีเลฟเวน มุงสรางนวัตกรรมดานสินคาและบริการ 

ดวยการสรางบรรยากาศการทํางาน ที่เอ้ือใหพนักงานทุกระดับ

ปรับกระบวนทัศน รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคสิ่งใหม

เพ่ือสงมอบความสุข ความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

“นวัตกรรม สรางปญญา เพิ่มคุณคา ทําไดจริง”
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 การสรางนวัตกรรม ถือไดวาเปนกลยุทธที่ทาง

บริษัทเห็นวาเปนหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจ สินคา 

และบริการใหมๆ  เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน

และเปนการตอยอดธุรกิจ ซึ่งไมเพียงแตการสราง

นวัตกรรมดานสินคาและบริการเทาน้ัน บริษัทยังเห็น

ความสําคัญและมุงเนนกับการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการจัดการภายในของบริษัทอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงของลูกคา สามารถรักษา

ลูกคาเดิมไว และไดมาซ่ึงลูกคาใหม รวมท้ังสรางโอกาส

ในการขยายตัวทางธุรกิจ อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพ

ในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียของ

บริษัทไดอยางสมดุลมากย่ิงขึ้น  

 ดวยเหตุน้ีบริษัทจึงใหความสําคัญกับการบูรณาการ

ขอมูลทั้งจากภายในและภายนอก วิเคราะหเพ่ือนําไป

สูขอมูลเชิงลึก อันจะนําไปสูกระบวนการทดสอบ ทดลอง 

และขยายผล โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยท่ีมีผลตอธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนา
Research and Development

คาปลีกและกําลังซ้ือของประชาชน ผนวกรวมกับขอมูล

การจัดการภายในองคกร จุดเรียนรู และวิธีการปฏิบัติท่ีดี 

ในแตละสวนงาน ย่ิงไปกวาน้ันยังมี Know-how และ

วิธีการจัดการที่ดีจากตางประเทศผานการแลกเปลี่ยน

ระหวางผูประกอบการ 7-Eleven ทั่วโลก และการให

คําปรึกษาของผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ ซ่ึงครอบคลุม 

การบริหารจัดการภายในท้ังดานการพัฒนาสินคาใหม 

เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารตนทุน การออกแบบ

รานใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพและความคุมคามาก

ย่ิงข้ึน ศึกษารานประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการศึกษา

โอกาสในการลงทุนตลาดใหมในภูมิภาค ทั้งน้ีก็เพ่ือ

ที่ทางบริษัทจะสามารถมีมุมมองในเชิงลึกเพ่ือนําไปใช

ในการเตรียมการเชิงรุกในการพัฒนาองคกรในดาน

ตางๆ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงข้ึนในดานตางๆ 

ดังน้ี

ก. ดานลูกคาและตลาด 
การเรียนรูความตองการและตอบสนองไดทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของลูกคาและตลาด 
 • Customer & Market Intelligence Project
 บริษัทไดมีความพยายามอยางตอเน่ืองในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบขอมูลและการ

บริหารขอมูลลูกคาและตลาด ทั้งในดานการไดมาของ

ขอมูลท่ีรวดเร็ว แมนยํา และมีความเจาะลึกในมุมมอง

ตางๆ มากข้ึน เพ่ือชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน

ธุรกิจ อีกท้ังพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห เพ่ือท่ี

จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด 

นําไปสูการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการท่ีสราง

ขนมขบเค้ียว
Snacks

100,000,000
items monthly*

* ป 2553 บริษัทมียอดจําหนายขนมขบเค้ียว 100 ลานช้ินตอเดือน
 In 2010, we sold snacks of 100 million items monthly.

ชิ้นตอเดือน

** ป 2553 บริษัทมีย
 In 2010, we sold
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ความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความคาดหวัง และส่งมอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 

 • โครงการ Customer Relationship Improvement 
และ Customer Experience Monitoring 
 บริษัทได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านลูกค้ามา       

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นและความ

คาดหวังของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อันได้แก ่ โครงการ 

Customer Relationship Improvement ซึง่จดัทำเปน็

ประจำทกุป ี โดยวา่จา้งบรษิทัวจิยัภายนอกทำการสำรวจ

ความพงึพอใจและความคดิเหน็ของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย

ในด้านต่างๆ รวมถึงความจงรักภักดีและความผูกพัน  

ซึ่งนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับร้าน

อย่างต่อเนื่อง จนเป็นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายในร้าน        

7-Eleven ในระดับสูง และโครงการ Customer 

Experience Monitoring มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง

อยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่งในระหวา่งป ี(Tracking Study) 

 ผลลัพท์ที่ได้จากโครงการวิจัยต่างๆ ของบริษัททั้ง

ด้านลูกค้า พนักงาน และผู้ประกอบการร้านแฟรนไชส์ 

จะถกูนำมาวเิคราะหเ์ชือ่มโยงกนั เพือ่หาจดุออ่น จดุแขง็ 

และโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุแผนงาน เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อกีทัง้ใชใ้นการ 

วางกลยทุธท์ีจ่ะรกัษาลกูคา้เดมิ และการไดม้าซึง่ลกูคา้

ใหม่ในอนาคต 

 

ข. ด้านธุรกิจ 
การพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 
 • ดา้นการพฒันาและยกระดบัการจดัการกระบวน 

การดำเนนิธรุกจิ โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่ปน็หวัใจของ

ธุรกิจ เช่น กระบวนการคัดเลือกและพัฒนาสินค้า 

กระบวนการสั่งและคัดเลือกสินค้าที่ร้าน กระบวนการ

จัดส่งสินค้า กระบวนการออกแบบร้านสาขา เป็นต้น 

บริษัทได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี

จากต่างประเทศ รวมไปถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษา

เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบในการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ยตน้ทนุ 

ที่ต่ำลง สามารถตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวงัของลกูคา้ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต กอ่ใหเ้กดิ

การเติบโตอย่างยั่งยืน  

 • ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัทไม่หยุดนิ่ง           

ในการพฒันาธรุกจิและบรกิาร รวมไปถงึชอ่งทางใหม่ๆ  

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการ 

ของทางบริษัท นอกจากการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น รับสั่งสินค้าตาม

แคตตาล็อก (Catalog Order) จำหน่ายหนังสือและ

สื่อสิ่งพิมพ์ (Book Smile) จำหนา่ยสนิคา้ประเภทกาแฟ

และเบเกอรีท่ีค่ดัสรรพเิศษ (Kudsan) จำหนา่ยยา สนิคา้

เพือ่สขุภาพและความงาม (eXta) ทีบ่รษิทัไดด้ำเนนิการ

ไปแล้ว ทางบริษัทยังเล็งเห็นว่า อินเตอร์เน็ตเป็นอีก      

ช่องทางหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ      

ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มศึกษาโอกาสในช่องทางนี้

มากขึ้น โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 มีการเปิดตัว 

Website www.ShopAt7.com ขึน้ เพือ่เปน็ชอ่งทางเลอืก 

ในการซือ้สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค ประเภทหนงัสอื ของเดก็เลน่ 

สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง ของตกแต่งบ้านและสวน 

รวมไปถึงสินค้าไอที เป็นต้น 

 • บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ

พฒันาหว่งโซค่ณุคา่ เพือ่สง่มอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ 

ทัง้ดา้นกระบวนการพฒันาหว่งโซอ่ปุทานและยกระดบั

ผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัท โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับมาตรฐานโรงงาน

เพื่อมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ถูกสุขอนามัย 

เพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้ โดยมกีารตรวจสอบสนิคา้

ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง และการเก็บรักษา 

ให้ได้ตามมาตรฐานสากลตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  
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การสร้างความแตกต่างด้วยสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ  
 • นวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) 

เป็นหนึ่งในกระบวนการในการดึงลูกค้าใหม่และ

กระตุ้นให้ลูกค้าเดิมมีการซื้อซ้ำ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี

กระบวนการพัฒนาสินค้า (Team Merchandising) 

เพื่อค้นหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ 

แตกต่างจากคู่แข่ง โดยนำความต้องการของลูกค้า

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิต หรือ

เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของทางบริษัท โดยอาศัยการ

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) จากเครือข่าย 7-Eleven จากทั่วโลก 

รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้

เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและความ

แตกต่าง   

 • การมุง่ไปสูก่ารเปน็รา้นอิม่สะดวก (Convenience 

Food Store) เตม็รปูแบบ เปน็หนึง่ในนโยบายเชงิกลยทุธ์

ที่สำคัญในปี 2554 ของบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นแล้ว

วา่สนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่เปน็สนิคา้ทีจ่ำเปน็ เปน็ที่

ต้องการของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะผู้บริโภค

ชาวไทยสมัยใหม่ที่ไม่มีเวลาในการปรุงอาหารและ

ต้องการความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทยังสามารถ

ใช้ศักยภาพความพร้อมในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบ 

ความรู้ ความสามารถ (Know-how) รวมไปถึง

ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายธุรกิจทั้ง     

ในและต่างประเทศที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ สร้าง

มูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยทาง

บรษิทัพยายามเพิม่สดัสว่นของสนิคา้อาหาร โดยเฉพาะ

อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานให้มากขึ้น ดังจะเห็น

ไดจ้ากโครงการขา้วกลอ่งสำเรจ็รปู (Chilled Meal Box) 

