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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

ซีพี ออลล์ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
พร้อมจะเปลี่ยนทุกความฝันให้มีโอกาสเป็นจริง...

เรียนรู้ร่วมกันที่จะก้าวข้ามฝันไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน
เพื่อให้ทุกชีวิตมีสุขกับทุกโอกาสที่ได้รับ

เพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันคือโอกาส
โอกาสที่เราได้ร่วมสร้างคนเก่ง คนดี
โอกาสที่เราได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนา

โอกาสที่เราได้ร่วมสร้างงาน
และโอกาสที่เราได้ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย

เพื่อมุ่งมั่นให้ส�าเร็จตามปรัชญาองค์กร
“เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” 

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

2559 2560 2561
ข้อมูลจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)

ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ 434,712 471,069 508,552

รายได้รวม 451,939 489,403 527,860

ก�าไรสุทธิ 16,677 19,908 20,930

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  37,939 46,156 41,227

สินทรัพย์รวม 352,268 360,299 373,742

หนี้สินรวม 292,665 280,070 273,923

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,603 80,229 99,819

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.64 8.93 11.11

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.85 2.14 2.22

ปันผลต่อหุ้น 1.00 1.10 1.20

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 

อัตราก�าไรขั้นต้น 21.9 22.3 22.3

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 6.3 6.4 6.1

อัตราก�าไรสุทธิ 3.7 4.1 4.0

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 4.16 3.31 2.76

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 4.9 5.6 5.7

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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1 รายได้และก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ก่อนหักรายการระหว่างกัน

สัดส่วนรายได้1

สัดส่วนก�าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้1

รายได้รวม
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ปี 2561
527,860

ปี 2561
20,930

66%
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอื่นๆ

78%
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอื่นๆ

34%
ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสด 

และบริการตนเอง

22%
ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสด 

และบริการตนเอง

รายได้และผลการดำาเนินงาน
จำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ1



ซีพี ออลล์ ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารสิทธิเท่าเทียม  
เคารพคู่ค้าและคู่แข่ง ตามกรอบกติกาอย่างมืออาชีพ

พร้อมหนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก  
ให้เติบโตเข้มแข็ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน 

โอกาส
 สร้างคนดี สร้างเศรษฐกิจ
              สร้างชาติ



เฮียมิ้ง-บุญมี บุญยิ่งสถิตย ์ 
ต�านานผู้ร่วมธุรกิจร้าน 7-Eleven  
รายแรกของไทย ภูมิใจที่ตัดสินใจไม่ผิด  
ในการร่วมธุรกิจกับ 7-Eleven 
เมื่อ 27 ปีที่แล้ว ด้วยระบบการจัดการที่ดี  
การสนับสนุนจากทีมงานอย่างแข็งขัน  
ท�าให้วันนี้เฮียมิ้งมีโอกาสขยาย 
ร้าน 7-Eleven ถึง 5 สาขา พร้อมส่งต่อ
ธุรกิจเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน



ซีพี ออลล์ ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย 
ส่งมอบอาหารสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ  
คุณภาพและมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้

ความอิ่มอร่อยแบบพอดี มีให้เลือกหลากหลาย ราคาเบาๆ 
ที่ 7-Eleven ร้านอิ่มสะดวกที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคุณ

โอกาส
 สร้างรอยยิ้ม
 สร้างความสุข



กล้วยหอมทอง จากสหกรณ์การเกษตร
ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว่าจะเดินทางจาก 
สวนมาสู่หน้าร้าน ต้องผ่านกระบวนการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารปลอดภัย ตั้งแต่  
ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี ก่อนแต่งตัวเป็น 
กล้วยหอมทองผลเดี่ยว นอกจากผู้บริโภค
จะซื้อหาสะดวกที่ร้าน 7-Eleven ยังสร้าง
รายได้ที่แน่นอนให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย



ซีพี ออลล์ บริษัทไทยหนึ่งเดียว 
ที่ติด 1 ใน 100 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมโลก  
เพราะเราไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สู่คนตัวเล็ก แต่มีฝันยิ่งใหญ ่
ตั้งแต่เกษตรกรต้นน�้า วิสาหกิจท้องถิ่น SMEs ทั่วไทย 
ให้มีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้ส�าเร็จ

โอกาส
 สร้างนวัตกรรม
 เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง



ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “บ้านมะขาม” 
ของนิวัฒน์-พัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ 
ได้รับค�าแนะน�าในเรื่องการตลาด  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ก่อนพลิกโฉมสินค้าเกษตรแปรรปูธรรมดาๆ 
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สแน็กจากมะขาม
ที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตยั่งยืนไปกับ  
7-Eleven ที่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ
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นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

ปี 2561 นับเป็นอีกปีหน่ึงที่ท้าทายของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ในยุคที่เทคโนโลยีก�าลังเจริญรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยจะยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาค  

แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญ 
อาท ิความนิยมในการซือ้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน การช�าระเงนิด้วยรูปแบบทีห่ลากหลายทีไ่ม่ใช่เพียงแค่เงนิสด 
หรือความต้องการในบริการที่ช่วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้น�าธุรกิจ 
ร้านสะดวกซื้อ ตระหนักดีถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน จึงไม่หยุดน่ิงที่จะค้นคว้า วิจัย ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการ  
รวมถงึช่องทางการซือ้ขายหรือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค 
ยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น 

แม้ภาวะตลาดและเงื่อนไขทางการแข่งขันจะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่กว่า 30 ปีที่ด�าเนินธุรกิจด้านค้าปลีกใน
ประเทศไทย บริษทัยังคงยึดม่ันพัฒนาธรุกจิเพ่ือให้บริการความสะดวกแก่ทกุชุมชน ตามปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยย้ิม
จากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” อย่างไม่เปล่ียนแปลง ส่งผลถึงความส�าเร็จในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมทั้ง 
มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืนภายใต้ปณิธาน 
“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” รวมถึงให้การสนับสนุนตลอดจนให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น (SMEs) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน พร้อมเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้า
ไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านร้าน 7-Eleven และแพลตฟอร์มการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs 
สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นด้วย 

ความต่อเน่ืองของการเป็นองค์กรที่ยึดม่ันใน “วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม” โดยก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้ความส�าคัญกับการวางแผนพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ไม่เพียงช่วย
สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่น่าพึงพอใจให้กับ
บริษัทในขณะเดียวกัน ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ตระหนักถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค�านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รณรงค์เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตลอดจนมีความสามารถทีจ่ะปรับตัวภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ บริษทั ซพีี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging 
Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2017-2018) รวมถึงได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก “FTSE4Good Emerging Index” และ 
“FTSE4Good ASEAN 5 Index” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท 
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จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมท่ีผ่านมา บริษัทสามารถขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้เพิ่มขึ้นอีก 720 สาขา 
ท�าให้มีสาขารวมจ�านวน 10,988 สาขา นับว่าประสบความส�าเร็จในการขยายร้านสาขาและสามารถสร้างยอดขายทีน่่าประทบัใจ
ได้ตามเป้าหมาย ด้วยการน�าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทีมิ่ใช่เพียงแค่การปรับเปล่ียนให้เกดิความสะดวกสบายมากข้ึน หากแต่ยังส่งมอบประสบการณ์ทีดี่ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนมีความ
สามารถที่จะน�าประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มาใช้บริหารจัดการธุรกิจอย่างชาญฉลาดก็จะเกิดประโยชน ์
ที่มากมายมหาศาล อาทิ การน�าอีคอมเมิร์ซมาใช้เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
ช่องทาง โดยการผสมผสานข้อได้เปรียบของธรุกจิออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริโภคทีส่ั่งซือ้สินค้าออนไลน์สามารถ
เลือกที่จะมารับสินค้าด้วยตัวเองที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ต้องการ หรือเลือกใช้บริการดีลิเวอรีส่งตรงถึงบ้าน โดยบริษัทได้เริ่ม
เปิดให้บริการรับส่งพัสดุภายใต้ชื่อ Speed-D ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของการมีคลังสินค้า
และร้านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงสามารถเปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7-Eleven จึงเป็นมากกว่า 
ร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาระบบการช�าระเงินดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจับจ่าย สอดรับกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือก้าวสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีมาทดลองใช้ในการพัฒนาต้นแบบร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะ  
(Digital Store) เพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการรูปแบบใหม่กับผู้บริโภค 

ขณะที่ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) หลังจากประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจจากการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคแบบขายส่งครบวงจรในระบบสมาชิก สาขาแรกที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ได้ขยาย
ฐานธุรกิจออกไปยังประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ 2 และยังคงแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การรักษาอัตราการเติบโตที่ดี โดย ณ สิ้นปีที่ผ่านมา แม็คโครมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 129 สาขา และ
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครในต่างประเทศอีก 3 สาขา ได้แก่ 1 สาขาในประเทศกัมพูชา และ 2 สาขาในประเทศอินเดีย 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 527,860 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ
จ�านวน 20,930 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย และบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  
ความสามารถในการท�าก�าไร และอัตราผลตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่ดี มีความมั่นคง และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 
และผู้มีอปุการคณุทกุท่าน ทีใ่ห้ความเช่ือม่ันและสนับสนุนกิจการของบริษทัด้วยดีเสมอมา และทีส่�าคญัขอขอบคณุคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่าน ส�าหรับความร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทท�างานด้วยความมุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนา
องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ังและไร้ขีดจ�ากัด บริษัทหวังว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่ส�าคัญขององค์กรในการก้าวไปสู่
ความย่ังยืน พร้อม “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทกุคน” เพ่ือช่วยยกระดับคณุภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทัง้
ห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

แม้ภาวะตลาดและเงื่อนไขทางการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่กว่า 30 ปีที่ดำาเนินธุรกิจ 
ด้านค้าปลีกในประเทศไทย บริษัทยังคงยึดมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อให้บริการความสะดวกแก่ทุกชุมชน  

ตามปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
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คณะกรรมการบริษัท

นายผดุง เตชะศรินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

และกรรมการอิสระ

นายปรีดี บุญยัง
กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ

นางนำ้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ

นายอำารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ

และกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
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เลขานุการบริษัท
และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสุภกิต เจียรวนนท์
กรรมการ 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ

นายประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการ 

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท  
และรองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานบัญชีและการเงิน

นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
และรองกรรมการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการบริหาร

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการบริหาร

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
กรรมการบริหาร

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

นายอำารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการบริหาร
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คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ควบคุมดูแล 
การจัดทำาบัญชี

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการผู้จัดการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
รองสายงานบัญชีและการเงิน

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงาน Corporate Asset and Facilities 
Management

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานพัฒนาความยั่งยืน

นายสกล เตชะสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานจัดซื้อ

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวน นิ่มกิตติกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานกระจายสินค้า

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานบัญชีและการเงิน

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายวรเดช หงศ์เดชานันท์
รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักบัญชี
ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

อายุ 73 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
21 เมษายน 2559

การศึกษา
• วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 41

• เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�านักลินคอล์น อินน์ 

• เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 Director Accreditation Program (DAP)

2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 กรรมการกฤษฎีกา

2551 ประธานวุฒิสภา

2547 ประธานศาลอุทธรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

พล.ต.อ.พัชรวำท วงษ์สุวรรณ 

อายุ 69 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
19 กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษา
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นักเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 25

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

2548 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
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นำยผดุง เตชะศรินทร์

อายุ 78 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก�ากับดูแล

ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 Independent Director Forum : Update COSO Enterprise Risk 

Management : Integrating with Strategy and Performance

2551 Audit Committee Program (ACP)

2551 Monitoring the Internal Audit Function

2548 Director Accreditation Program (DAP)

2546 Director Certification Program (DCP)

2544 The Role of Chairman

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
2538 - 2541 กรรมการผู้อ�านวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

 รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00011

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยปรีดี บุญยัง

อายุ 80 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วม

เอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 Audit Committee Program (ACP)

2548 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์

2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร

2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00759

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นำงน�้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

อายุ 60 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
22 กุมภาพันธ์ 2561 

การศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 Role of Chairman Program (RCP)

2559 Advanced Audit Committee Program

2550 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (มหาชน) จ�ากัด (ไทย) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

2558 – 2560  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

นำยธนินท์ เจียรวนนท์

อายุ 79 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
ประธานกรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน

• Commercial School ประเทศฮ่องกง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2548 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน 

• ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.

• ประธานกรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.01705

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบิดาของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
4 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
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นำยก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ 66 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549 The Role of Chairman

2543 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร  

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

• ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก

• กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)

• นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์

• นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี

• กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. 