ทีม่กีารพฒันาเมนใูหม่ๆ  ซึง่เปน็ทีน่ยิม เนน้ความคุม้คา่ 

คุ้มราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดย

ในป ี2553 มกีารพฒันาเมนใูหมเ่ขา้มาจำหนา่ยเพิม่ขึน้ 

ในขณะเดยีวกนักม็กีารเพิม่ความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภค

ดว้ยการเพิม่จำนวนสาขาทีจ่ำหนา่ย โดย ณ สิน้ป ี2553 

มีร้านสาขาที่วางจำหน่ายข้าวกล่องสำเร็จรูปประมาณ 

1,400 สาขา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 สาขา

ในปี 2554  

  

ค. ด้านบุคลากร 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  
 • พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ร้านสาขา เป็น

จุดสัมผัสโดยตรงกับลูกค้าซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง        

ในการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจ ค้นหา

โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ 

รวมไปถึงพัฒนากระบวนการจัดการด้านทรัพยากร

บุคคล ทางบริษัทจึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจ 

ความจงรักภักดี ตลอดจนความผูกพันและแรงจูงใจ

ของพนักงานต่อการทำงานในบริษัทในด้านต่างๆ 

(Employee Relationship Study) เพื่อที่จะนำข้อมูล

เหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนและพัฒนา

กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

เพื่อให้พนักงานมคีวามผาสกุในการทำงาน อนันำไปสู่

ความคิดสร้างสรรค ์ เชิงนวัตกรรมแบบข้ามสายงาน 

และสามารถส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า  

 • โครงการผลักดันและส่งเสริม “วัฒนธรรม

นวัตกรรม” (Innovation Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์กร  

การสร้างนวัตกรรมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจ 

สนิคา้ และบรกิารใหม่ๆ  เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิ

แข่งขันและเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต โครงการปลาฝูงใหญ่ และโครงการ 

President Award จึงริเริ่มขึ้นและดำเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้พนักงานรู้จักการคิด

นอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น จึงเปิดโอกาสให้

นำเสนอแนวคิดต่างๆ ที่มีลักษณะตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

และนำไปลงมอืปฏบิตั ิอนัจะนำไปสูแ่นวทางการทำงาน

หรือสิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร ประหยัดต้นทุน ก่อให้เกิด

รายได้เพิ่มขึ้นจากการทำโครงการ โดยโครงการปลา

ฝงูใหญมุ่ง่เนน้ไปทีพ่นกังานทำงานในระดบัปฏบิตังิาน 
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ตามสาขา 7-Eleven ซึ่งได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด

โดยตรงกับลูกค้า ขณะที่โครงการ President Award 

มุ่งเน้นไปที่พนักงานทุกระดับของกิจการในกลุ่มบริษัท 

 • 7-Eleven ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน

มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมการศึกษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านระบบการศึกษา

ทวิภาคีหรือระบบการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาค

ปฏิบัติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

จนนำไปสูก่ารจดัตัง้โรงเรยีนปญัญาภวิฒันเ์ทคโนธรุกจิ

เพื่อให้การศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. และขยาย

ระดับการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น โดยมี

การจัดตั้งศูนย์การเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ 

ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั อกีทัง้มโีรงเรยีนอาชวีเอกชน

ที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้การสอนในลักษณะ Video 

Conference และยิง่ไปกวา่นัน้ยงัไดม้กีารจดัตัง้สถาบนั 

การจดัการปญัญาภวิฒันข์ึน้ เพือ่ขยายระดบัการศกึษา

ไปสู่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอีกด้วย   

 

ง.  ด้านคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุน 
 • โครงการหลักสูตรอบรม Advanced Retail 

Management มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแบ่งปันความรู้ 

หลกัคดิ และกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการธรุกจิคา้ปลกี

จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารของบริษัทให้กับ     

ผูป้ระกอบการและผูบ้รหิารในธรุกจิตา่งๆ ทีส่นใจ เพือ่ที่

จะสามารถนำหลักแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของ

ตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตร

จากหลากหลายธุรกิจอันจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ

ในอนาคต ทั้งนี้ การอบรมในโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในปี 

2551 และมกีารจดัอบรมเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทกุป ี โดยในปี 

2553 มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 7 รุ่น   

 • โครงการ Franchisee Relationship Study   

จากนโยบายของบริษัทในการขยายสาขาให้เข้าถึง

ชมุชนตา่งๆ มากขึน้โดยใชร้ะบบแฟรนไชส ์บรษิทัจะให้

ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจอยา่ง

ใกลช้ดิ ดงันัน้ การไดม้าซึง่ความคดิเหน็ของเจา้ของร้าน

แฟรนไชส์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสนับสนุน

ของบริษัท ดังนั้น ทางบริษัทจึงไม่เพียงให้ความสำคัญ

กับข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ได้จากการ

สำรวจเท่านั้น แต่ทางบริษัทยังเพิ่มการประเมินในส่วน

ของความโปรง่ใสในการรว่มธรุกจิ เพือ่ทีจ่ะไดน้ำขอ้มลู

และความคดิเหน็ตา่งๆ เหลา่นี ้ไปสูก่ระบวนการออกแบบ

ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ (Total Franchise 

Management) ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเกิด

ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ตลอดจนความผูกพัน

ที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 

 

จ.  ด้านสังคมและชุมชน  
 บริษัทได้มีโครงการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์และ

กิจกรรมทางด้านสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกิจ (CSR) เป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง

ในการดำเนินธุรกิจ โดยผลจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ 

จะทำให้บริษัทรับทราบถึงการรับรู้ ความพึงพอใจ      

จดุแขง็ และจดุออ่น ทีจ่ะสามารถนำมาใชใ้นการปรบัปรงุ

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบริษัทที่จะดำเนินการ

ต่อไปในอนาคตให้ตรงกับความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้เสีย และสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้

มากยิ่งขึ้น   

 นอกจากนี ้ทางบรษิทัยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญั

ของการอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันของค้าปลีก

สมัยใหม่และค้าปลีกแบบดั้งเดิม จึงได้มีโครงการให้

ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีก ผ่านการจัด

สมัมนาในหวัขอ้ “กลยทุธก์ารทำธรุกจิคา้ปลกีใหย้ัง่ยนื” 

โดยร่วมกับกรมการค้าภายใน โดยในปี 2553 ได้มุ่ง

เน้นกระจายการให้ความรู้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศ โดยมีการจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการ

วางแผนการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ต่อเนื่องในปี 

2554  
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โครงการดำเนินงานในอนาคต
Future Projects 

1. โครงการขยายสาขาและปรับปรุงร้าน 
7-Eleven 
 ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2554 บริษัท

คาดว่าจะเปิดร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นประมาณ 500 

สาขา เพือ่ใหค้รอบคลมุพืน้ทีแ่หลง่ชมุชนทัง้ในกรงุเทพฯ 

ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งร้านในทำเล

ปกติและร้านในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ

คัดเลือกทำเลและภาวะการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันการ

เปิดร้านใหม่ใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 3.5 ล้านบาท

ตอ่สาขา โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทนุเฉพาะอปุกรณ ์

และเชา่อาคารจากบคุคลภายนอก ดว้ยการทำสญัญา

เชา่อายเุฉลีย่ประมาณ 3 ป ีและสามารถตอ่อายสุญัญา

ได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทคาดว่าจะได้รับ

อัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 25 ของยอดขาย

ระดับร้านค้า (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและภาวะการ

แขง่ขนั) โดยคาดวา่จะมรีะยะเวลาคนืทนุเฉลีย่ประมาณ 

3 ป ี โดยการขยายสาขานีจ้ะใชเ้งนิลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 

1,800 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไร

ให้กับบริษัทในอนาคต 

 สำหรับการปรับปรุงร้านในปี 2554 บริษัทคาดว่า

จะลงทุนปรับปรุงร้านสาขาเดิมที่ได้เปิดดำเนินการมา

ครบรอบ 6 ปี ประมาณ 400 สาขา ซึ่งการปรับปรุง

สภาพร้านและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีสภาพใหม่พร้อม 

ใช้งานนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรักษายอดขายและ

ฐานลูกค้าของบริษัทไว้ได้ โดยบริษัทต้องใช้เงินลงทุน

เฉลี่ยประมาณ 1.9 ล้านบาทต่อสาขา ซึ่งในปี 2554 

คาดวา่เงนิลงทนุในสว่นนีเ้ทา่กบัประมาณ 800 ลา้นบาท 

 

2. โครงการขยายศนูยก์ระจายสนิคา้ภมูภิาค 
 ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าหลัก 4 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC4) ศูนย์

กระจายสินค้าลาดกระบัง (DC5) ศูนย์กระจายสินค้า

ภูมิภาคสุราษฎร์ธานี และศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค

ขอนแก่น ซึ่งได้เปิดดำเนินการในช่วงต้นปี 2554 โดย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาร้าน 7-Eleven ครบ 

7,000 สาขาภายในปี 2556 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ       

ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อรองรับแผนงาน

ดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์กระจายสินค้า

ภูมิภาคอีก 1 แห่ง ในภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดย

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท

ในปี 2554-2555 ซึ่งการขยายศูนย์กระจายสินค้า

ภูมิภาคจะทำให้บริษัทมีระบบห่วงโซ่อุปทานที่มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และถือเป็นความได้เปรียบ

ทางกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของบริษัท 
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ข้อมูลอื่นๆ
Other Information 

ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป 
2531  

- รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” มา

จาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา 

- เริ่มก่อตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ

ภายใต้ชื่อ “7-Eleven” 

 

2533  

- เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ 

จำกัด” เป็น “บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด” 

และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ 

 

2537  

- จัดตั้งบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบ

ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ 

 

2539  

- จัดตั้งบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ซึ่ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและ

เบเกอรี่ 

 

2540      

- เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 

(DC4) อย่างเป็นทางการ 

 

2541  

- จัดตั้ง Lotus Distribution Investment Limited  

-  จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 1,000 สาขา  

 

2542  

- จัดตั้งบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่ง

ประกอบธรุกจิจำหนา่ยและซอ่มแซมอปุกรณส์ำหรบั 

ธุรกิจค้าปลีก 

 

2543  

- ร่วมกับ The China Retail Fund, LDC ซึ่งเป็น 

กองทนุภายใตก้ารบรหิารของ American International 

Group จัดตั้ง Yangtze Supermarket Investment 

Co., Ltd. เพื่อลงทุนในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- จดัตัง้ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store 

Co., Ltd. 

 

2544  

- จดัตัง้บรษิทั ไทยสมารท์คารด์ จำกดั รว่มกบัพนัธมติร 

8 แห่ง 

 

2545  

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 2,000 สาขา 

- ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการเปิด

ใหบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้ “7-Eleven” ในสถานบีรกิาร

น้ำมัน ปตท. 

 

2546    

- จัดตั้งบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

- จัดตั้งบริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด 

- จัดตั้งบริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

- กระจายหุน้ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป และเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2547  

- จัดตั้งบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด  

- ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 

Quality Class: TQC) จากคณะกรรมการรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

 

2548      

-  เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 3,000 สาขา 

- เปิดดำเนินการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ 

อย่างเป็นทางการ 

 

2549     

- เปดิดำเนนิการศนูยก์ระจายสนิคา้สวุรรณภมู ิ (DC5) 

อย่างเป็นทางการ 

- เปิดตัวบัตร Smart Purse อย่างเป็นทางการ และ

เป็นร้านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทยที่รับ

ชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยบัตร Smart 

Purse ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจิตอล 

- จัดตั้งบริษัท ปัญญธารา จำกัด  

2550     

- จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  

- จำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุนในธุรกิจซูเปอร์

เซ็นเตอร์ประเทศจีน 

- เปลี่ยนชื่อบริษัท เดิมชื่อ “บริษัท ซี.พี. เซเว่น              

อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ซีพี ออลล์ 

จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์         

ในระบบการซื้อขายจาก “CP7-11” เป็น “CPALL” 

 

2551     

- ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น             

ISO 9001 : 2000 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน          

ไอ เอส โอ (MASCI) ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้า

ลาดกระบัง (DC5) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุม

อณุหภมูสิรุาษฎรธ์าน ี(CDC) และศนูยก์ระจายสนิคา้

เบเกอรีโ่ชคชัยร่วมมิตร (BDC) 

- เพิม่ทนุจดทะเบยีนในบรษิทั ไทยสมารท์คารด์ จำกดั 

เป็น 1,600 ล้านบาท ในวันที่ 28 มีนาคม 2551 

- เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน

ประเทศจีน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 

- ไดร้บัคะแนนโหวตรวมสงูสดุในประเทศไทย สำหรบั 

“Asia’s 200 Most-Admired Companies” จากผล

การสำรวจโดย หนังสือพิมพ์ The Wall Street 

Journal Asia 

 

2552  

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา และถือเป็น

ประเทศที่มีร้าน 7-Eleven มากเป็นอันดับที่ 3 ของ

โลกรองจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

- เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทย       

ในการจัดทำโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน 

(Employee Joint Investment Program - EJIP) 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2555 รวมระยะเวลา 3 ปี 

- ฉลองการดำเนินงานครบรอบ 20 ปี นับตั้งแต่การ

เปิด 7-Eleven สาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ มุ่งสู่การ

เป็นคอนวีเนี่ยนฟู้ดสโตร์ หรือร้านอิ่มสะดวก 

- เ ปิ ด ด ำ เ นิ น ก า ร ศู น ย์ ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า ภู มิ ภ า ค

สุราษฎร์ธานี 

- รับรางวัล 1 ใน 10 องค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยม

แห่งประเทศไทยประจำปี 2552 ของโครงการ 

Thailand’s Most Innovative Companies 2552 

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
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2553 

- เปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาควบคุมอุณหภูมิ 

(CDC) แหงท่ี 2 ที่สุวรรณภูมิ 

- รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน” (รางวัลผูเสียภาษีที่มี

คุณภาพ) ซ่ึงจัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

โดยบรษิทัเปน 1 ใน 3 รายของนติบิคุคลขนาดใหญ

ของประเทศไทยท่ีไดรับรางวัลดังกลาว

- รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุมผูดําเนินธุรกิจ 

คาปลีกของเมืองไทย จากการประเมินจัดอันดับ

รวมกันของ ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล        

เคพีเอ็มจี และนิตยสาร รีเทลล เอเชีย ในงาน “Retail 

Asia-Pacifi c Top 500 Ranking 2010 Awards” 

- คุณกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ไดรับรางวัลผูบริหารสูงสุดยอดเย่ียม (Best CEO 

Awards) ของบรษิทัจดทะเบียนใน ตลท. ประจาํป 

2010 ซ่ึงจัดโดย ตลท. รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  

และไดรับรางวัล “CEO ยอดเย่ียม” ในประเภท

ธุรกิจบริการ โครงการ “SAA Awards for Listed 

Companies” ซ่ึงจัดโดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย

- คุณเกรียงชัย บุญโพธ์ิอภิชาติ รองกรรมการผูจัดการ 

ไดรับรางวัล “CFO ยอดเย่ียม ในประเภทธุรกิจบริการ 

โครงการ “SAA Awards for Listed Companies” 

ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 

- เสร็จส้ินการเขาทํารายการเก่ียวโยงกันจากการจําหนาย

เงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus 

Corporation (C.P. Lotus) ใหแก C.P. Holding 

(BVI) Investment Company Limited (CPH) โดย

ไดรบัชาํระคาหุนเปนเงินสดรวม 966.5 ลานเหรียญ

ฮองกงหรอืเทียบเทา 3,787.7 ลานบาท ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2553  

- เปล่ียนช่ือ “สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน” เปน 

“สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน” โดยมีผลตัง้แต

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553



เซเวนอีเลฟเวน…  

บมเพาะเมล็ดพันธุ
แหงความรูคูความดี
7-Eleven… Nurturing 

Seeds of Intelligence 

Towards Virtue



Forging Ties, Sharing the World, 

Towards a Society Growing Sustainably

Because we are a part of Thai society, 7-Eleven gives back to society by nurturing seeds of intelligence 

To be new generation youth who are knowledgeable and capable with a bright future, becoming the 

nation’s future. By promoting and supporting education, religion, culture and opening opportunities for 

youth to learn and work, building good and high-calibre people, creating stable work and occupations. 

So that Thai youth are good and capable people for Thai society

ผูกสัมพันธ แบงปนโลกกวาง สูสังคมที่เติบโตอยางย่ังยืน
เพราะเราคือสวนหน่ึงของสังคมไทย เซเวนอีเลฟเวน ตอบแทนคุณความดีคืนสูสังคมไทย 

ดวยการบมเพาะเมล็ดพันธุแหงปญญาสูเยาวชนคนรุนใหม ใหมีความรู ความสามารถ 

มีอนาคตท่ีสดใสเติบโตเปนอนาคตสําคัญของชาติ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และเปดโอกาสใหเยาวชนเรียนรูคูการปฏิบัติงานจริง สรางคนดีมีคุณภาพ 

สรางงาน สรางอาชีพ ที่มั่นคง เพ่ือใหเยาวชนไทยเปน คนเกง คนดี ของสังคม
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เซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อสังคมไทย
7-Eleven for Thai Society 

 บรษิทั ซพี ีออลล ์จำกดั (มหาชน) ผูบ้รหิาร 7-Eleven 

รา้นอิม่สะดวกของคนไทย รว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐ

และเอกชน รังสรรค์โครงการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา 

ศลิปวฒันธรรม คณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนงานบรกิาร

เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ มาตั้งแต่ปี 2536 ถึง

ปัจจุบัน 

 

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม 
8 ปี “โรงเรียนรักการอ่าน” 
 บริษัทประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน

มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนิสัยรักการอ่าน 

และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับป้ายโรงเรียน

รักการอ่านทั้งสิ้น 431 แห่ง และได้รับป้ายโรงเรียน      

รักการอ่านยอดเยี่ยม 10 แห่ง 

 

7 ปี “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” 
 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊ค  

อวอร์ด ดำเนินการสืบเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อคัดเลือกและ

สง่เสรมิหนงัสอืดมีคีณุภาพ รวม 7 ประเภท คอื วรรณกรรม 

สำหรบัเยาวชน นวนยิาย กวนีพินธ ์รวมเรือ่งสัน้ สารคดี 

นยิายภาพ (การต์นู) และรางวลั “นกัเขยีนรุน่เยาว”์ ทัง้นี ้

ผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลศิแตล่ะประเภทไดร้บัโลพ่ระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ยกเว้นรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ได้รับเกียรติบัตรและ

เงินรางวัล) 

 

7 ปี “แห่งการเพาะกล้า”  
 เพื่อขยายผลของโครงการประกวดหนังสือดีเด่น

รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด อันจะเป็นการส่งเสริมผลงาน

ของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ทางบริษัทจึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคี

เครอืขา่ย ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

สมาคมนกัเขยีนแหง่ประเทศไทย สมาคมครภูาษาไทย

แหง่ประเทศไทย และสมาคมการต์นูไทย ดำเนนิโครงการ

กล้าวรรณกรรมและโครงการเซเว่น อีเลฟเว่นถอดรหัส 

นักวาดการ์ตูนในฝัน  

 ในปีนี้ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ดำเนินการสืบเนื่อง

เป็นรุ่นที่ 7 มีเยาวชนและครูอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน

ภาษาไทยและศลิปะผา่นการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มโครงการ 

150 คน จาก 63 จังหวัด โดยมีนักเขียนชั้นแนวหน้า 

นักวาดการ์ตูนชั้นนำ ร่วมด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวมทั้งสิ้น 35 คน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการเขียนวรรณกรรมและเทคนิค

การวาดการต์นูอยา่งเขม้ขน้แกผู่เ้ขา้รว่มโครงการอยา่ง

ใกล้ชิด อาท ิ สถาพร ศรีสัจจัง, อดุล จันทรศักดิ์,          

ประภสัสร เสวกิลุ, ชมยัภร แสงกระจา่ง, ราช เลอสรวง, 

เซยี ไทยรฐั, สละ นาคบำรงุ, เรืองศักดิ์ ดวงพลา, ขวด 

เดลินิวส์ ฯลฯ  
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“ชุมชนรักการอ่าน” ปีที่ 3 
 โครงการชุมชนรักการอ่าน เริ่มดำเนินการเมื่อปี 

2551 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทและสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ

ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  

อันจะพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ 

และเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM : 

Knowledge Management) 

 รูปแบบการดำเนินงาน คือ สนับสนุนการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แก่ชุมชนต่างๆ        

ในส่วนภูมิภาค โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม       

อนัประกอบดว้ย สถาบนัครอบครวั สถานศกึษา องคก์ร

การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ฯลฯ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ

ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

 
3 ปี “ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน...ด้วยหนังสือ 
เล่มแรก” 
 ด้วยตระหนักดีว่าความสำเร็จในการปลูกฝังนิสัย

รักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ จึงได้ประสานความ

ร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อดำเนินโครงการ

หนงัสอืเลม่แรก หรอื BOOK START อนัมวีตัถปุระสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังจะมีบุตร โดย

มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือมีบุตรหลาน

อายุไม่เกิน 3 ปี ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรกัการอา่นใหแ้กบ่ตุรหลาน 

โดยมีหนังสือเป็นเครื่องมือ และเป็นทางเลือกในการ

พัฒนาเด็กได้อย่างมีทิศทาง พร้อมกันนี้ ยังเป็นการ

เสรมิสรา้งความอบอุน่และความสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวั 

ดำเนนิการครอบคลมุทัง้กลุม่พนกังานบรษิทัและบรษิทั 

ในเครือ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในส่วนภูมิภาค  

 ในปี 2553 ยังขยายผลการดำเนินงานสู่การ

จัดการอบรมวิทยากรโครงการหนังสือเล่มแรก รุ่นที่ 1 

หลกัสตูรเขม้ขน้รวม 4 วนั โดยมเีครอืขา่ยจากทกุภมูภิาค

สำเร็จการอบรมในหลักสูตรรวม 148 คน 

 

สานพุทธธรรม 
14 ปี “ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา” 
 บริษัทร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ  

ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา 

มาตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนวิชา

พระพุทธศานาเกิดความเชื่อมั่น มีความรู้ เข้าใจใน

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีแรงจูงใจในการสอน 

ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และหลักธรรมแก่

ลูกศิษย์  ปัจจุบันมีครูอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 11,915 คน 

 

15 ปี อิ่มบุญ...ใจกลางเมืองหลวง   
“เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น” 
 ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า “พระพุทธ

ศาสนา” สามารถขัดเกลาให้คนเป็นคนดีได้ อีกทั้งการ

ส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” 

เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วม

จรรโลงสงัคมตลอดมา จงึไดด้ำเนนิโครงการปฏบิตัธิรรม

นำสมยั “เรายกวดัมาไวท้ีเ่ซเวน่ อเีลฟเวน่” อยา่งตอ่เนือ่ง 

เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้คนในสังคม

น้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

มาเป็นหลักปฏิบัติในการครองตนในทางที่ชอบที่ควร 

รวมทัง้เข้าใจในหลักคำสอนอย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์

ตอ่การทำงานและดำรงชวีติ ตลอดจนชว่ยลดความสบัสน 

วุ่นวายในสังคมได้เป็นอย่างดี 
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 ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่บริษัทมุ่งมั่นดำเนิน

โครงการนีม้า ไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ีเพราะอำนวย

ความสะดวกให้กับคนทำงานที่มีภารกิจวุ่นวาย ได้มี

โอกาสทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่ในแตล่ะเดอืนจะนมินตพ์ระสงฆม์าเทศนา

ธรรมะ 3 สัปดาห์ ส่วนอีก 1 สัปดาห์จะเป็นฆราวาส

มาเล่าข้อคิดในการนำธรรมะมาใช้ดำรงชีวิต  

 

10 ปี “ธรรมศึกษา” ชีวิตที่ดีกว่าทั้งทางโลก 
และทางธรรม 
 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดคำสอนและส่งเสริม

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

โครงการสง่เสรมิธรรมศกึษา เปน็โครงการทีด่ำเนนิงาน

มากระทั่งก้าวสู่ปีที่ 10 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส

ศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทาง

พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง อันเป็นแนวทางก่อให้เกิด

คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น 

 ลา่สดุไดร้ว่มกบัสำนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีสอบ

ธรรมศึกษา โดยใช้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่มของ ซีพี ออลล์ เป็น

สนามสอบและเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดการสอบไปทั่ว

ประเทศกวา่ 4,000 สนามสอบ ในโครงการ “ลา้นดวงใจ

สอบธรรมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีพนักงานของ

บริษัทและคนทั่วไปร่วมสอบกว่า 2,300,000 คน 

หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา  
การศึกษา ช่วยพัฒนาเยาวชน 
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้กับ

การศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยพัฒนาระบบการ

ศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพจาก

การปฏิบัติงานจริง เพื่อจะได้ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต

ดว้ยความรูเ้ทา่ทนัโลกธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าในวันข้างหน้าของสังคมไทย 

 กว่า 17 ปีมาแล้วที่บริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ริเริ่มและพัฒนาการ

ศึกษาระบบทวิภาคีที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการ

ฝึกงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนจบสามารถทำงานได้ทันที

โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมอีก ที่ผ่านมามีนักศึกษา

ทัง้ในระดบั ปวช. และ ปวส. จาก 29 สถาบนัการศกึษา

ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก 

ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบที่ประสบ

ความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมากว่า 

200 ปี เป็นผู้ให้คำแนะนำ 

 

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ 
เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ 
 จากประสบการณ์ด้านการศึกษาระบบทวิภาคี 

บริษัทได้พัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาไทย

ต่อไปอีกขั้น เพื่อสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก  

ดว้ยการกอ่ตัง้โรงเรยีนปญัญาภวิฒันเ์ทคโนธรุกจิระดบั

ปวช. และ ปวส. ขึ้นในปี 2548 ซึ่งเป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่มี     

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการค้าปลีกโดยตรงและ 

มีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

 การฝึกงานตามหลักสูตรสาขาค้าปลีกที่ร้าน      

7-Eleven ทำให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และ

บรษิทัยงัมกีารมอบทนุการศกึษาใหแ้กเ่ยาวชน ตลอดจน 

ลกูหลานเจา้ของรา้นโชหว่ยในทอ้งถิน่ทีม่คีวามประพฤติ

ดแีต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยให้เยาวชนไทยได้มี

โอกาสเขา้ถงึระบบการศกึษาทีท่นัสมยั กา้วสูค่วามเปน็

มืออาชีพด้านการทำธุรกิจค้าปลีกหรือการเป็นเถ้าแก่
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ยุคใหม่แห่งโลกการค้าในอนาคต ปัจจุบันมีนักเรียน        

ที่จบการศึกษาไปแล้ว 277 คน และกำลังศึกษาอยู่ 

1,660 คน 

 

ศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 
 ในปี 2549 บริษัทได้ขยายโอกาสการศึกษาไปสู่

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ด้วยการก่อตั้งศูนย์การ

ศกึษาปญัญาภวิฒัน ์ โดยไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจาก

กระทรวงศกึษาธกิาร ศนูยก์ารเรยีนดงักลา่วเปดิโอกาส

ให้เยาวชนในทุกชุมชนเข้ารับการศึกษาในห้องเรียน

ใกล้บ้าน ในขณะที่สามารถประกอบอาชีพและดำเนิน

ชีวิตตามปกติต่อไปได้ ซึ่งนับเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วย

แก้ปัญหาในวงการศึกษาไทยได้อย่างตรงจุด ปัจจุบัน

มศีนูยก์ารศกึษาปญัญาภวิฒันท์ัง้ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล 

และต่างจังหวัดรวม 20 ศูนย์  

 และในปี 2551 บริษัทได้เดินหน้าการศึกษา โดย

ร่วมมือกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทยและโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกว่า 40 

แหง่ทัว่ประเทศ เพือ่เปดิโอกาสใหก้บัเยาวชนในทอ้งถิน่

เขา้ถงึการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหมน่ีไ้ดง้า่ยขึน้ ดว้ยการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียม และมีทุนการศึกษาสำหรับ

นักเรียนที่เข้าโครงการ  

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ 
 บริษัทขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

ในระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี      

และปริญญาโท ด้วยการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ขึ้นในปี 2550 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันใ์นป ี2553 ทีเ่นน้

การเรยีนแบบ Work-based Learning ถา่ยทอดความรู้

เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

การทำงานโดยตรงจากบรษิทัในเครอืและพนัธมติรทาง

ธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติงานได้จริงให้กับ

สังคม  

 ปจัจบุนัเปดิสอนในระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิาร 
ธุรกิจ 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก, 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาการจัดการธุรกิจ

อาหาร, สาขาการจัดการอาคารและระบบกายภาพ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์3 สาขา ไดแ้ก ่สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ, สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ, สาขาวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

คณะนิเทศศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขาการสื่อสาร      

แบรนด,์ สาขาวารสารสนเทศ, สาขาการสือ่สารองคก์ร 

และระดบัปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ ไดแ้ก ่สาขา

การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรภาษาไทยและ

หลักสูตรภาษาจีน) 

 

สานปัญญา ด้วยกีฬาหมากล้อม 
17 ปี “เผยแพร่กีฬาหมากล้อม”  
 ด้วยตระหนักดีว่ากีฬาหมากล้อมมีคุณประโยชน์

ต่อผู้เล่นนานัปการ ทั้งการพัฒนาสมอง ความคิด        

สติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม บริษัทและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเผยแพร่กีฬา

หมากล้อมมาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อจัดการเรียนการสอน

หมากล้อมแก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด ครอบคลุมถึง

เยาวชนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 กีฬาหมากล้อมได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการ

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในปี 2550 ได้รับการบรรจุ

เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ 

จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดในป ี2553 กีฬาหมากล้อม 

ยังได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬา

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 (Asian Games 2010) ซึ่งจัด

ขึ้น ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 



รายงานประจำปี 2553 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 142

ปันความรู้ด้านธุรกิจสู่ชุมชน  
สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
“ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน”  
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
 บริษัทร่วมมือกับสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าปลีกทุนไทย, กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณชิย ์และหอการคา้จงัหวดัตา่งๆ เดนิสายใหค้วามรู้

แก่ร้านโชห่วยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส     

ทัว่ภมูภิาค โดยจดังานสมัมนา “ทำโชหว่ยใหร้วยอยา่ง

ยั่งยืน” ฟรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์

ด้านการบริหารจัดการสินค้าและบริการ การบริหาร

การตลาด การบริหารเงินทุน โลจิสติกส์ สต็อกสินค้า 

การบริหารบุคลากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงนโยบายภาครัฐ       

ทีจ่ะเขา้มาสนบัสนนุและสง่เสรมิธรุกจิคา้ปลกีของชาติ

โดยรวม โดยมผีูป้ระกอบการและผูส้นใจเขา้รว่มสมัมนา

เป็นจำนวนมาก 

 

อุ่นใจเมื่อเที่ยวเมืองไทย 
7-Eleven เปิดจุดรับเรื่องร้องทุกข์ 
 บรษิทัรว่มกบัสำนกังานเขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 

เปิด “โครงการรับความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์

ผา่นรา้นสะดวกซือ้” เพือ่เพิม่ความสะดวกและใหบ้รกิาร

ประชาชนในการส่งความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์

ผา่นรา้น “7-Eleven” ซึง่เปดิใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

จำนวน 24 สาขาในพื้นที่เขตบางรัก โดยประชาชน

สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น        

ขยะตกค้าง ไฟฟ้าดับ ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ถนน/

ตรอก/ซอยชำรุด น้ำท่วมขัง เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

ฯลฯ ในกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ร้าน 7-Eleven ได้ 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้จัดเก็บเอกสารทุกวัน 

และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อสั่งการ      

ต่อไป 

 

แจ้งเหตุร้ายผ่านร้าน 7-Eleven 
 บริษัทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

และสำนกังานตำรวจแหง่ชาต ิจดัทำโครงการ “ชว่ยเหลอื

นักท่องเที่ยวต่างชาติ รับแจ้งเหตุผ่านร้าน 7-Eleven” 

(7-Eleven Police Contact Point for Tourist) เพื่อ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบภัยในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ถูกชิงทรัพย์ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือกรณี

อื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวมีปัญหา โดยเริ่มทดลองดำเนิน

โครงการที่ร้าน 7-Eleven ในเขตพัทยา, บางละมุง,  

นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี จำนวน 181 สาขา โดยมี

พนักงานที่ผ่านการอบรมพร้อมให้บริการและดูแล     

นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ

เตรียมขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวทั่วประเทศต่อไป 

 

คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน  

ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 จ า ก ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 ได้ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยในวงกว้าง 

ดว้ยความหว่งใยของคณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทั 

จึงได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม, ข้าวกล่องพร้อมรับประทาน 

และถุงยังชีพสมทบกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อนำไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ ภายใต้โครงการ 

“ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากใจเซเว่น อีเลฟเว่น” 

 นอกจากนี ้ ยงัไดร้ว่มกบักองทพับกจดัตัง้โครงการ 

“กองทัพบกและเซเว่น อีเลฟเว่นช่วยผู้ประสบภัย”  

ด้วยการเปิดรับเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่ว

ประเทศผ่านร้าน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่

คิดค่าบริการใดๆ เพื่อที่กองทัพบกจะได้นำเงินที่ได้ไป

บรจิาคสิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภคมอบใหก้บัประชาชน

ที่ประสบความเดือดร้อนต่อไป 
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ซีพี ออลล รับ 5 รางวัลเกียรติยศ ป 2553
 จากการท่ีบริษัทมีนโยบายเร่ืองการบริหารงาน

เชิงคุณภาพโดยใชหลักการของ “ทีคิวเอ็ม” (TQM) ใน

การทํางาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ทําให ซีพี ออลล และผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดรับ

คัดเลือกใหรับ 5 รางวัลใหญแหงป 2553 ไดแก

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน” (Taxpayer Recognition 
Award) รางวัลสําหรับความรับผิดชอบในหนาที่
ของผูเสียภาษีท่ีดี มอบใหโดย กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง ซ่ึง ซีพี ออลล เปน 1 ใน 3 ราย
ของนิติบุคคลขนาดใหญของประเทศที่ไดรับ
รางวัลดังกลาว
 ในฐานะนิติบุคคลขนาดใหญท่ีเสียภาษีมีคุณภาพ 

อันเปนการตอกยาํถึงการเปนผูนําธุรกิจสายบริการดาน

คาปลีกเมืองไทยที่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

อยางตอเน่ือง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุมผูดําเนินธุรกิจคาปลีก 
ของเมืองไทย มอบใหโดย นิตยสาร รีเทลล เอเชีย 
รวมกับยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล และ        
เคพีเอ็มจี ในงาน “Retail Asia-Pacifi c Top 500 
Ranking 2010 Awards”
 ในฐานะเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจคาปลีกท่ีประสบ

ความสําเร็จในดานตางๆ 

รางวัล “Best CEO Awards 2010 : CEO of Company 
listed on SET” มอบใหโดย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารในงาน 
SET Awards 2010
 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลใหแก 

นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ในฐานะซีอีโอท่ีสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จ

และเปนผูที่ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารงาน

รางวัล “CEO ยอดเย่ียม” ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ 
และรางวัล “CFO ยอดเย่ียม” ในกลุมอุตสาหกรรม 
บริการ มอบใหโดย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
ในงาน SAA Award for Listed Companies 2010
 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “CEO 

ยอดเย่ียม” ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ ใหแก นายกอศักด์ิ 

ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และรางวัล 

“CFO ยอดเย่ียม” ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ ใหแก 

นายเกรียงชัย บุญโพธ์ิอภิชาติ รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยมี หลักเกณฑ

พิจารณาจากความเปนผูนําองคกรท่ีมีความรูความ

สามารถ ความเช่ียวชาญในการบริหารงานและนําพา

องคกรสูความสําเร็จและเติบโตอยางย่ังยืนในสายตา

ของนักวิเคราะหหลักทรัพย 

นับเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา
ดานธุรกิจคาปลีกของประเทศท่ีบริหารงานดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ โดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาลเปนสําคัญ
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions 

 ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมี

การเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็น

ทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตาม

สัญญาที่ตกลงกันไว้ (รายละเอียดตามข้อ 4 ของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553) และคณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้แลว้มคีวามเหน็วา่

เปน็รายการทีม่คีวามสมเหตสุมผลโดยมกีารเปดิเผยขอ้มลู

และปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในรอบปี 2553 โดยสรุป มีดังนี้ 

 

ลูกหนี้การค้า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย

มยีอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคา้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของ     

ลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ลูกหนี้อื่น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย

มียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 ของ

ลูกหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

เจ้าหนี้การค้า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย

มยีอดคงเหลอืของเจา้หนีก้ารคา้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จำนวน 1,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของ

เจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

เจ้าหนี้อื่น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย

มียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ       

เจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ขายสินค้าและให้บริการ 
 ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการ

ขายสินค้าและให้บริการกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน      

โดยราคาขายและบรกิารใหก้บับรษิทัเหลา่นีเ้ปน็ไปตาม

ราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 มีจำนวน 1,221 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.9 ของยอดขายและบริการรวมของบริษัท

และบริษัทย่อย 

 

ซื้อสินค้าและรับบริการ 
 ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการ

ซื้อสินค้าและรับบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย

ราคาซื้อและรับบริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตาม

ราคาตลาดทั่วไปหรือตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ มูลค่า

ของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 มีจำนวน 13,891 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