• กรรมการ Nanjing Tech University Pujiang Institute

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 

 (การค้าระหว่างประเทศ)

 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด (ประจ�าฮ่องกง)

2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จ�ากัด 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ�ากัด

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.09957* 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

* หมายเหตุ
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ 72 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
11 สิงหาคม 2548

การศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2548 Director Accreditation Program (DAP) 

2544 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน)

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด

• กรรมการ Bright Excel Investments Ltd.

• กรรมการ CPF (India) Private Ltd.

• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.

• กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.

• กรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

• กรรมการ Coination Investments Ltd.

• กรรมการ CPF Investment Ltd.

• กรรมการ CPF Tanzania Ltd.

• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation

• กรรมการ CPVN Ltd.

• กรรมการ CP Food Investment Ltd.

• กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd.

• กรรมการ Forward Pass Ltd.

• กรรมการ New Splendid Holdings Ltd.

• กรรมการ CP Chozen Ltd. และบริษัทย่อย

• กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด

• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

อายุ 66 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / 

กรรมการบริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 National Director Conference 2018 Rising above Disruptions 

: A Call for Action

2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG)

2559 Ethical Leadership Program (ELP)

2550 Role of the Compensation Committee

2549 Board Performance Evaluation

2549 DCP Refresher

2546 Company Secretary

2544 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• รองประธานส�านักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ C.P. Lotus Corporation

• กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด

• กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการ บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.

• กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยสุภกิต เจียรวนนท์

อายุ 55 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ / กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
15 สิงหาคม 2546

การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน 

• ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

• ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

• ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีที ไบร์ท โฮลดิ้ง

• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนสเม้นท์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป

• ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้)

• ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอร์จูน ลิสซิ่ง

• ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

• ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์

• ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

• ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์

• ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอล์

• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาด 

และการจัดจ�าหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บจ. ซี.พี โลตัส คอร์ปอเรชั่น

• รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บจ. เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์

• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจ�าหน่าย (ไทย) 

บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย)  

บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)  

บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

• รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง)

• รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น

• รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์

• รองประธาน บจ. เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์

• กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาปี

 2
56

1 
บร

ิษัท
 ซ

ีพ
ี อ

อล
ล์ 

จำา
กัด

 (
มห

าช
น)

22

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป

• กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์ 

• กรรมการ บจ. ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้

• กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์

• กรรมการ บจ. ผิง อัน อินชัวรันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า

• กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00248

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบุตรชายนายธนินท์ เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายนายณรงค์ เจียรวนนท์

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
4 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยณรงค์ เจียรวนนท์

อายุ 54 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• Systematic Innovation of Products, Processes and Services,  

MIT Sloan Executive Education

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into 

Global Executives, Harvard Business School, Harvard University

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, 

New York University, USA

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

รองประธานอาวุโส

• บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

กรรมการ

• Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• ธนาคาร Business Development

• Tai’an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Beijing Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Xi’an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Shantou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด

• Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited

• Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Zhejiang CP Trading Company Limited

• บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ากัด

• บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ�ากัด

• Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Company Limited

• Wuxi Yilian Supermarket Company Limited

• Taizhou Yilian Supermarket Company Limited

• Hefei Ailian Supermarket Company Limited

• Changsha Chulian Supermarket Company Limited

• Wuhan Yichu Ailian Supermarket Company Limited

• Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Shanghai Yilian Supermarket Company Limited

• Shanghai Ailian Supermarket Company Limited

• Shanghai Songlian Supermarket Company Limited

• Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Company Limited

• Shanghai Cailian Supermarket Company Limited

• Nantung Tonglian Supermarket Company Limited

• Kunshan Tailian Supermarket Company Limited

• C.P. Zonglian (Shanghai) Management Company Limited

• Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Shanghai Changfa Shopping Center Company Limited

• Nantong Tonglian Supermarket Company Limited

• Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• Guangdong Huanantong Trading Development Company Limited

• Foshan C.P. Lotus Management Consulting Company Limited
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• Zhejiang C.P. Lotus Supermarket Company Limited

• Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Company Limited

• บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• Lotus Distribution Investment Limited

• Yangtze Supermarket Investment Company Limited

รองประธานกรรมการอาวุโส

• CP Lotus Corporation

• Chia Tai (China) Investment Company Limited

กรรมการ

• บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด

• Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited

• Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) Company Limited

• Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited

• Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited

• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

• บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด

• บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จ�ากัด

รองประธานกรรมการ

• บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด

• กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (ไทย)

• กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (จีน)

• กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) 

• Shanghai Kinghill Company Limited

• บริษัท เอส เอ็ม ทรู จ�ากัด

• ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์  

“สรรหาบุคลากรของเครือ”

กรรมการผู้จัดการ

• Shanghai Litai Logistics Company Limited

• คณะกรรมการก�ากับดูแลฯ สถาบันพัฒนาผู้น�า

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 – 2553 กรรมการบริหาร CP Pokphand Company Limited

2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai)  

Company Limited

2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) 

Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00339

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบตุรชายนายธนินท์ เจยีรวนนท์ และเป็นน้องชายนายสุภกติ เจยีรวนนท์

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยประเสริฐ จำรุพนิช

อายุ 70 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 Role of the Compensation Committee

2547 Director Certification Program (DCP)

2547 Finance for Non-finance Director

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• ปัจจุบันกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอเต้ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท 84 จ�ากัด
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท นว 84 จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย  

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

นำยพิทยำ เจียรวิสิฐกุล

อายุ 63 ปี 

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2543 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย  

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.02126*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

* หมายเหตุ
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธำวรกุล

อายุ 65 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 มีนาคม 2542

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2544 Director Certification Program (DCP)
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2539 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการ  

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00052*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

* หมายเหตุ
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยธำนินทร์ บูรณมำนิต

อายุ 55 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
28 เมษายน 2553

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด  

สายงานปฎิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00504*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 
8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นำยสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

อายุ 65 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
เลขานุการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
13 สิงหาคม 2551

การศึกษา
• ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 Anti-Corruption : The Practical Guide

2547 Director Certification Program (DCP)

2546 Company Secretary Program

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• อนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าไทย

• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ Albuera International Ltd.

• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00135*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยกฤษดำ เอื้อปิยะชำติ

อายุ 66 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / รองกรรมการผู้จดัการ ส�านักตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum

2557 Anti-Corruption : The Practical Guide

2553 Audit Committee Program

2552 Company Secretary Program

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
-ไม่มี- 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2531 – 2543 รองผู้จัดการส�านักตรวจสอบ  

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00095*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู

อายุ 61 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
17 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตอาร์ลิงตัน

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00076*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00245

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมำ

อายุ 62 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
13 พฤศจิกายน 2560 (กรรมการบริหาร)

1 มีนาคม 2549 (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี)

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
• 2561 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานและการน�าเสนองบการเงิน 

(3.30 ชั่วโมง)

• 2561 กฎหมายภาษีอากร ปี 2560 – 2561 (10.30 ชั่วโมง)

• 2561 เทคนิคการจัดท�างบการเงินและการจัดท�ารายงานวิเคราะห ์

งบการเงิน (6 ชั่วโมง)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โอเอชที จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ Albuera International Ltd.

• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00059*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

อายุ 70 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

การศึกษา
• Certificate Management Development Program, Kellogg School 

of Management, Northwestern University, USA
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จ�ากัด

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงาน ก.พ.

• กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ส.ขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

2539 - 2547 ผู้อ�านวยการส�านักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน 

กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00293*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00111

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยชวน นิ่มกิตติกุล

อายุ 67 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549 Finance for Non-finance Director

2549 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

•  กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00837*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยสุวิทย์ กิ่งแก้ว

อายุ 69 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 

ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2548 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00332*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยโกษำ พงศ์สุพัฒน์

อายุ 67 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 Corporate Governance for Executives (CGE)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00372*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ

อายุ 64 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด  

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00263*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00328*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยสกล เตชะสถำพร

อายุ 65 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00132*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00072

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นำยวิเชียร จึงวิโรจน์

อายุ 63 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities 

Management 

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00022*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

อายุ 53 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจุบัน 

• กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2554 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด  

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00140*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำงสำวลำวัณย์ เตียงหงษำกุล

อายุ 57 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด  

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00345*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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นำยเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชำติ

อายุ 50 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา
• ปริญญาโท MBA, International University of Japan

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2547 Directors Certification Program (DCP52)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2552 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00337*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นำยวรเดช หงศ์เดชำนันท์

อายุ 61 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
2 กุมภาพันธ์ 2555 (ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี)

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
2561 TFRS ปี 2562 (7 ชั่วโมง)

2560 TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชั่วโมง)

2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานด้านบัญชี (ภาษีอากร) หัวข้อ การจัดท�า 

ส่งมอบและเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (6.30 ชั่วโมง)

2560 การยื่นงบการเงินของผู้ท�าบัญชีด้วยระบบการให้บริการ 

รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)

2559 การยื่นงบการเงินของผู้ท�าบัญชีด้วยระบบการให้บริการ 

รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)

2559 การวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (6 ชั่วโมง)

2559 เคลียร์ทุกประเด็นส�าคัญกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

TFRS for SMEs บังคับใช้ปี 2560 (6 ชั่วโมง)

2558 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2558) 

ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/58 (6 ชั่วโมง)

2558 กรณีศึกษาปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

(6.30 ชั่วโมง)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน

• กรรมการ Successor Investments Limited

• กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  0.00234*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  0.00068

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี- 

* หมายเหตุ 
รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)



นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดย
บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ 
ค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “7-Eleven” 
ในประเทศไทย โดยบริษัทได้รับสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
ดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรก
ที่ซอยพัฒน์พงษ์ เม่ือปี 2532 นอกจากน้ียังประกอบธุรกิจต่างๆ  
ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทน 
รับช�าระค่าสินค้าและบริการ (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด) ธรุกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอร่ี (บริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด) ธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท ซีพี 
รเีทลลงิค ์จ�ากดั) ธุรกจิให้บริการช�าระคา่สนิคา้และบรกิารผ่านบตัร
สมาร์ทการ์ด (บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากดั) ธรุกจิให้บริการด้าน
ระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด) ธุรกิจ
บริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ 
จ�ากัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท 
จ�ากดั) ธรุกจิวิทยาลัยอาชีวศกึษาด้านค้าปลีก และสถาบนัการศกึษา
ด้านการจัดการ (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด) และธุรกิจการจัดฝึก
อบรม การจดัการสัมมนาทางวิชาการทางธรุกจิ (บริษทั ปัญญธารา 
จ�ากดั และบริษทั ออลล์ เทรนน่ิง จ�ากดั) รวมถงึธรุกจิจ�าหน่ายสินค้า
ผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง 
จ�ากัด) เป็นต้น และในปี 2556 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นธรุกจิศนูย์จ�าหน่ายสินค้าแบบ
ช�าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) 

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบำยและทิศทำงองค์กร
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลก�าไรอย่าง

ย่ังยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการทีเ่พ่ิมคณุค่าให้กบัลูกค้าและสังคม 
ผ่านกระบวนการท�างานทีเ่น้นคณุภาพและความคล่องตัวให้กบัองค์กร 
รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน  
ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ปรัชญาองค์กร (Philosophy) 
เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน

พันธกิจ (Mission) 
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า  

ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม 
พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม

ด้านการเติบโตของเครือข่ายร้านสาขา 7-Eleven บริษทัมีแผน
ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 700 สาขา เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 
13,000 สาขา ภายในปี 2564 และมุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็นร้าน 
อิม่สะดวกของคนไทย โดยให้ความส�าคญักบัอาหารพร้อมทานทีส่ด 
สะอาด ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกบัคูค้่า เพ่ือน�าเสนอ
สินค้าใหม่ที่หลากหลาย มีจ�าหน่ายเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven โดย ณ 
สิ้นปี 2561 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 10,988 สาขา 
โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,834 สาขา (คิดเป็น 
ร้อยละ 44) เป็นร้านในต่างจงัหวัด 6,154 สาขา (คดิเป็นร้อยละ 56) 
เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 4,894 สาขา 
(คิดเป็นร้อยละ 45) ส่วนที่เหลือเป็นร้าน Store Business Partner 
5,336 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วง
อาณาเขต 758 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 
7-Eleven เฉลี่ยประมาณวันละ 12 ล้านคน

ทั้งน้ีในปี 2561 บริษัทได้ขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่าง 
ต่อเน่ืองรวม 720 สาขา ทั้งในรูปแบบของร้านในท�าเลปกติ และ 
ร้านในสถานีบริการน�้ามันของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
เพือ่ให้ครอบคลมุพืน้ที่ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรงุเทพฯ และ
ต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีร้านในท�าเลปกติ 9,414 
สาขา (คิดเป็นร้อยละ 86) และร้านในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. 
1,574 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 14)
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กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ
ในปี 2561 พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท มีดังนี้

บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (“Makro”) ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดาน 
รายใหญ่ (Big Lot Board) จ�านวน 230,248,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 4.80 ของหุ้นทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ Makro โดยขายในราคา
หุ้นละ 44 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ได้จากการส�ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) คิดเป็น
เงินทั้งส้ิน 10,130,912,000 บาท การขายหุ้นคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของ Makro  
ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ภายหลังจากการท�ารายการสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro ของบริษัท ได้ลดลงจากร้อยละ 97.88 เหลือ 
ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro

บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด (ALL Wellness Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล และสร้าง
ความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงแนะน�าให้ค�าปรึกษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็น 
ปีแรก และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2560-2561) นับเป็นเพียงบริษัทไทยแห่งเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Food & Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับโลก นับเป็นความส�าเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ 
และการก�าหนดเป้าหมายชัดเจนในการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจ
ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good 
Index เป็นปีแรก ใน 2 กลุ่มดัชนี คือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE Good ASEAN 5 Index 

บริษัทได้รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัท 
อยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2561 นอกจากน้ี บริษทัยังได้รับรางวัลรายงานความ
ยั่งยืน ประจ�าปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทรางวัลดีเด่น จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่เป็นสุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรม (The World’s Most Innovative Companies) ล�าดับที่ 23 
จาก 100 บริษัทในโลก และเป็นเพียงบริษัทไทยแห่งเดียว ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ร่วมกับ Jeff Dyer จาก Brigham 
University และ Hal Gregersen จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) จดัอนัดับบริษทัมหาชนจากทัว่โลกทีมี่ความคดิ
สร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ของบริษัท โดยใช้ “ค่าคะแนนนวัตกรรม” ซึ่งประเมินจากความเชื่อมั่น
ของนักลงทนุ ทีมี่ต่อการเติบโตอย่างต่อเน่ืองขององค์กรเป็นเกณฑ์ช้ีวัด และมองว่าบริษทัไม่เคยหยุดน่ิงในการพัฒนารูปแบบและวิธกีาร
ด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งขยายกิจการไปธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การพัฒนาอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ 
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ค้าปลีก การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น 

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ



ความเป็นมา
ของกลุ่มบริษัท

โดยสังเขป
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ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป

2531 2533
2541 2542 2543 2544

2537 25402539

• รับสิทธิการใช้
เครื่องหมายการค้า 
“7-Eleven” มาจาก 
7-Eleven, Inc. 
สหรัฐอเมริกา

• เริ่มก่อตั้งบริษัท 
เพื่อประกอบธุรกิจ
ร้านค้าสะดวก 
ซื้อภายใต้ชื่อ 
“7-Eleven”

เริ่มเปิดด�าเนินการ 
ศูนย์กระจายสินค้า
บางบัวทองอย่างเป็น
ทางการ

เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท  
ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ 
จ�ากัด” เป็น “บริษัท  
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น 
จ�ากัด” และได้เปิดร้าน 
สาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

จัดตั้งบริษัท ซี.พี.  
ค้าปลีกและการตลาด 
จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
แช่แข็งและเบเกอรี่

• จัดตั้ง Lotus Distribution 
Investment Limited 

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ากัด

• เปิดร้าน 7-Eleven  
ครบ 1,000 สาขา 

• ร่วมกับ The China Retail Fund, 
LDC ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้ 
การบริหารของ American 
International Group  
จัดตั้ง Yangtze Supermarket 
Investment Co., Ltd. เพื่อลงทุน 
ในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

บางบัวทอง

1,000
สาขา 

จัดตั้ง บริษัท รีเทลลิงค์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด  
ซึ่งประกอบธุรกิจจ�าหน่าย
และซ่อมแซมอุปกรณ์
ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก

จัดตั้ง บริษัท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
จ�ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเป็นตัวแทน 
รับช�าระเงินค่าสินค้า
และบริการ

จัดตั้ง บริษัท  
ไทยสมาร์ทคาร์ด 
จ�ากัด ร่วมกับ
พันธมิตร 8 แห่ง



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

372548 2549 2550
25462545 2547

2551

• จดัตัง้บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• จัดตั้งบริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด
• จดัต้ังบรษัิท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
• กระจายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป  

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

• เปิดร้าน 7-Eleven  
ครบ 3,000 สาขา

• เปิดด�าเนินการ โรงเรียน
ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ 
อย่างเป็นทางการ

• จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี 
ปัญญาภิวัฒน์ 

• จ�าหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน
ในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ประเทศจีน

• เปลี่ยนชื่อบริษัท เดิมชื่อ  
“บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น 
จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท  
ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)” 
และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ 
ในระบบการซื้อขาย จาก 
“CP7-11” เป็น “CPALL”

• เปิดร้าน 7-Eleven  
ครบ 2,000 สาขา

• ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ในการเปิดให้บริการ
ร้านสะดวกซื้อ “7-Eleven”  
ในสถานีบริการน�้ามัน ปตท.

• จัดตั้งบริษัท  
ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด 

• ได้รับรางวัลการบริหาร 
สู่ความเป็นเลิศ (Thailand 
Quality Class:  TQC)  
จากคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

• เปิดด�าเนินการศูนย์กระจาย
สินค้าสุวรรณภูมิอย่างเป็น
ทางการ

• เปิดตัวบัตร Smart Purse 
อย่างเป็นทางการ และเป็น 
ร้านสะดวกซื้อรายแรก 
ของประเทศไทยที่รับช�าระเงิน 
ค่าสินค้าและบริการต่างๆ  
ด้วยบัตร Smart Purse  
ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจิทัล

• จัดตั้งบริษัท ปัญญธารา จ�ากัด 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท  
ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด  
เป็น 1,600 ล้านบาท  
ในวันที่ 28 มีนาคม 2551

• เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้าง 
ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ในประเทศจีน ณ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2551

• ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุด 
ในประเทศไทย ส�าหรับ  
“Asia’s 200  
Most-Admired  
Companies”  
จากผลการส�ารวจโดย 
หนังสือพิมพ์ The Wall  
Street Journal Asia

3,000
สาขา 

2,000
สาขา 
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ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป

2552 2553
2555 2556 2557

2554

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา 
พร้อมฉลองการด�าเนินงานครบรอบ  
20 ปี นับตั้งแต่การเปิด 7-Eleven  
สาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ มุ่งสู่ 
การเป็นคอนวีเนี่ยนฟู้ดสโตร์  
หรือร้านอิ่มสะดวก

• เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของ
ประเทศไทยในการจัดท�าโครงการสะสม
หุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee Joint 
Investment Program – EJIP) 

• เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้า 
ภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 7,000 สาขา 
• เข้าซื้อกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร  

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบ 
ช�าระเงินสดและบริการตนเอง 

• ออกหุน้กู้ครัง้แรกมลูค่า 50,000 ล้านบาท
นับเป็นการออกหุ้นกู้ภาคเอกชน 
ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย

• รับรางวัลรางวัลผู้ด�าเนินการธุรกิจ 
ค้าปลกียอดเย่ียมในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
ประจ�าปี 2556 (Best-of-the-Best 
Retailers Award 2013, Asia Pacific)  
จากนิตยสาร รีเทล เอเชีย ร่วมกับ  
ยูโรมอนเิตอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล และเคพเีอ็มจี

• รับรางวัล CEO ECONMASS AWARD 
2013 จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

• เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 
แห่งที่ 2 ที่สุวรรณภูมิ 

• รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก 
ของเมืองไทย จาก ยูโรมอนิเตอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  
เคพีเอ็มจี และนิตยสาร รีเทล เอเชีย 

• รบัรางวัล “CEO ยอดเย่ียม” และ “CFO ยอดเย่ียม”  
ประเภทธุรกิจบริการ โครงการ “SAA Awards for Listed 
Companies” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

• เสร็จสิ้นการเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกันจากการจ�าหน่าย 
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ C.P. Lotus  
Corporation (C.P. Lotus) ให้แก่ C.P. Holding (BVI) 
Investment Company Limited (CPH) โดยได้รับช�าระค่าหุ้น
เป็นเงินสดรวม 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือเทียบเท่า 
3,787.7 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  

• เปลี่ยนชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” เป็น  
“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

• เปิดด�าเนินการศูนย์ 
กระจายสินค้าภูมิภาคล�าพูน

• เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียน 
ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ” 
เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์” โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 8,000 สาขา
• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2 และ 3/2557  

จ�านวนรวม 90,000 ล้านบาท 
• จัดตั้งบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง จ�ากัด  

ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์
• ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์  

ให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดดเด่นที่สุดในประเทศ  

• เปิดอาคารเรียน CPALL Academy   
อาคาร 16 ชั้น ในพื้นที่ธาราพาร์ค  
ถนนแจ้งวัฒนะ

7,000
สาขา 

5,000
สาขา 

8,000
สาขา 

• เปิดด�าเนินการศูนย์กระจาย
สินค้าภูมิภาคขอนแก่น

• ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร
ฟอร์บส์ เอเชีย ให้เป็น 1 ใน 50 
บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มี
ผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia’s Fab  
50 Companies)

สุวรรณภูมิ 

ขอนแก่น
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• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2/2558 
จ�านวนรวม 33,000 ล้านบาท 

• ได้รับ รางวัล Deming Prize 2015 
จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรของประเทศญี่ปุ่น (Union 
of Japanese Scientists and 
Engineers : JUSE) โดยมอบให้แก่ 
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยนับเป็นธุรกิจ
อาหารพร้อมรับประทาน (Ready  
To Eat : RTE) รายแรกของไทยและ 
ของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

• ได้รับการคัดเลือกจาก นิตยสาร  
ฟอร์บส์ เอเชีย ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัท
จดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีผลงาน 
โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประจ�าปี 2558 (Asia’s Fab 50 
Companies 2015) เป็นปีที่ 5 
ติดต่อกัน

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุด
ของประเทศไทย (The World's Most 
Innovative Companies 2015)  
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นอันดับ 3 
ของทวีปเอเชียแปซิฟิก และเป็น 
อันดับ 17 ของโลก

• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองอาคาร
ประหยัดพลังงาน ระดับทองค�า  
จากมูลนิธิอาคารเขียวไทย

• เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค 
ขนาดใหญ่ ส�าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  
ที่จังหวัดชลบุรี และเปิดศูนย์กระจาย
สินค้าแช่แข็งที่จังหวัดเชียงใหม่

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 9,500 สาขา 
• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2/2559 จ�านวน

รวม 19,000 ล้านบาท เพื่อน�ามาช�าระคืน
หุ้นกู้ที่ครบก�าหนดอายุ

• ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนเป็นครั้งแรก จ�านวน 10,000 
ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก 
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

• จัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านอาหาร (บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด) 
โดยบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุน
ทั้งหมด

• จัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร ์
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
โดยบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุน
ทั้งหมด

• บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ CPALL มีการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีนจ�านวน 30 ล้านบาท รวมเป็นทนุ
จดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย CPALL 
เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อให้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ในการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่าง
ประเทศ เฉพาะด้าน Inbound Transfer 
และรับผิดชอบเงินบาทเท่านั้น

• ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ถูกเลือกซื้อ
สูงสุดของกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศไทย” 
จากผลวิจัยและจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ 
ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดและร้านค้าปลีก 
ที่มีอัตราการถูกซื้อสูงสุด ที่จัดท�าโดย  
กันตาร์ เวิล์ดพาแนล

• ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired 
Brand 2016 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก 
ผลวิจัยที่จัดท�าโดยนิตยสาร BrandAge 
โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้น�ากลุ่มร้านค้า
สะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

• ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand 
Thailand 2015-2016 สาขาร้านสะดวกซือ้ 
และอาหารแช่แข็ง ภายใต้ชื่อ “อีซีโก”  
ซึ่งด�าเนินการโดย นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ 
เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่สามารถครองใจ  
และเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของ 
ผู้บริโภคในประเทศไทย

• ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัด
พลังงานระดับที่ 1 กลุ่ม "อาคารโรงเรียน
และร้านสะดวกซื้อ" จากการไฟฟ้า
นครหลวง ในงาน MEA Energy Saving 
Building Award 2015 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งร้าน 7-Eleven  
ผ่านเกณฑ์ถึง 14 สาขา และด�าเนินการลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าตามเงื่อนไขของ 
การไฟฟ้านครหลวงตลอดปี 2559

• ได้รับรางวัล Excellence in Consistent 
TPM Commitment 2015 มอบให้แก่ 
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ม  
ซีพี ออลล์ ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร
พร้อมรับประทาน ด�าเนินการโดย Japan 
Institute of Plant Maintenance (JIPM) 
ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรทั่วโลกที่ประสบ
ความส�าเร็จ ด้านการใช้ระบบควบคุมและ
จัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม 
(Total Productive Maintenance; TPM) 
นับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 
รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 
ดังกล่าว

• ได้รับรางวัล Ishikawa - Kano Award 
(IKA) จาก Dr. Noriaki Kano โดยมอบ 
ให้แก่ บริษทั ซีพแีรม จ�ากัด เป็นบรษัิทในกลุม่ 
ซีพี ออลล์ ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร
พร้อมรับประทาน ที่ได้รับคัดเลือกจาก
สมาชิก Asian Quality Network (ANQ) 
ทั้งสิ้น 17 ประเทศ ว่า CPRAM มีผู้บริหาร
ที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการ
บริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total 
Quality Management; TQM) อย่างเป็น
รูปธรรม

ชลบุรี
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ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป

2561
2560

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 10,000 สาขา 
เพิ่มขึ้น 726 สาขา

• ในปี 2560 ได้ออกหุ้นกู้รวม 3 ครั้ง 
จ�านวนรวม 25,500 ล้านบาท และ 
ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนเป็นครั้งที่สอง อีกจ�านวน 
10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อน�ามาช�าระ
คืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดอายุไถ่ถอน 
ระหว่างปีทีม่จี�านวนรวม 25,937 ล้านบาท 
และช�าระคืนหุ้นกู้ที่เรียกไถ่ถอนคืน 
ก่อนครบก�าหนด  

• คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุน
อีกจ�านวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 
“บริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสท์เม้นท์ 
จ�ากัด” (LDI) รวมเป็นทุนจดทะเบียน  
244 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน�าไปลงทุน
เพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งประกอบ
ธุรกิจการลงทุน การค้า การศึกษา และ 
 

รองรับการขยายธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต ทั้งนี้ 
มติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 
ทางตรงและทางอ้อมซึ่งสัดส่วน 
การถือหุ้นเป็นไปตามเดิม

• ได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทชั้นน�า 
ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  
(Dow Jones Sustainability Indices หรอื 
DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจ 
ค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Food & Staples Retailing)  
ประจ�าปี 2560 ถือเป็นบริษัทไทยและ
ภูมิภาคเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการ
คัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้

• ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired 
Brand 2017 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  
จากผลวิจัยที่จัดท�าโดยนิตยสาร 
BrandAge โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้น�า
ในหมวดค้าปลีก

• ได้รับรางวัล “กฟน. อาคารประหยัด
พลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ” และรับ 
ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัด
พลังงาน” ระดับดีเด่น ประเภทร้าน
สะดวกซื้อ และผ่านการรับรองอาคาร
ประหยัดพลังงานระดับที่ 1 ประเภท 
อาคารส�านักงาน (อาคารธาราสาทร)  
ในโครงการประกวดอาคารประหยัด
พลังงาน MEA Energy Saving 
Building Awards 2016 

• ขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 
(มหาชน) (“Makro”) จ�านวน 230,248,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ Makro โดยขายในราคาหุ้นละ  
44 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10,130,912,000 
บาท ทั้งนี้ การขายหุ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์

• จัดตั้งบริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด  
(ALL Wellness Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการ
ดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรมระบบ 
ดจิทิลั และสร้างความสะดวกในการดแูลสุขภาพ
ให้กับชุมชน รวมถึงแนะน�าให้ค�าปรึกษาการ
ดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญทาง 
การแพทย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL  
และเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด

• เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคขนาดใหญ่
ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดบุรีรัมย์

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก 
และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 (2560-2561) ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Food & Staples Retailing 

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีที่ประเมิน
ศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index  
เป็นปีแรก ใน 2 กลุ่มดัชนี คือ FTSE4Good 
Emerging Index และ FTSE Good ASEAN 
5 Index 

• ได้รับการคัดเลือกให้บริษัทอยู่ในรายชื่อ 
หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ�าปี 2561 และได้รับ
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 
(Sustainability Report Award 2018) 
ประเภทรางวัลดีเด่น จัดโดย CSR Club 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และสถาบนัไทยพฒัน์ 
อีกด้วย

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่เป็นสุดยอด
บริษัทแห่งนวัตกรรม (The World’s Most 
Innovative Companies) ล�าดับที่ 23  
จาก 100 บริษัทในโลก และเป็นเพียงบริษัทไทย 
แห่งเดียว ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากนิตยสาร 
Forbes  ร่วมกับ Jeff Dyer จาก Brigham 
University และ Hal Gregersen จาก 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 

10,000
สาขา 

บุรีรัมย์



ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายสุทธิและรายได้การให้บริการ  

ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (ตามข้อมูลก่อนหักรายการระหว่างกัน) ได้เป็น 3 กลุ่ม  
ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มธุรกิจ
2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven) 278,246 57 302,584 57 335,532 59

ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแบบช�าระเงินสด 

และบริการตนเอง (Makro)

172,792 36 186,757 36 192,932 34

ธุรกิจอื่นๆ/1 32,701 7 35,863 7 40,885 7

รายได้รวม 483,739 100 525,204 100 569,349 100

กลุ่มธุรกิจ	 2559	 2560	 2561
/1 ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอรี่ของ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ธุรกิจเป็นตัวแทนรับช�าระค่าสินค้า
และบริการของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด และธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีกของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 
และรายได้จากบริษัทย่อยอื่นๆ

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิ 
แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้
เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement

ทีผ่่านมา บริษทับริหารจดัการร้านสะดวกซือ้ในลักษณะทีมี่เครือข่ายกระจายอยู่ในพ้ืนที่
ต่างๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย ส�านักงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว และสถานีบริการน�้ามัน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ี ในปี 2561 มีจ�านวนร้านสาขาเปิดให้บริการ 
ทั้งสิ้น 10,988 สาขา 

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

(หน่วย	:	ร้าน) 2558 2559 2560 2561 จ�านวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในปี	
2561

ร้านสาขาบริษัท 3,908 4,205 4,530 4,894 364

ร้าน Store Business Partner 4,257 4,645 5,017 5,336 319

ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 667 692 721 758 37

รวม 8,832 9,542 10,268 10,988 720

 

จ�ำนวนร้ำน 7-Eleven ทั่วประเทศ
แยกตำมลักษณะควำมเป็นเจ้ำของ

ร้านสาขาบริษัท

ร้าน Store Business Partner

ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ 
ช่วงในอาณาเขต

3,908
4,205

4,530
4,894

4,257

667

4,645

692

5,017

721

5,336

758

364

319

37

จ�ำนวนสำขำ 
ที่เพิ่มขึ้น 

ในปี 2561

จ�ำนวนสำขำ 
ที่เพิ่มขึ้น 

ในปี 2561

จ�ำนวนสำขำ 
ที่เพิ่มขึ้น 

ในปี 2561
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1) ร้านสาขาบรษัิท เป็นร้านทีบ่ริษทัเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทัง้หมด บริษทัเป็นผู้ลงทนุในอปุกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การตกแต่งร้าน 
และต้นทุนค่าสินค้า รวมทั้งเป็นผู้บริหารร้าน 

2) ร้าน Store Business Partner (SBP) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพนักงานสามารถเข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven  
ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการ
คัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยแนะน�า
เทคนิคการจดัการใหม่ๆ โดยทีผู้่สนใจท�าธรุกจิสามารถเลือกร้านสาขา 7-Eleven ทีเ่ปิดด�าเนินการแล้ว แต่ในกรณีทีผู้่สนใจท�าธรุกิจมีท�าเลเอง 
ทางบริษทัจะด�าเนินการวิเคราะห์ท�าเลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน โดยระยะเวลาอนุญาตให้ด�าเนินการร้านและผลประโยชน์ตอบแทน 
จะขึ้นอยู่กับประเภทของ SBP

3) ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต เป็นร้านที่บริษัทท�าสัญญาอนุญาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเปิดร้าน 
7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตที่ก�าหนด ปัจจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี โดยผู้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบ
การเปิดสาขาและบริหารร้าน 7-Eleven ในขณะที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

ส่วนผสมของสินค้าในร้าน	7-Eleven
บริการหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน โดยแบ่งหมวดสินค้าออกเป็น 

อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 70 โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหารและผักผลไม้พร้อมทาน ขนมปัง ขนมหวาน รวมไปถึงกาแฟ  
All Café เป็นต้น และสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ ร้อยละ 30 โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว Personal Care 
และของใช้ในบ้าน Household Products เป็นต้น 

บริษทัตระหนักและติดตามการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจทิลัและสังคมไร้เงนิสดของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ความสะดวกและรวดเร็วสามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการได้ทุกที่ทุกเวลา มีส่วนส�าคัญมากข้ึนต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค บริษัทจึงมีการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ใน 
รูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ี สามารถน�าเสนอและส่งมอบ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทีเ่ปล่ียนไปของลูกค้า เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มใหม่ๆ ต่อเน่ือง 
ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคช่ัน 
บนโทรศัพท์มือถือ การให้บริการทางการเงิน (Financial Services) ผ่านการเพิ่มทางเลือกในการช�าระค่าสินค้าและบริการ เช่น การเพิ่ม
ช่องทางการช�าระผ่าน Mobile Application Counter Service Pay เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น การเพิ่มทางเลือกและความ
สะดวกรวดเร็วในการช�าระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน Alipay, UnionPay และ Credit Card ช�าระผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคช่ัน True Money Wallet ตลอดไปจนถึงบริการรับส่งสินค้าให้ลูกค้ามารับที่ร้านสาขา ให้บริการขนส่งพัสดุ 
ภายใต้ชื่อ SPEED-D ที่ร้าน 7-Eleven โดยเป็นการส่งมอบความสะดวกสบายในการรับ-ส่งพัสดุ ที่ร้าน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง

ย่ิงไปกว่าน้ัน บริษัทเรียนรู้และติดตามการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรและสังคม รวมไปถึงความต้องการและความคาดหวัง 
ทีเ่ปล่ียนแปลงไปของลูกค้าตลอดเวลา พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมีความส�าคญัอย่างย่ิงในการใช้วางแผน
ผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การคิดค้นพัฒนา และการคัดเลือกสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่และท�าเลที่ตั้ง เพื่อให้สามารถทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ลักษณะลูกค้า	
บริษัทเป็นผู้ให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายร้านสาขาที่กระจายอยู่ทุกชุมชน ดังน้ันกลุ่มลูกค้าของบริษัทจึงมีความ 

หลากหลายครอบคลุมทกุเพศทกุวัย และหลากหลายอาชีพ ซึง่อาศยัและด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันใกล้ๆ ร้าน 7-Eleven โดยภาพรวมน้ัน 
จ�านวนลูกค้าที่เข้าร้านมาซื้อสินค้าและบริการในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละกว่า 12 ล้านคน ในปี 2561
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บริษัทไม่เพียงให้ความสนใจลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้าน 7-Eleven ในมุมของช่วงอายุ แต่ยังค�านึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตอีกด้วย ทั้งนี้
บริษัทมุ่งหวังให้ร้าน 7-Eleven สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าแต่ละราย (Customer Daily 
Life) บริษัทจึงพยายามคัดเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละท�าเลที่ต้ัง พร้อมทั้งวางแผนจัดเตรียมสินค้าและบริการให้เพียงพอ
กับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยในแต่ละท�าเลจะมีช่วงเวลาขายดีที่แตกต่างกัน ทั้งกลางวัน กลางคืน  
วันท�างาน วันหยุด หรือแม้กระทั่งช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์ส�าคัญในแต่ละพื้นที่ 

จุดแข็งและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
กว่า 30 ปี ที่ร้าน 7-Eleven เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคชาวไทย โดยให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้า

ผ่านเครือข่ายร้านค้าที่กระจายอยู่ทุกชุมชนกว่า 10,000 สาขา บริษัทยังคงขยายเครือข่ายร้านสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลุมและ 
เข้าถงึความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากทีสุ่ด เป็นผลให้บริษทัมีการแบ่งส่วนตลาดในร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ลักษณะ Chain 
Store มากที่สุด โดยปี 2561 บริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้น 720 สาขา สัดส่วนร้านสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 45 ในขณะ
ที่ร้านสาขาในต่างจังหวัด เท่ากับร้อยละ 55

นอกเหนือจากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนสาขาใหม่ไปในท�าเลศกัยภาพเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ร้านสาขา
ในคอนโดมิเนียม อาคารส�านักงาน มหาวิทยาลัย และท�าเลที่ลูกค้ามีรายได้สูง ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสินค้าและบริการเพื่อรองรับ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้า
และนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศ และกลุ่มลูกค้าบริเวณการค้าขายแถบชายแดน เป็นต้น  
ไม่เพียงเท่าน้ันบริษทัยังพัฒนาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทนัสมัย พร้อมทัง้รักษาคณุภาพการเติบโตไปพร้อมกบัสาขาทีเ่ปิดใหม่อกีด้วย 