14.1 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

รายได้อื่นจากการดำเนินงาน 
 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้อื่น

จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 241 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของรายได้อื่นรวมของบริษัทและ

บริษัทย่อย 

 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
 ในป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทน 

ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่า

หรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ากำหนด มูลค่าของ

รายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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2553 มีจำนวน 76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 
ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย 
 
ซื้อทรัพย์สินถาวร 
 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการซื้อ
ทรัพย์สินถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ 
 ในป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่บรกิาร
ด้านเทคนิควิชาการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตาม
สญัญาจา้งบรกิารทางเทคนคิ มลูคา่ของรายการดงักลา่ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน         
9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของค่าใช้จ่าย      
ในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ในป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทน
อื่นๆ ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 151 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ
รายการระหว่างกัน 
 ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็น
รายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น 
บรษิทัมมีาตรการคุม้ครองผูล้งทนุเพือ่ปอ้งกนัการถา่ยเท
ผลประโยชน์ โดยให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ
ถงึความจำเปน็ของการทำรายการดงักลา่วกบัหนว่ยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและ
บริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจำทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
 สว่นรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะเปน็ผูก้ลัน่กรองและดแูลใหม้กีารปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปดิเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน

ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั 
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กำหนดในเรือ่งการทำ
รายการระหวา่งกนั โดยกำหนดนโยบายเรือ่งความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะทำงาน
ดำเนินงานสำหรับกำกับดูแลการเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันเพื่อกำกับดูแลการทำรายการดังกล่าวให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
 ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์      
ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือ
เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบาย     
ที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำ
รายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
จำเปน็ เปน็ราคาทีย่ตุธิรรม สามารถเทยีบเคยีงกบัราคา
ในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทักบับรษิทั
ที่ เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและ
บริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท
คาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของ
การซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการ
ขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วน     
รายการอืน่ๆ จะขึน้อยูก่บัความจำเปน็ทางธรุกจิ สว่นการ
ใหกู้ย้มืเงนิระยะสัน้แกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะขึน้อยูก่บั
ความตอ้งการเงนิทนุระยะสัน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และ
นโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Management Discussion and Analysis 
of Financial Status and Operating Results 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลัก 

ในการดำเนินร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้

เครือ่งหมายการคา้ 7-Eleven เปน็แหลง่รายไดท้ีส่ำคญั

ของบริษัท มีเครือข่ายร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศ

จำนวน 5,790 สาขา และมีบริษัทย่อยที่ช่วยสนับสนุน

ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย และเป็นการใช้

ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้า 7-Eleven ที่บริษัทมีอยู่

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท 

 บริษัทเชื่อว่าจุดแข็งของบริษัทนอกจากจะอยู่ที่

การมสีาขา 7-Eleven ซึง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศในทำเล

ทีด่ ี การเลอืกใชร้ะบบการบรหิารจดัการและเทคโนโลย ี

ที่มีความเหมาะสมก็มีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวก

รวดเรว็และความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ดว้ยเชน่เดยีวกนั 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมศีนูยก์ระจายสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ที่ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา

ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่

ลดลง ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทยังได้มีการพัฒนาสินค้า

และบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยูต่ลอด

เวลา โดยมุ่งในการสร้างความแตกต่างให้เป็นร้าน

สะดวกซื้อที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านบริการและ

สินค้า 

 

การวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานสำหรบัปสีิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับ 
ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 
 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2553 บรษิทัไดม้กีารเปลีย่น

การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย C.P. Lotus 

เป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ (CPS) และใช้สิทธิขาย

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ CPH และ

เสรจ็สิน้การทำรายการในวนัที ่30 กนัยายน 2553 โดย 

ได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ดังนั้น เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 

ที่ 3 ปี 2553 บริษัทไม่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก

เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยในปี 2553 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 141,084 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 19.8 

 ยอดขายสทุธแิละรายไดค้า่บรกิารกอ่นหกัรายการ

ระหว่างกันจำนวน 143,922 ล้านบาทนี้มาจาก 2 

ธรุกจิหลกั กลา่วคอื (1) รายไดจ้ากธรุกจิรา้นสะดวกซือ้

สัดส่วนร้อยละ 91 (2) รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ใน

ประเทศไทยสดัสว่นรอ้ยละ 9 เชน่ ธรุกจิผลติและจำหนา่ย

อาหารสำเร็จรูป ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและ

บรกิาร และธรุกจิจำหนา่ยและซอ่มแซมอปุกรณค์า้ปลกี 

เป็นต้น 

 การเติบโตของยอดขายสุทธิสืบเนื่องมาจากการ

ขยายสาขา 7-Eleven โดยร้าน 7-Eleven นั้นขยาย

สาขาได้ 520 สาขา สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400-450 
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สาขา นอกจากนี ้การเพิม่ขึน้ของยอดขายเฉลีย่ตอ่รา้น
ต่อวันของร้าน 7-Eleven เดิม (Same Store Sales/
Store/Day) และการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจากการ
ดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ รายได้ค่าสิทธิ รายได้ค่าส่งเสริม
การขาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายโดยรวม
เพิ่มขึ้น โดยมียอดขายรวมบัตรโทรศัพท์เฉลี่ยต่อร้าน
ต่อวันเป็น 78,316 บาทในปี 2553 
 
กำไรขั้นต้น 
 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น
จากการขายและบรกิารเทา่กบั 36,117 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2552 ร้อยละ 21.8 เนื่องจากการเติบโตของ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทมีการ
จัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ ทำใหบ้รษิทัมสีดัสว่น
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 
2552 ร้อยละ 0.4 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในป ี2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิารเทา่กบั 33,089 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จาก
ปี 2552 ร้อยละ 17.1 โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
หลักๆ ดังนี้ 
 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวนเงิน 9,363 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.3 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารรวม 
 2) ค่าบริหารร้านสาขาเป็นจำนวนเงิน 5,894 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ตามจำนวนร้านสาขา
แฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้นและยอดขายที่สูงขึ้น โดยปัจจุบัน
คา่บรหิารรา้นคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 17.8 ของคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบริหารรวม 
 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ เช่น        
ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม 
เป็นต้น ก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแปรผัน
ตามยอดขายและจำนวนร้านสาขาที่เพิ่มขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเทียบ
กับรายได้รวมในปี 2553 มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 
24.0 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 23.5 ในปี 2553 
เนื่องจากการมีระดับการใช้ต้นทุนคงที่ (Operating 
Leverage) ในส่วนของค่าเช่าและค่าเสื่อมราคา 
 
กำไรสุทธิ 
 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ
เท่ากับ 6,663 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.48  
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,671 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
33.5 จากป ี2552 ซึง่มกีำไรสทุธเิทา่กบั 4,992 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.11 บาท ทำให้อัตราส่วน
กำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 36.5 เพิ่มขึ้น        
ต่อเนื่องจากปี 2552 ที่เท่ากับร้อยละ 28.1 
 
ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านค้า
สะดวกซื้อ 
 ในปี 2553 กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อมียอดขาย
สุทธิรวมทั้งสิ้น 131,656 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี       
ที่แล้ว 22,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 การ
เพิ่มขึ้นของยอดขายสุทธิมีสาเหตุสำคัญมาจากการ
ขยายสาขา และยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันที่เพิ่มขึ้น 
โดยอัตราการเพิ่มสาขาคิดเป็นร้อยละ 9.9 เทียบจาก 
ป ี2552 โดยมรีา้นสาขาเพิม่ขึน้จำนวน 520 สาขา และ
จากอัตราการเติบโตของยอดขายไม่รวมบัตรโทรศัพท์
เฉลี่ยต่อร้านต่อวันของร้าน 7-Eleven เดิม (Same 
Store Sales Growth) ร้อยละ 9.9 
 สัดส่วนต้นทุนของสินค้าโดยเปรียบเทียบกับ      
ยอดขายในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 73.7 ลดลงจากปี 
2552 ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 74.2 เนือ่งจากการผสมผสาน
ของสินค้าภายในร้าน (Product Mix) โดยมีสัดส่วน
สนิคา้ประเภทอาหารพรอ้มรบัประทานเพิม่ขึน้ซึง่มอีตัรา
กำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น นอกจากนี้ กำไร
ขั้นต้นของสินค้าอุปโภคก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้
กำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจเพิ่มเป็น 34,641 ล้านบาท 
ในป ี2553 ซึง่เพิม่ขึน้ 6,463 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.9 



รายงานประจำปี 2553 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 154

จากปี 2552 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4,961 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายสาขา 
 ดา้นรายไดอ้ืน่ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ คา่สทิธจิากผูร้บัชว่ง
บรหิารรา้นแฟรนไชส ์และคา่สนบัสนนุการตลาดเปน็ผล
จากจำนวนร้านสาขาและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น  
 กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อมีกำไรจากการ 
ดำเนนิงานเทา่กบั 8,364 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากป ี2552 
ร้อยละ 36.4 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 6,143 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 33.6 
 
ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอื่น 
 กลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจบริการรับชำระ
ค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ 
ธรุกจิจำหนา่ยและบรกิารอปุกรณค์า้ปลกี ธรุกจิบรกิาร
รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด 
และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน  
7-Eleven เป็นหลัก โดยในปี 2553 มีกำไรจากการ
ดำเนินงานเท่ากับ 1,245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.1 จากป ี2552 และมกีำไรสทุธเิทา่กบั 972 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากป ี2552 รอ้ยละ 16.7 เนือ่งจากธรุกจิอาหาร
แช่แข็งและเบเกอรี่ ธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและ
บริการผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันทื่ 31 ธันวาคม 
2553 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์รวม 47,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 
จากปีที่แล้ว โดยมาจากการเติบโตของยอดขายและ
การขยายสาขา 7-Eleven สำหรบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
ลดลงจาก 21,316 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 17,191 
ล้านบาท ในปี 2553 เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย C.P. Lotus เป็นหุ้น
บุริมสิทธิแปลงสภาพ (CPS) และการใช้สิทธิขายหุ้น

ดังกล่าวให้แก่ CPH โดยบริษัทได้รับชำระเป็นเงินสด
จำนวน 3,787.7 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น 
ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 
1,797.3 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียน รายการ
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก 12,682 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 
15,716 ล้านบาทในปี 2553  
 
หนี้สินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย
มีหนี้สินรวม 29,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 
จากปี 2552 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้า ซึ่งแปรผันตามการเติบโตของยอดขายและ
การขยายสาขาของธุรกิจ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย
มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17,958 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.2 สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุธิรรมจากการแลกเปลีย่นเงนิลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เปน็หุน้บรุมิสทิธแิปลงสภาพ และคณะกรรมการบรษิทั
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น 
ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 
1,797.3 ล้านบาท 
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง 
และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 
สภาพคล่อง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สภาพคล่องโดยรวม
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัอยูใ่นเกณฑท์ีด่มีาก ดังจะ
เห็นได้จากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มียอด
รวมทั้งสิ้น 15,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9  
จากปี 2552 
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กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 
 ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับ 12,340 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0 จากปี 2552 โดยบริษัทมีการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่ดี โดยยังคงมีวงจร
เงินสดระยะเวลาติดลบ 51 วันในปี 2553 เป็นผลจาก
ระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 23 วัน และมีระยะเวลา
ชำระหนี้จำนวน 75 วัน 
 
กระแสเงินสดจากการลงทุน 
 ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกจิกรรมลงทนุเทา่กบั 3,873 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
27.5 จากปี 2552 เนื่องจากในปี 2552 บริษัทได้มี 
การซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,221 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2553 ไม่มีการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระแส 
เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในทรัพย์สินหลักมี
จำนวนเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัป ี2552 ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคาร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน สำหรับการลงทุนขยาย
ร้านสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาเดิมของร้าน          
7-Eleven และการลงทนุในศนูยก์ระจายสนิคา้ภมูภิาค 
ขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
89.1 จากปี 2552 เป็นผลจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน โดยได้รับชำระ
เปน็เงนิสดจำนวน 3,787.7 ลา้นบาท และคณะกรรมการ 
บริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่        
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 1,797.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2553 
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ประจำปี 2552 เป็นจำนวน 3,594.5 ล้านบาท โดยมี
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นเป็น 0.80 บาทต่อหุ้นในปี 2552 
เพิ่มขึ้นจาก 0.60 บาทต่อหุ้นในปี 2551 
 

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนิน
งานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต 
 ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อ
การดำเนนิงาน รายได ้และกำไรของบรษิทั หากบรษิทั
สามารถนำเสนอสนิคา้และบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ
ของลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้น
ให้ร้าน 7-Eleven เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าประเภท
อาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น โดยสินค้าดังกล่าวมี
อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมี 
นโยบายตอ่เนือ่งในการขยายสาขาเพือ่ใหเ้ขา้ถงึจำนวน
ประชากรไดม้ากขึน้ ในสว่นธรุกจิอืน่ เชน่ ธรุกจิรบัชำระ
คา่บรกิารและสนิคา้ ธรุกจิการผลติและจำหนา่ยสนิคา้ 
เบเกอรี่ ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก 
รวมถงึโครงการใหม่ๆ  เชน่ การจำหนา่ยหนงัสอืตดิอนัดบั 
ขายดี (Best Sellers) และวารสารต่างๆ ภายใต้ชื่อ 
บุ๊คสไมล์ (Book Smile) ล้วนเป็นส่วนสนับสนุน        
การดำเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ สรา้งความแตกตา่งของสนิคา้และบรกิาร
จากคู่แข่ง พร้อมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัท และ
ผลประกอบการของธรุกจิดงักลา่วจะเตบิโตไปพรอ้มกบั
การขยายสาขาของร้าน 7-Eleven เช่นเดียวกัน 
 และเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต บริษัท
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มทางดา้นการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน
โดยบริษัทมีแผนการที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคในปี 2554-2555 จำนวน 2 แห่ง โดยในต้นปี 
2554 บริษัทได้เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งสามารถรองรับการส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 1,000 สาขา 
และในปี 2555 บริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์กระจาย
สินค้าภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน บริษัทคาดว่า 
การเตรยีมพรอ้มศนูยก์ระจายสนิคา้ในภมูภิาคจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และทำใหบ้รษิทั
มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 
 



รายงานประจำปี 2553 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 158

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee’s Report 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 

ท่าน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ เป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรดี ีบญุยงั และ 

นายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 

3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในหลายด้าน 

ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารองค์กร 

และดา้นกฎหมาย ตามทีค่ณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ

กำหนด และมีรองกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ

ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานและแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทัในการกำกบัดแูลการดำเนนิงานใหม้คีวามโปรง่ใส

เป็นไปตามหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยได้รับ

ความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมรวม 13 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้

เขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ เปน็การประชมุกบัผูต้รวจสอบ

ภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอก ผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ

และฝ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและได้สรุป

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับทราบทุก 3 เดือน 

ภารกิจสำคัญที่ได้ปฏิบัติ มีดังนี้ 

 1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ

รวมของบริษัทประจำปี 2553 โดยได้เชิญผู้บริหารของ

ฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้คำชี้แจงใน

ประเดน็ขอ้สงสยัของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน 

ได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทาง      

การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่

รบัรองทัว่ไป รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูในระดบัทีพ่อเพยีง  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้

จดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีมกีารเปดิเผยขอ้มลูที่

ครบถว้น เพยีงพอ และทนัเวลา เปน็ประโยชนก์บัผูถ้อืหุน้ 

และผูใ้ชง้บการเงนิ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

ยังได้สอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ       

งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีอิงตาม International 

Financial Reporting Standards (IFRS) โดยไดห้ารอื

กบัผูส้อบบญัชแีละฝา่ยจดัการของบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะดำเนินการ

ตามมาตรฐานดังกล่าว 

 2. สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายใน

เพือ่ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิล โดยทีไ่ดเ้ขา้

ร่วมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบ

ภายในทุกเดือน เพื่อประเมินสถานะของระบบการ

ควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการตดิตาม

ผลการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายใน การประเมิน

ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูลที่ดี และระบบการติดตามผลการ

ดำเนนิงานทีช่ดัเจน รวมทัง้ระบบการตรวจสอบภายใน

มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิผล  

 3. สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการทีเ่กีย่วโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ
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ภายในเน้นการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง

บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและให้รายงานการเข้า

ทำรายการในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

เดอืน และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งชดัแจง้ ครบถว้น และเพยีงพอตามขอ้กำหนด 

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

 4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน  

ตรวจสอบภายในของป ี2553 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบให้

สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท มีการ

ตดิตามการดำเนนิการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ

ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอบข่าย

ของงานตรวจสอบได้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่เป็น

บริษัทย่อยด้วย 

 5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความ

สำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดเป็น

นโยบายและแนวปฏิบัติไว้ มีการประเมินปัจจัยความ

เสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต และหามาตรการป้องกันเพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้และมกีารสรปุรายงานการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ

บริษัททราบทุก 6 เดือน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้       

ผู้ตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติ

ตามมาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความ

เสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีขั้นตอนการ

ปฏบิตัใินการปอ้งกนัความเสีย่งอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม

และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ 

อันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิผล 

 6. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจัดการมี

แนวนโยบายที่แจ้งชัดในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับ

บุคคลภายนอกโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแล

โดยตรง จากการสอบทานไม่พบปัญหาในด้านนี้ 

 7. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้นบัสนนุฝา่ยจดัการ

ที่มุ่งมั่นจริงจังในการบริหารงาน โดยยึดหลักการของ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและ   

มีจริยธรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น        

และผู้มีส่วนได้เสียโดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ         

ธรรมาภิบาลขึ้นมารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับ

ฝา่ยจดัการในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยให้

สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 4 ราย มาเสนอขอบเขต

และคา่ตอบแทนการสอบบญัชสีำหรบัชว่งเวลาป ี2553 

ถึงปี 2555 ผลการพิจารณาได้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผลการปฏิบัติงานของ     

ผู้สอบบัญชีในปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและ

สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

เพือ่ขออนมุตัติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ใหน้ายไวโรจน ์ 

จินดามณีพิทักษ์ หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล หรือ 

นางมญัชภุา สงิหส์ขุสวสัดิ ์แหง่บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 

สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2554  

 

 

  วันที่  11 มกราคม 2554 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

  (ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์) 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน 
Board of Directors’ Statement of Responsibility 
for Financial Reports 

 คณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

ไดใ้หค้วามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิ

และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง

ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปี งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ทีจ่ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการ

ใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีส่มเหตุ

สมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้

ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึง

สะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปี

ที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็น      

ผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง

และกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

เอกสารทางการเงนิใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจ

ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน  

ทนัเวลา และปอ้งกนัมใิหเ้กดิการทจุรติหรอืการดำเนนิการ

ที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่น

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและ

งบการเงินรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

(นายธนินท์ เจียรวนนท์) 