จุดแข็งอีกประการหนึ่ง คือฐานจ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน 7-Eleven กว่า 12 ล้านคนต่อวันนั้น บริษัทมุ่งให้ความส�าคัญกับการ
ศึกษาและท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Customer Insight) เพื่อน�ามาวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การคัดสรรและพัฒนา
สินค้าและบริการทีมี่ศกัยภาพเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างทนัสถานการณ์ สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มแต่ละพ้ืนที่ อีกทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ใส่ใจและเป็นเอกลักษณ์ (Signature Service)  
โดยการปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริการแก่พนักงานทุกระดับ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จุดเร่ิมต้นของการให้บริการที ่
เป็นเลิศน้ัน จะต้องมาจากพนักงานที่มีความสุขและสนุกในการท�างาน มีทัศนคติเชิงบวกด้านการให้บริการ (Service Mindset)  
เพ่ือน�าไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ทีดี่น่าประทบัใจ รวมไปถงึการสร้างความแตกต่างและความผูกพันในระยะยาวให้กบัลูกค้าด้วยบริการ
ที่อบอุ่นและเป็นมิตรของพนักงานทุกคน

ย่ิงไปกว่าน้ัน เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ครอบคุลมในหลากหลายธุรกิจ และหลากหลายประเทศ 
รวมไปถึงเครือข่ายร้าน 7-Eleven จากทั่วโลก ที่ช่วยเสริมความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการผ่านการแลกเปล่ียนความรู้และ 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างกัน นอกจากน้ียังขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน สถาบัน 
การศึกษา เพื่อน�าองค์ความรู้มาต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ราคา
สมเหตุสมผล สร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการขายต่อไป

นอกจากน้ี บริษทัมีศนูย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ทีค่รอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ มีระบบการบริหารจดัการทีท่นัสมัย และมีประสิทธภิาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าร้านสาขาจะได้รับสินค้าครบถ้วน ตรงเวลา ไม่เสียโอกาสการขาย และบริษัทสามารถรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงมือลูกค้าได้
ทั้งนี้บริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ค้าปลีกที่มีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้ามากที่สุดในประเทศอีกด้วย

การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
เศรษฐกจิไทยในปี 2561 ยังคงเผชิญกบัความท้าทาย โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอก ทัง้การส่งออกและการท่องเทีย่วทีเ่ร่ิมมีสัญญาณ

ชะลอตัวลงในช่วงคร่ึงหลังของปี จากผลกระทบของสงครามการค้า ภาวะผันผวนทางการเงนิโลก การชะลอตัวของนักท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
ชาวจนี ภายหลังจากเหตุการณ์เรือท่องเทีย่วล่มทีจ่งัหวัดภูเกต็ ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิจนีเร่ิมส่งสัญญาณชะลอตัวลง ในขณะทีก่�าลังซือ้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ในประเทศค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ ให้กระจายลงสู่ฐานรากระดับ
ชมุชนมากขึ้น ผ่านโครงการท่องเที่ยวเมืองรอง บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ มาตรการช้อปช่วยชาติที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต�่า และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง รวมไปถึงการปรับค่าจ้างแรงงานข้ันต�่าเพ่ือให้มีเม็ดเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากภาระหนี้ผูกพันที่ยังคงสูง ท�าให้ผู้บริโภคยังคงมีการไตร่ตรองในการซื้อสินค้ามากขึ้น 

ภายใต้แรงกดดันด้านเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ประกอบกับผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที ่
หลากหลายอกีทัง้มีการคดิและไตร่ตรองก่อนซือ้สินค้ามากข้ึน ความท้าทายและรูปแบบการแข่งขันของผู้ค้าปลีกในปี 2561 คอืการก้าวเข้าสู่
สังคมดิจทิลัและสังคมไร้เงนิสด ทีก่ารช�าระค่าสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจทิลัมากข้ึน เป็นผลให้พฤติกรรมและการตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลซื้อและช�าระเงินค่าสินค้าและบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
ทีส่ะดวก เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ทีดี่และประทบัใจให้กบัลูกค้า จากการแข่งขันทีรุ่นแรงข้ึนทัง้ช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ 
เป็นผลให้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2561 ว่ามีการขยายตัวร้อยละ 3.0 และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 
3.5 ล้านล้านบาท 

 จ�านวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store) ในปี 2561 มีทั้งสิ้น 17,205 
สาขา เพิ่มขึ้น 954 สาขา โดยส่วนใหญ่ยังคงมาจากการขยายสาขาและเพิ่มรูปแบบร้านใหม่ๆ ของร้าน 7-Eleven ขณะที่ผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ 
ส่วนใหญ่เน้นการปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้มีความทนัสมัยตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป รองรับการขยายตัวตลาดออนไลน์ 
โดยมีการผสมผสานช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันมากข้ึน อย่างไรกต็ามในปีน้ีบริษทัยังคงมีส่วนแบ่งการตลาด
จ�านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อประมาณร้อยละ 64 รองลงมา ได้แก่ เทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส และแฟมิลี่มาร์ท สัดส่วนร้อยละ 9 และ 6 
ตามล�าดับ 

 
(หน่วย : ร้าน) 2559 2560 2561

ร้านค้าสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน�้ามัน	 12,655	 13,515	 14,237

ร้าน	7-Eleven	 	 8,210	 8,814	 9,414

ร้านอื่นๆ		 	 	 4,445	 4,701	 4,823

ร้านค้าในสถานีบริการน�้ามันทั้งหมด	 2,509	 2,736	 2,968

ร้าน	7-Eleven	 	 1,332	 1,454	 1,574

ร้านอื่นๆ	 	 	 1,177	 1,282	 1,394

รวมจ�านวนร้านสะดวกซื้อ	 15,164	 16,251	 17,205

หมายเหตุ : ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะกลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store)
ที่มา : จากการรวบรวมและประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีข้ึนเล็กน้อย โดยสภาพัฒน์คาดการณ์การขยายตัวที่ร้อยละ 3.5-4.5  
ตามการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทนุภาคเอกชน และการลงทนุภาครัฐ ทีข่ยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทีมี่ความคบืหน้าหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการภายใต้แผนโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
รวมทัง้คาดว่าภาคการท่องเทีย่วจะขยายตัวดีข้ึน หลังจากการชะลอตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง 2561 ทีผ่่านมา และการจดัการเลือกต้ังในไตรมาส 1  
ของปี 2562 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ การลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการกลับมาของก�าลังซื้อและความเชื่อมั่นในการ
จับจ่ายใช้สอยให้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงระดับราคา
น�้ามันและอัตราดอกเบี้ย ที่จะส่งผลต่อต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดค้าปลีก ปี 2562  
จะขยายตัวร้อยละ 3.5-3.8 โดยมีมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท โดยพบว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเ่ข้ามามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประวันของ 
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ผู้บริโภคและการท�าธรุกจิ เป็นผลให้สามารถรับทราบข้อมูลและเปรียบเทยีบราคาสินค้าได้จากช่องทางและแหล่งทีห่ลากหลายทัว่โลก ท�าให้
ราคาจึงไม่สามารถปรับข้ึนได้เร็วเหมือนเดิม ดังน้ันในปี 2562 คาดว่าจะเห็นภาพของการแข่งขันในรูปแบบของการปรับตัวสู่การค้าขาย 
ในอนาคต ที่เชื่อมโยงการผสมผสานกับร้านค้าที่มีหน้าร้านรูปแบบเดิมหรือออฟไลน์และการค้าออนไลน์ (Online-to-Offline หรือ O2O) 
รวมไปถงึการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยในการท�าความเข้าใจผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการศกึษาเชิงลึกเพ่ือเข้าใจและสามารถ
ตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่ลงลึกไปถึงรายกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และมอบสินค้าและ
บริการทั้งรูปของการท�าการตลาด การขายสินค้า การช�าระเงิน การส่งมอบที่สะดวกรวดเร็ว เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและประทับใจ 
ให้กบัลูกค้า รวมไปถงึการน�าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยความซ�า้ซ้อน ระบบออโตเมช่ัน (Automation) ช่วยบริหารจดัการต้นทนุ ลดความสูญเปล่า 
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินงาน
ปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายทีส่�าคญัของบริษทัในหลากหลายด้าน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีเ่กิดข้ึน

กับธุรกิจค้าปลีก โดยมีปัจจัยส�าคัญ คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
สินค้า ช่องทางซื้อขายและช�าระเงิน รวมถึงก่อให้เกิดแพลตฟอร์มทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและประสบการณ์ของ
ลูกค้า และการด�าเนินธุรกิจค้าปลีกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น น�าไปสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และตอบสนองกับวิถีการด�าเนินชีวิต และความคาดหวัง
ของผู้บริโภคทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือทีจ่ะสามารถรับมือกับการแข่งขันทีย่ิ่งทวีความรุนแรง สามารถรักษาและเพ่ิมฐานลูกค้าใน
ตลาดเดิม รวมไปถึงขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ทั้งการบริหารต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยค�านึงถึงลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อที่จะเติบโตไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเพื่อน�าไปสู่การเติบโตและยั่งยืน
บริษัทตระหนักดีว่าขณะน้ีก�าลังอยู่ในยุคการเปล่ียนผ่านของอุตสาหกรรมค้าปลีก จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึน ในขณะเดียวกนั บริษทัจ�าเป็นต้องรักษาสมดุลของการขยายธรุกจิ เพ่ือรองรับโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ที่มาจากการขยายตัวของสังคมเมืองและพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนดประเด็นกลยุทธ์หลักของบริษัท ดังนี้

1. กลยุทธ์การขยายและพัฒนาร้านสาขาครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่  
(Store Expansion & Innovative Store)
บริษทัมุ่งเน้นขยายเครือข่ายร้านสาขาให้ครอบคลุมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกค้า ทัง้การปรับปรุงร้านสาขาเดิมและสาขาใหม่ 

ให้มีรูปแบบและส่ิงอ�านวยความสะดวกทีส่อดคล้องกบัพฤติกรรมและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธภิาพ
โดยมีเป้าหมายเปิดร้านสาขาใหม่ประมาณ 700 สาขาต่อปี เพ่ือมุ่งสู่ 13,000 สาขาในปี 2564 การขยายสาขาใหม่อย่างมีประสิทธภิาพ
บนท�าเลที่มีศักยภาพ ช่วยให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างม่ันคง โดยเป้าหมายหลักของการขยายเครือข่ายร้านสาขา  
จะสอดคล้องไปกับการขยายตัวของชุมชนเมือง ทั้งหัวเมืองหลัก หัวเมืองรอง ตามการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกจิของแต่ละท้องที ่โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนทีท่่องเทีย่วและเขตเศรษฐกจิพิเศษต่างๆ รวมถงึท�าเลศกัยภาพอืน่ๆ 
ในรูปแบบการร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ อาทิ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล และสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อเปิดร้าน
สาขาไปยังคอนโดมิเนียม อาคารส�านักงาน มหาวิทยาลัย และท�าเลทีลู่กค้ามีรายได้สูง และเพ่ือเป็นการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค
ทีใ่ช้รถส่วนตัว การขยายตัวของเมือง และเป็นการขยายรัศมีการให้บริการลูกค้าให้มากข้ึน จงึมีการขยายร้านสาขาขนาดใหญ่ ลักษณะ 
Stand Alone มีพื้นที่จอดรถบริการมากขึ้น โดยในปี 2561 มีทั้งสิ้นกว่า 2,000 สาขา พร้อมทั้งเพิ่มขนาดพื้นที่ขายในร้าน เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ย่ิงไปกว่าน้ันบริษทัยังให้ความส�าคญักบัการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในร้าน เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและจับจ่ายใช้สอยที่สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
โดยมีการพัฒนาร้านทีมี่ความทนัสมัยด้านเทคโนโลยีดิจทิลั ส่ิงอ�านวยความสะดวก เมนูแสดงรายการอาหารพร้อมภาพ Digital Menu 
Board จุดช�าระค่าสินค้าแบบ Self Check Out รวมไปถึงด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ร้านสาขา
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หรือร้านสาขาที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เป็นต้น

2. กลยุทธ์ด้านสินค้า โดยเน้นสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นร้านอิ่มสะดวก 24 ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบ
การมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสังคมเมืองและความสะดวกสบายของคน 