ประธานกรรมการ 

 

 

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
Summary of the Employee Joint Investment 
Program (EJIP) 

 Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้กับพนักงาน 

สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนทำงาน และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทในการ

ใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการรักษาบุคลากรให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว 

(Long-term Incentives) 

 

1. ลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการ

ลงทุนแบบสะสมหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจ

ด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) 

 

2. รูปแบบโครงการ 

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นคนดูแลโครงการ

ทำการซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด

ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดสรรจำนวนหลักทรัพย์ลงในบัญชีของพนักงาน

EJIP
พนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจ

แบ่งเงินเดือนบางส่วนซื้อหุ้น

ของบริษัทเป็นประจำทุกงวด

บริษัท

สมทบเงินให้พนักงานเพิ่ม

เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกงวด
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หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ หุ้นสามัญ CPALL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

ความถี่ในการลงทุน เป็นรายเดือนระบุวันที่แน่นอน  

จำนวนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง  • พนักงาน: ร้อยละ 5 หรือ 7 ของเงินเดือนพนักงาน (ตามแต่พนักงานจะเลือก) 

(ต่อพนักงาน 1 คน) • บริษัท: สมทบเพิ่มร้อยละ 80 ของเงินที่พนักงานสะสมแต่ละเดือน 

ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2552 - มิถุนายน 2555 (รวม 3 ปี) 

วิธีการชำระราคา • ซื้อ - หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท 

  • ขาย - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน 

การสั่งซื้อหลักทรัพย์ สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงาน 

  ทำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ 

การส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงานแต่ละบุคคล  

  หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานนั้นๆ 

ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ • เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง 

  • ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงานมีสิทธิ 

   ในการขายหลักทรัพย์ 

  • พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่นๆ ในหุ้นที่พนักงานถือครอง อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน   

   (Rights Issue) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’  

   Meeting) 

การขายหลักทรัพย์ พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้กับบริษัท 

ภาษีที่เกี่ยวข้อง • พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับจำนวนที่บริษัทสมทบให้ 

  • บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนเงินที่สมทบให้กับพนักงานได้  

   เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน 

3. คุณสมบัติของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 
 เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ไม่รวมกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา) ที่มีอายุการทำงานนับจนถึงวันเริ่มจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเปลี่ยนการลงทุน
ในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
และการใช้สิทธิขายหุ้นดังกล่าว
Summary of Changes of the Investment in the 
Convertible Bonds to the Investment in the Convertible 
Preferred Shares and the Exercising of the Put Option 

1. การเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
 

  หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
 

ประเภทหลักทรัพย์    

   

 
ราคาพาร์  

 
การครบกำหนดอายุ/  

การไถ่ถอน  

   

 
 
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย  

 

 

 

 

 

 

 

การแปลงสภาพ  

 

 

 

หุน้กูแ้ปลงสภาพไมม่หีลกัประกนั มลูคา่ 1,519.9 ลา้นเหรยีญ

ฮ่องกง  

 

50.0 ล้านเหรียญฮ่องกงต่อหน่วย 

 

3 ปีนับจากวัน Completion Date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น 

1) มีการดำเนินการไถ่ถอน แปลงสภาพ หรือได้ซื้อ และ

ยกเลิกก่อนวันที่ครบรอบปีที่ 3 หรือ 

2) ตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่าง C.P. Lotus และผู้ถือหุ้นกู้

ให้เป็นวนัทีค่รบรอบปทีี ่ 5 นบัจากวนั Completion Date ของ

สญัญาที่เกี่ยวข้อง 

 

รอ้ยละ 1 ตอ่ป ีกรณทีีไ่มไ่ดร้บัการแปลงสภาพ ณ วนัทีค่รบรอบ

ปทีี ่3 หรอื 5 ป ี(แลว้แตจ่ะตกลงกนั) นบัจากวนั Completion 

Date ของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง CPALL จะไดร้บัสว่นตา่งระหวา่ง

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจริง (Actual Payment) ที่อัตราร้อยละ 

1 และอตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่ถงึวนัครบกำหนด 

ชำระ (Yield to Maturity) ที่อัตราร้อยละ 3.5 เป็นระยะเวลา

ย้อนหลัง 3 ปี หรือ 5 ปี 

 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพในหุ้นกู้แปลงสภาพ

เป็นหุ้นกู้ของ C.P. Lotus ระหว่างระยะเวลาแปลงสภาพ 

นอกจากน้ี หุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกแปลงสภาพโดยอัตโนมัต ิ

ถา้เหตกุารณใ์ดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 

หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ จ ำ น ว น 

3,897.1 ล้านหุ้น  

 

0.02 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น 

 

-ไม่มี – 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาแปลงสภาพ แต่

ต้องไม่ติดข้อจำกัดการแปลงสภาพ 
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  หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

2. การใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน 
 

ผู้มีสิทธิขาย CPALL และ LDI 

คู่สัญญาที่ต้องซื้อหากผู้มีสิทธิขายใช้สิทธิ CPH ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

หลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 3,897.1 ล้านหุ้น 

ราคาซื้อขายต่อหุ้น 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น 

การชำระเงิน ภายหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทและ LDI ได้ใช้

สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus 

ทั้งหมดจำนวน 3,897,110,334 หุ้น ให้แก่ CPH ใน

ราคา 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดย CPH ได้ยืนยัน

การใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และ

ได้จ่ายชำระค่าหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเป็น

เงินสดให้กับบริษัทและ LDI เมื่อวันที ่ 30 กันยายน 

2553 เป็นจำนวนเงินรวม 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง 

หรือเทียบเท่า 3,787.7 ล้านบาท  

 และในวันที่  9 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา

หุน้ละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค)์ สำหรบัผูถ้อืหุน้จำนวน 

4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 

1,797.3 ล้านบาท  

1) ราคาปดิของหุน้ของ C.P. Lotus ตามทีไ่ดอ้า้งองิในตลาด 
หลักทรัพย์ฮ่องกง เท่ากับหรือสูงกว่า 0.43 เหรียญฮ่องกง 
(ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การรวมหุ้น หุ้น
ปันผล การจัดแบ่งประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่
คล้ายคลึงกัน) เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันซื้อขายหลักทรัพย์
ติดต่อกันหรือ 
2) ราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของ C.P. Lotus ตามที่ได้
อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่น้อยกว่า 20 วันซื้อขาย 
หลักทรัพย์ติดต่อกันคือ ราคาที่ 0.43 เหรียญฮ่องกง หรือ       
สูงกว่า (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การรวมหุ้น 
หุ้นปันผล การจัดแบ่งประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่
คล้ายคลึงกัน) 
 
0.39 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น หุน้บรุมิสทิธแิปลงสภาพ 1 หุน้ สามารถ

แปลงเปน็หุน้สามญัของ C.P. Lotus ได ้
1 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
Shareholdings of the Company by 
Directors and Management 

   จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 
   ปี 2552 ปี 2553 
 

ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 0 0 

นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 455,599 455,599 

นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4,912 4,912 

ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 0 0 

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ1 กรรมการอิสระ 0 0 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 765,738 765,738 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5,727,3032 5,897,4042 

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 0 0 

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์  กรรมการ 0 0 

นายสุภกิต เจียรวนนท์  กรรมการ 111,198 111,198 

นายณรงค์ เจียรวนนท์  กรรมการ 194,901 152,401 

นายประเสริฐ จารุพนิช  กรรมการ 0 0 

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 647,6062 707,3352 

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 34,7142 90,1742 

นายธานินทร์ บูรณมานิต1 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร 20,7852 53,6762  

  สายงานปฏิบัติการและการตลาด 

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล 14,3412 35,3612 

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 30,3202 70,7282 

นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

  สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า 286,6952 294,8632 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 460,0292 484,9412 

 
หมายเหตุ  1.  ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

  2. รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) 

 

 

 

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตำแหน่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
As at December 31, 2010 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย
Subsidiaries Information 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศไทย 
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนรับชำระค่าสินค้า 

  และบริการ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 70 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหาร 

  สำเร็จรูปแช่แข็งและเบเกอรี่ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 600 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 

บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมแซม 

  อุปกรณ์ค้าปลีก 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 20 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
As at December 31, 2010 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : บริการด้านระบบสารสนเทศ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 2 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : บริการด้านการตลาด  

  การออกแบบ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 1 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : บริการด้านระบบลอจิสติกส์ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 2 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : สถานศึกษา 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 810 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
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บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด 
ประเภทธุรกิจ : บริการชำระค่าสินค้าและ 

  บริการผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 1,600 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 72.64 

 

บริษัท ปัญญธารา จำกัด 
ประเภทธรุกจิ : บรกิารเกีย่วกบัการจดัฝกึอบรม  

  การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

  และอื่นๆ 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย 

ทุนเรียกชำระ : 1 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ 
 

Lotus Distribution Investment Limited 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศบริติช เวอร์จิ้น  

  ไอส์แลนด์ 

ทุนเรียกชำระ : 116.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 

 

Successor Investments Limited 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน 

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศฮ่องกง 

ทุนเรียกชำระ : 1 เหรียญฮ่องกง 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 
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งบการเงินประจำปี  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
For the years ended 31 December 2010 and 2009 

Annual Financial Statements  
and Audit Report of Certified  
Public Accountant 
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