รุ่นใหม่ ตลอดไปจนถึงทิศทางของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหนึ่งของทางบริษัท 
ทีผ่่านมาบริษทัให้ความส�าคญักบัการศกึษาและท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Customer Insight) เพ่ือน�ามาใช้ในการสรรหา
และพัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด และทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมรวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
แต่ละพ้ืนที ่เพ่ือให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการทีค่รอบคลุม ช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ทัว่ถงึมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ให้ร้าน 7-Eleven เป็นจุดหมายของอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Destination) ในใจลูกค้า
บริษทักมี็การพัฒนาสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคูแ่ข่ง ทัง้ในแง่ของรสชาติความอร่อย ความหลากหลาย
ของเมนู นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ตลอดไปจนถึงการสร้างความคุ้มค่าให้มากขึ้น เพิ่มคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ส่งเสริม 
สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะสินค้าและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ อาทิ ผักผลไม้สดพร้อมทาน น�้าผักและน�้าผลไม้  
อาหารแคลอรี่ต�่า อาหารโซเดียมต�่า เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ค�านึงถึงสุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงอายุของสังคมไทย เป็นต้น และ
นอกจากข้าวกล่องทีวั่นน้ีได้ขยายครอบคลุมไปทกุสาขาแล้ว บริษทัยังได้พัฒนาสินค้าภายใต้การดูแลของเชฟทีไ่ด้รับรางวัลระดับโลก
ร่วมกับคู่ค้าเพื่อเพ่ิมความหลากหลายของเมนูอาหารที่มีจ�าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven ให้ตอบสนองความต้องการในทุกมื้ออาหาร 
ทั้งม้ือหลักและม้ือรอง 7 ม้ือต่อวัน โดยมุ่งเน้นไปที่อาหารม้ือเย็นและกับข้าวโฮมเมดพร้อมรับประทาน ที่ลูกค้าสามารถซื้อกลับไป 
รับประทานพร้อมกันในครอบครัวที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องปรุงอาหารเอง 

นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ บริษัทให้ความส�าคัญกับการขยายร้านกาแฟสด “ออลล์ คาเฟ่” 
และร้าน “คดัสรร” ไปตามร้านสาขา 7-Eleven รวมกว่า 6,400 สาขาทัว่ประเทศ ซึง่ให้บริการทัง้เคร่ืองด่ืมร้อนและเย็นประเภทกาแฟ 
และไม่ใช่กาแฟ รวมถึงมีเบเกอรี่อบสดจ�าหน่าย ในขณะที่ ร้าน Bellinee's Bake & Brew ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม
ทีต้ั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ และภายในสถาบนัการศกึษา ในปัจจบุนัก็มีอตัราการเติบโตทีร่วดเร็ว และเป็นทีรู้่จกัในหมู่
นักเรียน นักศึกษามากขึ้น ก็มีแผนจะขยายสาขาและพื้นที่ให้บริการไปต่างจังหวัดมากขึ้น

ขณะทีร้่านจ�าหน่ายสินค้าฮาลาลมีกว่า 790 สาขา โดยต้ังเป้าขยายรูปแบบและจ�านวนสาขาทีจ่�าหน่ายเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า
และนักท่องเทีย่วชาวมุสลิมทีมี่แนวโน้มเติบโตมากข้ึน นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลส�าคญั โดยเฉพาะเทศกาลกินเจ ทางบริษทักไ็ด้พัฒนา
สินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมเจเกอืบ 300 รายการ มาให้ลูกค้าได้เลือกซือ้ทัง้ม้ือหลักและม้ือรองรับประทานได้ตลอดทัง้วัน เป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคทีต้่องการรับประทานอาหารเจทีมี่คณุภาพ อร่อย สะอาด ราคาไม่แพง และมีความหลากหลายอกีด้วย

ไม่เพียงความหลากหลายของสินค้าเท่านั้น บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food 
Safety) โดยพัฒนาระบบ เพ่ิมประสิทธภิาพของระบบห่วงโซ่อปุทานและการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือยกระดับคณุภาพ
สินค้าตั้งแต่ผู้ผลิต การขนส่ง และการจัดการที่ร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสดใหม่ในทุกๆ มื้อตลอดทั้ง 7 วัน 

นอกจากการให้ความส�าคัญกับสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแล้วนั้น เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่หันมาใส่ใจสุขภาพ
และความงาม กอปรกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เร่ิมมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในสังคมไทย บริษัทจึงมุ่งเน้นการสรรหาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและ 
ความงามที่มีความหลากหลาย มีสินค้าสมุนไพรพร้อมทั้งขยายมุมสินค้าและความงาม All Beauty Corner ภายในร้านสาขา ตลอดไป
จนถึงมุมจ�าหน่ายยาสามัญประจ�าบ้านและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “eXta” โดยมุ่งหวังให้ eXta จ�าหน่ายยาคุณภาพ ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของคนไทยทั่วประเทศ
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3. กลยุทธ์ด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า
บริษทัตระหนักและติดตามการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทีเ่ข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง และน�ามาใช้ประกอบการวางแผนเพ่ือปรับตัวและน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ยกระดับประสิทธิภาพในการท�างาน ช่วยให้พนักงานในบริษัทและที่ร้านท�างานได้สะดวกรวดเร็วข้ึน รวมถึงใช้เทคโนโลยี
ดิจทิลัเพ่ือสร้างโอกาสทางธรุกจิเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพ่ิมช่องทางและความสะดวกให้กบัลูกค้า 
สร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้เกิดความประทับใจทั้งการจับจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์ และโลกโมบายที่เช่ือมต่อกับเครือข่าย 
ร้านสาขาแบบไร้รอยต่อ (Online-to-Offline หรือ O2O) โดยที่ผ่านมาบริษัทตั้งเป้าในการพัฒนากระบวนการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือบริหารจดัการช่องทางทีห่ลากหลายประสานเป็นหน่ึงเดียวกัน เป็นการเพ่ิมทางเลือกและสร้างความสะดวกให้กบัลูกค้า
ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา จากช่องทางการซื้อขายสินค้าเดิมที่เน้นผ่าน
หน้าร้าน (Physical Store) ไปสู่ช่องทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งและซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ทางแคตตาล็อกหรือทางโทรศพัท์ ซึง่ด�าเนินการโดยบริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ�ากัด ในขณะเดียวกัน ร้าน 7-Eleven เองกไ็ด้รับการ
พัฒนาให้สามารถส่ังสินค้าที่ไม่มีวางจ�าหน่ายที่ร้านหรือส่ังสินค้าได้ล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขาที่ครอบคลุมถึง
กว่า 10,988 สาขา มาเป็นจุดรับสินค้า โดยลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่ร้านตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้กับลูกค้า ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศเพ่ืออ�านวยความสะดวกเพ่ิมคุณค่าและประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการใช้ชีวิตใน 
ยุคดิจิทัลของคนไทย

นอกจากช่องทางใหม่ๆ ทีพั่ฒนาและน�าเสนอเป็นทางเลือกให้กบัลูกค้าแล้ว ทางบริษทัยังใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการศกึษา
ท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านการส�ารวจวิจัย 
การติดตามฟังเสียงและความความคิดเห็นลูกค้า (Voice of Customer) จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถงึการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (Data Analytic) เกดิความรวดเร็วและแม่นย�า
ยิ่งขึ้น และน�าไปสู่การออกแบบและปรับธุรกิจให้รองรับสังคมดิจิทัล

ด้านการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer Relation Management หรือ CRM) เพ่ือให้สามารถติดต่อส่ือสารและเข้าถงึ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดมากขึ้น บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารและท�ากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมไป
ถึงการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภคจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่ได้รับความนิยมมากใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเฟซบุ๊ก “7-Eleven Thailand” และแอปพลิเคชั่น “Line” รวมไปถึง Youtube และทาง Instagram 

ในส่วนของการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) การเพิ่มทางเลือกในการช�าระค่าสินค้าและบริการก็เป็นอีกปัจจัยที่
บริษัทให้ความส�าคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด บริษัทได้มีการพฒันารูปแบบการ
ช�าระเงินค่าสินค้า ภายในร้าน 7-Eleven โดยใช้บาร์โค้ดผ่าน Mobile Payment ของ Alipay Wallet, WeChat Pay, Union Pay และ 
True Money Wallet อีกด้วย พร้อมกันน้ีบริษัทมีการเพ่ิมช่องทางการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตเพ่ืออ�านวยความสะดวกและกระตุ้น
ยอดการใช้จ่ายของลูกค้าทีมี่ยอดการใช้จ่ายต่อบลิสูง รวมไปถงึนักท่องเทีย่วทีมี่จ�านวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ว
ชาวจีน นอกจากน้ีเพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัทยังคงมุ่งม่ันศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนา Financial Service 
Business ทีธ่รุกจิทางการเงนิ อาท ิการเป็นตัวแทนธนาคาร (Bank Agent) เพ่ือตอบสนองสังคมไร้เงนิสดและความต้องการของสังคม
ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ในอนาคตโดยอาศัยจุดเด่นของ Counter Service และ Thai Smart Card ที่เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท

4. กลยุทธ์โลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าและรองรับการขยายตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อให้มั่นใจว่าร้านสาขาจะได้รับสินค้าครบถ้วน ตรงเวลา ไม่เสียโอกาสการขาย และบริษัทสามารถรักษาคุณภาพสินค้าจนถึง

มือลูกค้า ทางบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการขยายศูนย์กระจายสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีที่ต้ังที่เหมาะสม สามารถรองรับ
การกระจายสินค้าที่หลากหลายมากข้ึนทั้งประเภทสินค้า พ้ืนที่การให้บริการ และจากช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน รองรับธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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การซื้อขายออนไลน์ และการผนึกก�าลังออนไลน์ออฟไลน์ (O2O) ที่จะมีการรับส่งสินค้ามากขึ้นทั้งที่ร้านและที่บ้าน ในขณะเดียวกัน
สามารถเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการท�างานของผู้ทีเ่กีย่วข้องตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน ด้วยระบบการบริหารจดัการทีท่นัสมัย 
และมีประสิทธภิาพมากข้ึน โดยการน�าเทคโนโลยีระบบออโตเมช่ัน (Automation) เข้ามาเพ่ือช่วยบริหารจดัการต้นทนุ ลดความสูญเปล่า 
สามารถทราบความเคลื่อนไหวและติดตามการท�างาน เพื่อสามารถส่งมอบสินค้าไปตามสายการขนส่งอย่างถูกต้องและแม่นย�า 

นอกจากน้ี เพ่ืออ�านวยความสะดวกในแง่ของการขนส่งสินค้าทีร่วดเร็วและปลอดภัยส�าหรับลูกค้าทัว่ไป พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และ
ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ บริษัทได้เปิดให้บริการขนส่งพัสดุภายใต้ชื่อ “SPEED-D” ที่ร้าน 7-Eleven โดยเป็นการ
ส่งมอบความสะดวกสบายในการรับ-ส่งพัสดุ ที่ร้าน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง และเลือกรับพัสดุได้ทั้งที่บ้านหรือร้าน 7-Eleven 
สาขาที่สะดวก ซึ่งในปัจจุบันให้บริการเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 3,800 สาขา และตั้งเป้าจะขยาย
ให้ครอบคลุมทุกสาขาในอนาคต

5. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นคนดีของสังคม
บริษัทตระหนักดีว่า การเป็นองค์กรคุณภาพที่เติบโตอย่างย่ังยืน ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงคือการสร้างความเช่ือม่ันและความ 

ไว้เนื้อเชื่อใจจากสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการด�าเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส ส่งเสริมการต่อต้านทุจริต ปลูกจิตส�านึกให้พนักงาน
ทกุคน ท�างานด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต มีคณุธรรม ค�านึงถงึชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีการสร้างคณุค่าให้กบัสังคมและองค์กร
ร่วมกัน (Creating Shared Value) ในกระบวนการท�างาน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ “ลด และ เลิกใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ตามปณิธานอัน 
มุ่งม่ันของบริษัทที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยด�าเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช ้
ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาช้ันน�าในประเทศหลายแห่งเพ่ืองดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงมีมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในอาคารส�านักงานของบริษัท  
โรงพยาบาล และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น

ด้วยการด�าเนินงานทางด้านความย่ังยืนอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ในปี 2561 บริษทัได้รับการยอมรับ
ให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) กลุ่มตลาดของโลก (World Markets) 
ในหมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ประจ�าปี 2561 ถือเป็นบริษัทไทย
และภูมิภาคเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว และยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกกลุ่ม  
Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2560-2561) นับเป็นความส�าเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการร่วมแรง
ร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน

นอกจากกลยุทธ์หลักๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนไป 
พร้อมๆ กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ อันได้แก่

1. กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความร่วมมือและต่อยอดทางธุรกิจ
เครือข่ายพันธมิตร ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ บริษัทจึงให้ความ

ส�าคญัในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือในหลากหลายระดับ ทัง้พันธมิตรภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึง่มีประเภทธรุกจิ
ที่หลากหลายรวมถึงเครอืข่าย 7-Eleven จากทั่วโลก เพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู้และวธิีการปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ น�าไปสู่การเพิม่ขดีความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสรรหาและพัฒนาสินค้ารวมถงึบริการทีแ่ตกต่าง หลากหลายบริษทัยังมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของคู่ค้า อาทิ ผู้ผลิต Store Business Partner ผู้ขนส่ง และผู้ประกอบการรายย่อย โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้ค�าปรึกษา 
รวมถึงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขับเคล่ือนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท รวมไปถึงมีนโยบายส่งเสริม 
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และสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือเอสเอม็อทีีส่ามารถผลิตสินค้าได้คณุภาพมาตรฐานและเป็นทีนิ่ยม เช่น 
ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
เหล่านั้น ซึ่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อที่จะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าจนเกิดเป็นความร่วมมือของ 
ซพีี ออลล์ กบัพันธมิตรทัง้ภาครัฐและเอกชนกว่า 11 องค์กร รวมถึงทมีงานนักวิจยั และศนูย์บ่มเพาะนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ทั่วประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่ค้าและผู้ประกอบการ SMEs ไทย มีโอกาสและช่องทางแสดงสินค้าที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ  
ผ่านการประกวดรางวัล 7 Innovation Awards ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” โดยเป็นส่วนหนึ่งในการแปลงความรู้ที่
มีอยู่ของแต่ละองค์กร มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

2. กลยุทธ์ด้านการสร้างคน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความผูกพันกับองค์กร  
ให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บุคลากรเป็นหัวใจส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาคน ภายใต้การด�าเนินธุรกิจผ่านปรัชญาองค์กรที่ว่า “เราปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” บริษัทจึง 
มุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรให้เป็นบุคลากรที่ดี มีความสามารถ พร้อมทั้งการสร้างบรรยากาศในการท�างาน 
ร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งมุ่งเน้นที่จะเรียนรู้และเข้าใจความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของบุคลากรในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับ ท�างานร่วมกันได้อย่างสามัคคี ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและค�าแนะน�าของพนักงานผ่านการส�ารวจความผูกพันของ
พนักงานเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าผลการส�ารวจดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน พร้อมทัง้สวัสดิการต่างๆ รวมไปถงึ
การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนไปถึงการส่งมอบคุณค่าและบริการด้วยความสุขไปยังลูกค้าต่อไป

และเพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาบคุลากรให้มีศกัยภาพและสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธรุกจิค้าปลีกของประเทศน้ัน 
บริษัทได้ริเร่ิมและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศกึษา ใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคูกั่บการฝึกปฏิบติังานจริงในรูปแบบ Work-based Education ตลอดหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการท�างานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ จบแล้วมีงานท�าภายใต้แนวคิด “สร้างเยาวชนสู่ 
มืออาชีพ” รองรับความต้องการขององค์กรต่างๆ ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทีเ่ปิดสอนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพและ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า บริษัทมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและภาคธุรกิจสมัยใหม่

เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษากระจายไปถึงเด็กและเยาวชนที่สนใจแต่ขาดทุนทรัพย์ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) จัดโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษา “ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษา 1 สาขา 1 ทุน” เพื่อมอบให้กับ
เยาวชนไทยทีส่นใจศกึษาต่อในระดับ ปวช. สาขาธรุกจิค้าปลีก และ ปวส. บริหารธรุกิจสาขาการจดัการธรุกิจค้าปลีก ทีวิ่ทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ ศนูย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทีต้ั่งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ จ�านวน 20 แห่ง และสถานศกึษาเอกชนในความร่วมมือทัว่ประเทศ
ด้วย

และจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน บริษัทยังเล็งเห็นว่าทักษะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตและพร้อมท�างานในโลก
อนาคต ต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานต้ังแต่เด็ก ต้ังแต่ปี 2560 จงึได้เปิดโรงเรียนสาธติสถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ 
เปิดสอน ม.1-ม.6 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงและเช่ือมโยงความรู้ให้น�าไปสู่การใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันเพื่อสร้างเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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3. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตให้เติบโตอย่างม่ันคง การพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานรองรับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลและ

การปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยเทคโนโลยี บริษทัจงึศกึษาพิจารณาเร่ือง Big Data, Internet of Thing (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริษทัมีประสิทธภิาพสูงและธ�ารงขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือคูแ่ข่ง พร้อม
กบัมุ่งปรับเปล่ียนบคุลากรและองค์กรรองรับการด�าเนินธรุกจิในยุคดิจทิลั ทัง้ด้านวัฒนธรรมการท�างาน ทกัษะ สมรรถนะของบคุลากร
โครงสร้างองค์กร รูปแบบการท�างาน วิธีบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานผ่าน 
การเลือกใช้เทคโนโลยีออโตเมช่ันและหุ่นยนต์ที่เหมาะสมการพัฒนา (Robotic Process Automation : RPA) มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการให้บริการและกระบวนการท�างาน เป็นต้น

ประการหน่ึงที่ส�าคัญ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของโลกธุรกิจปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองจ�าเป็นที ่
หลีกเล่ียงไม่ได้ ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Cyber Security) จงึมีความส�าคญัอย่างย่ิงยวด บริษทัจงึมีนโยบายการก�ากบัดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องด�าเนินไปควบคู่กับการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และก�ากับดูแลกระบวนการ
ท�างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการท�างานนั้น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เพื่อการเป็นองค์กรคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นวัตกรรมย่ิงเป็นหัวใจหลักของการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความ 

แตกต่างและเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมและผลักดัน “วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม”  
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสรรค์สร้างเป็น
นวัตกรรมที่ทรงคุณคา่ ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุในการด�าเนนิธุรกจิ บรษิัทมุง่เน้นที่จะพฒันาทั้งนวตักรรมภายใน
องค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานทัง้องค์กรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านกระบวนการ สินค้า และแนวคดิธรุกิจใหม่ พร้อมทัง้
เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ผ่านการประกวดในงาน Innovation Days และ Process Excellence Award ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
รวมไปจนถึงนวัตกรรมภายนอกองค์กร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของซีพี ออลล์ กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 11 องค์กร 
ตลอดจนทีมงานนักวิจัยและศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่ค้าและผู้ประกอบการ  
SMEs ไทย มีโอกาสและช่องทางแสดงสินค้าที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ ผ่านการประกวดรางวัล 7 Innovation Awards ในงาน  
“Thailand Synergy เพ่ือ SMEs ไทย” โดยเป็นส่วนหน่ึงในการแปลงความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละองค์กร มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทมีความพยายามอย่างไม่หยดุนิ่งในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

นั้น ในปี 2561 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 8 แห่ง ส�าหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 9 แห่ง และ
ส�าหรับสินค้าแช่แข็ง 2 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศไทย ซึง่ถือเป็นผู้ค้าปลีกทีมี่พ้ืนทีศ่นูย์กระจายสินค้ามากทีสุ่ดในประเทศ และบริษทั
ยังคงให้ความส�าคัญต่อการเพ่ิมจ�านวนศูนย์กระจายสินค้าให้รองรับการขยายตัวของร้านสาขา ซึ่งหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2562

ในด้านการบริหารจดัการต้นทนุ เพ่ือให้ต้นทนุค่าขนส่งต่อยอดขายมีประสิทธภิาพ รองรับการขยายตัวของร้านสาขาในอนาคต บริษทั
ได้มีการปรับขนาดรถ 4 ล้อขนส่ง ให้มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่รองรับสินค้ามากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุและขนส่งสินค้า 
ลดจ�านวนรถที่ใช้ในระบบการขนส่ง ท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี ทางบริษัทยังมีการริเร่ิมพัฒนาศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Live Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลแบบ Real Time ของห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน�้าไปยังปลายน�้า ท�าให้
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บริษัทสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการคาดการณ์และบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างถูกต้องแม่นย�า และมีประสิทธิภาพมากข้ึน และน�า
เทคโนโลยีระบบออโตเมช่ันมาช่วยในการจดัส่งสินค้าไปตามสายการขนส่งอย่างถกูต้องและแม่นย�า เพ่ือรักษาคณุภาพของสินค้าจากผู้ผลิต
ไปจนถึงมือลูกค้าต่อไป

ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (“แม็คโคร”) ประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ 
“แม็คโคร” จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ แม็คโครด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าสมาชิกที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 3 ล้านราย ท�าให้ธุรกิจของแม็คโคร ประเทศไทย 
เติบโตอย่างโดดเด่นและม่ันคง เป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ประกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 29 ปี แม็คโคร 
ยังคงให้ความส�าคญักบัการปรับองค์กรให้มีความทนัสมัยตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการมืออาชีพทีมี่การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจทิลั เป้าหมายเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง
ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าแม็คโครจะขยายการด�าเนินธุรกิจไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 

แม็คโครมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้า ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 129 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร จ�านวน 79 สาขา 
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�านวน 25 สาขา อีโค พลัส จ�านวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ�านวน  
7 สาขา รวมถงึการเปิดศนูย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครในต่างประเทศอกี 3 สาขา ได้แก่ 1 สาขาในประเทศกมัพูชา และ 2 สาขาในประเทศอนิเดีย 
นอกจากน้ี แม็คโครยังประกอบธรุกจิน�าเข้า ส่งออก และจ�าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่งในประเทศไทย
เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชา รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักของแม็คโคร ผ่านการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อย

ลักษณะลูกค้า
กลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโครปัจจุบันประกอบด้วย:
• ผู้ค้าปลีกรายย่อย : ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยที่จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วยร้าน

ขายของช�า ร้านโชว์ห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเครื่องเขียน เป็นต้น
• โฮเรก้า : ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจัดเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็น 

ขายอาหารโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่จ�าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท
• ธรุกจิบริการ : ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐและธรุกจิในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ บริษทัส�านักงานบริการต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ 

โรงเรียนร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ ร้านซักรีด และผู้ประกอบธุรกิจบริการทั่วไป

แผนการด�าเนินงานในอนาคตของธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แม็คโครวางแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศ

ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและม่ันคง โดยยึดถอืเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศนูย์กลาง รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทนุในต่างประเทศตาม
วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
ที่โดดเด่นเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแม็คโครในการที่จะเป็น “คู่คิด เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” ภายใต้การผนึกก�าลังที่จะสนับสนุนด้าน 
องค์ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ แม็คโครเช่ือม่ันว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ธรุกิจแม็คโครสามารถเติบโต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้แม็คโครยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบสาขาใหม่ การพัฒนาสินค้าและบริการ 
ตลอดจนสานต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน�าระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะขยายการใช้ไปสู่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครต่อไป  
การพัฒนาระบบเพ่ือรองรับธรุกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ในอนาคต และการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มทีท่ีจ่ะขยายธรุกจิไปยังประเทศอืน่ๆ 
เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่าง 
รอบด้าน อาท ิกฎหมายการลงทนุ วัฒนธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น แม็คโครยังคงเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธรุกิจ
ในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและม่ันคง พร้อมจัดหาและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถ่ิน 
ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร 

นอกจากการขยายธุรกิจภายในประเทศ แม็คโครยังมุ่งขยายธุรกิจไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยประเทศกมัพูชา อนิเดีย จนี และเมียนมา เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในระดับภูมิภาค โดยเน้นการขยายตัวด้วยรูปแบบร้านค้าทีห่ลากหลาย
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทได้ท�าการศึกษาและท�าความเข้าใจในความแตกต่าง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนทีท้่องถิน่ ตลอดจนแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ซึง่ถือเป็นส่วนส�าคญัในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการ
ตลาดในแต่ละประเทศที่บริษัทไปด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานของการต่อยอดความส�าเร็จของแต่ประเทศ 
โดยน�าองค์ความรู้และจดุเด่นของแต่ละประเทศมาถอดบทเรียนสู่การพัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธรุกิจ เช่น การน�าเทคโนโลยีทนัสมัย
ของประเทศอินเดียมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบดิจิทัล การน�าเอาประสบการณ์และความส�าเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทัลของประเทศไทยสู่การวางระบบ E-Commerce ในประเทศกัมพูชา  
การศึกษาปัจจัยความส�าเร็จของประเทศจีนในการวางแพลตฟอร์มรองรับสังคมไร้เงินสด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังคงเน้นการแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

ส�าหรับธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) แม็คโครได้ต้ังกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการ 
ด้านอาหารของบริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพื่อผนึกก�าลังเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ซึ่งเป็นบริษัทที่มี 
ชื่อเสียงมานานและมีความเข้มแข็งในสินค้า Own Brand ที่เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศถึงความเป็นสินค้าระดับพรีเมียม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง

1.	 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า	 
 7-Eleven

บริษัทด�าเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้
สัญญาให้ใช้สิทธิที่บริษัทท�ากับ 7-Eleven, Inc. แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อก�าหนดของ
สัญญาดังกล่าว บริษทัมีสิทธใินการใช้เคร่ืองหมายการค้า “7-Eleven” 
และเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความรู้เก่ียวกับ
การด�าเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาใน 
วันที่ 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าท�าสัญญาให้ความ
ยินยอม ซึ่งเป็นสัญญาที่ท�าข้ึนระหว่างบริษัทและบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ากดั (“CPG”) กบั 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. 
ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึง
การน�าหุ้นเข้าจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาที่ไม่มีก�าหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญา ในกรณีทีห่ากเกดิเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมข้ึน
จะมีผลให้การใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า “7-Eleven” และ
เคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยถูกยกเลิก ซึ่งอาจ 
ก่อให้เกดิผลกระทบกบัการด�าเนินธรุกจิของบริษทัอย่างมีนัยส�าคญั 
และบริษัทอาจต้องช�าระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. 
นอกจากน้ีหากความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั หรือ CPG กบั 7-Eleven, 
Inc. เปล่ียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จาก 7-Eleven, Inc. เท่าที่ควร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
จากความสัมพันธ์อนัดีตลอดระยะเวลาทีผ่่านมามากกว่า 30 ปี 

บริษทัยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ทีส่�าคญักบั 7-Eleven, Inc. รวมทัง้
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด อาทิ การด�ารงจ�านวนร้านข้ันต�่าตามเงื่อนไขในสัญญา 
โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศจ�านวน 
10,988 สาขา ซึ่งสูงกว่าจ�านวนร้านขั้นต�่าที่ต้องด�ารงไว้ตามสัญญา 
การจ่ายช�าระค่าสิทธติรงตามระยะเวลาทีก่�าหนดในสัญญา การรักษา
ช่ือเสียงทางเคร่ืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เช่ือว่า บริษทั
และ CPG ยังมีความสัมพันธ์ทีดี่กบั 7-Eleven, Inc. นอกจากน้ี บริษทั
ยังเช่ือว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ก็เป็นไปด้วยดี 

ท�าให้โอกาสที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมีน้อย และ
ในขณะนี้ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุใดๆ อันควรเชื่อได้ว่าจะมีเหตุการณ์
ทีจ่ะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษทัและ CPG 
กับ 7-Eleven, Inc.

2.	 ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุม 
	 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัท และในสัญญาให้ความยินยอม เครือเจริญโภคภัณฑ์ตกลง
จะด�ารงสัดส่วนการถอืหุ้นข้ันต�า่ในบริษทั ตลอดจนอ�านาจในการแต่งต้ัง
และอ�านาจควบคุมจ�านวนกรรมการข้างมากของบริษัท โดย ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 36.06 ดังน้ัน เครือเจริญ
โภคภัณฑ์จงึสามารถแต่งต้ังกรรมการบริษทัส่วนใหญ่และมีอทิธพิล
ในการบรหิารจัดการบรษิัท รวมถึงพจิารณาหรอืผลักดันเรือ่งต่างๆ
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันน้ี ไม่มีข้อจ�ากัดทางสัญญาใดๆ ระหว่างบริษัทและ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ จึงอาจมีความเส่ียงว่า
เครือเจริญโภคภัณฑ์จะไม่พิจารณาจัดสรรโอกาสและทรัพยากรไป
ในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
นอกเหนือจากการระบุรายละเอียดของการท�ารายการที่เก่ียว

โยงกันไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทได้จัดให้
มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ช่วยดูแล 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท โดยมีการก�าหนด
นโยบายและมาตรฐานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติ และก�าหนดนโยบายการบริหารงาน โดยค�านึง
ถึงผลประโยชน์ของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง 
เท่าเทียมกัน

นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะอนุกรรมการบรรษัทภบิาลท�าหน้าที่ช่วยดแูลผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกบันโยบายก�ากบัดูแลกจิการบริษทั 
ซึ่งได้มีการทบทวนจัดท�าโดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ 
โดยเฉพาะ เพ่ือให้ม่ันใจว่านโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 
หลักการด้านธรรมาภิบาลที่ดีเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาปี

 2
56

1 
บร

ิษัท
 ซ

ีพ
ี อ

อล
ล์ 

จำา
กัด

 (
มห

าช
น)

56

ปัจจัยความเสี่ยง

3.	 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้อง 
	 ของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่ง

สินค้าส่วนใหญ่ทีจ่�าหน่ายในร้าน 7-Eleven ทัว่ประเทศจ�านวน 
10,988 สาขา จะถกูส่งผ่านมาจากศนูย์กระจายสินค้าของบริษทั โดย
มีผู้ผลิตและจัดส่งจ�านวนกว่า 2,000 ราย น�าสินค้ามาส่งสินค้าให้
ตรงเวลาที่ก�าหนดไว้ ดังนั้น การด�าเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
จึงเป็นหัวใจส�าคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven ในการกระจายสินค้าให้
กบัร้านสาขาทัว่ประเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลาทีก่�าหนด 
หากมีความผิดพลาดหรือขัดข้องของศนูย์กระจายสินค้าและเส้นทาง
ขนส่งถูกตัดขาดอย่างรุนแรงเกิดข้ึน เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้ ระบบ
ติดต่อส่ือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม อุบัติเหตุร้ายแรง 
หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตถึงศูนย์
กระจายสินค้ารวมถงึการขนส่งไปยังร้านสาขา ย่อมมีผลเสียหายต่อ 
ยอดขายสินค้าร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และโอกาสทางธุรกิจตาม
กลยุทธ์ จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือพิจารณาแผนระยะส้ันและระยะยาวรองรับการเปล่ียนแปลงจาก
การเติบโตของยอดขายร้านสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ีบริษัทได้ทบทวนและจัดเตรียมศูนย์กระจายสินค้าให้มีขนาด
เพียงพอรองรับยอดขายและจ�านวนร้านสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
รองรับเหตุวิกฤตกรณีศนูย์กระจายสินค้าสถานทีใ่ดทีห่น่ึงหยุดชะงกั 
ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมศนูย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษทัจะ
มีการพิจารณาคัดเลือกท�าเลที่ต้ังให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยและเกิด
ประสิทธภิาพสูงสุดในการส่งสินค้าไปยังร้านสาขา รวมทัง้ก�าหนดให้
มีการกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
เพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับการเติบโตของร้านในอนาคต 

บริษทัได้จดัเตรียมแผนเผชิญเหตุองค์กรและด�าเนินการฝึกซ้อม
เป็นประจ�าตามแผนที่ก�าหนด เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์
วิกฤตในกรณีต่างๆ ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เช่น กรณีน�า้ท่วม จราจล 
ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ฯลฯ รวมทั้งได้จัดตั้งทีมงาน Crisis Assessment 
Team (CAT) ท�าหน้าที่เตือนภัยเหตุวิกฤตต่างๆ ไปยังหน่วยงาน 
ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีเ่ส่ียงภัย ให้มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ทันเวลา สอดคล้องตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ Business Continuity Management อาทิ การใช้ศูนย์กระจาย
สินค้าใกล้เคยีงจดัส่งสินค้าทดแทน การขนส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่ 

การใช้เส้นทางขนส่งส�ารอง การหาสินค้าทดแทน รวมถึงการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว เป็นต้น

บริษทัได้จดัท�าแผน BCP (Business Continuity Plan) ร่วมมือ
กับผู้ผลิตรายส�าคัญ (Strategic Partner) เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีสินค้า
พร้อมจดัส่งหากเกดิภาวะวิกฤตข้ึน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อยอด
ขายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�าประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึน ทัง้ในส่วนของศนูย์กระจายสินค้า ร้านสาขา 
และบริษัทย่อย เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนต่อบริษัท 
ในอนาคต 

จากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษทัเช่ือม่ันว่าศนูย์กระจายสินค้าทัง้หมด
ของบริษัทมีความเพียงพอที่จะรองรับแผนการขยายร้านสาขาใน
อนาคต และสามารถท�างานเป็นระบบเครือข่ายกระจายสินค้าส�ารอง
ซึง่กนัและกนัทัว่ประเทศ ในกรณีทีห่ากสถานทีใ่ดทีห่น่ึงเกดิการหยุด
ชะงกัหรือเส้นทางขนส่งส�าคญัไม่สามารถสัญจรได้ ระบบเครือข่ายฯ
ดังกล่าวจะสามารถส่งสินค้าทดแทนกนัได้อย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด 

4.	 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้อง 
	 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัเปรียบเสมือนสมองของ
การท�าธรุกจิร้านสะดวกซือ้เพ่ือให้การส่ือสาร และส่ังการของทกุส่วน
งานในระบบห่วงโซ่อุปทานท�างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้ังแต่ผู้ผลิต ระบบขนส่ง และศนูย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขา ท�าให้
เกดิการขายและส่งมอบสินค้า การบริการทีดี่ให้กบัลูกค้าทัว่ประเทศ
กว่า 12 ล้านคนของทกุวัน ซึง่เป็นส่ิงส�าคญัในการสร้างความพึงพอใจ 
และความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน หากเกิดเหตุ 
ขัดข้องใดๆ กับระบบสารสนเทศที่ส�าคัญ เช่น ระบบการขายสินค้า
และบริการ ระบบจัดการปัญหาให้ร้าน ระบบการส่ังและส่งสินค้า 
เป็นต้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจ และการให้บริการ
ลูกค้าที่ร้าน 7-Eleven ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการ 
ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษทัตระหนักถงึความส�าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งระดับร้านและส�านักงาน รวมทั้งเครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน
ต่างๆ ให้ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิ โดยมีการร่วมกนัทบทวนควบคูก่บัการจดัท�าแผนกลยุทธ์
องค์กรประจ�าปี เพื่อการบริหารจัดการด้านซอฟต์แวร์ให้สอดคล้อง
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กับความต้องการของธุรกิจตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ที่มุ่งพัฒนากระบวนการและสินทรัพย์
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธภิาพทางธรุกิจในระยะยาว 
นอกจากน้ียังจดัให้มีหน่วยการพัฒนาธรุกจิท�างานร่วมกับพันธมิตร
ทางธรุกจิของบริษทัทัว่โลก เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของตลาด

บริษัทด�าเนินการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์โดยการสร้าง
ศูนย์สารสนเทศ 2 แห่ง ให้มีการกระจายความเสี่ยงในพื้นที่ต่างกัน 
ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศสีลม กรุงเทพมหานคร และศูนย์สารสนเทศ
แจ้งวัฒนะ จงัหวัดนนทบรีุ โดยให้ศนูย์สารสนเทศทัง้ 2 แห่ง สามารถ
ท�างานทดแทนกันได้ทันที หากสถานที่ใดที่หน่ึงเกิดเหตุขัดข้องข้ึน 
โดยธุรกิจส�าคัญต่างๆ ยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ีบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยศนูย์สารสนเทศทัง้ 2 แห่งดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ต้ังแต่
การออกแบบเพ่ือความปลอดภัยในทุกๆ ส่วน ให้มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง ระบบ UPS ระบบตรวจหา
ควันไฟและอัคคีภัย ระบบยับย้ัง ระบบตรวจจับการเคล่ือนไหว  
การส�ารองเคร่ืองปรับอากาศ และระบบป้อนไฟคูแ่ต่ละเคร่ือง รวมทัง้
การบ�ารุงรักษาระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีทีมงานผู้เช่ียวชาญด้าน
เสถียรภาพ และความปลอดภัยด้านระบบ ตลอด 365 วันต่อปี  
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศที่ส�าคัญของธุรกิจพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
รวมทั้งจัดให้มีการอบรมฝึกซ้อมทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองทีอ่าจเกดิเหตุวิกฤตต่อศนูย์สารสนเทศ
ด้วยรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ม่ันใจว่าทีมงานที่ได้รับ 
มอบหมายทัง้หมดสามารถปฏิบติัการตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจด้านสารสนเทศ (BCM : Business Continuity Management) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลาที่ก�าหนดไว้ นอกจากน้ี
บริษทัยังจดัให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบ
ต่างๆ เป็นประจ�าทกุปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงาน
ภายใน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทจะท�างานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

5.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
	 และนโยบายภาครัฐ

บริษทัได้บริหารธรุกจิร้านค้าสะดวกซือ้ รวมทัง้ธรุกจิสนับสนุน
ต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ในประเทศไทย โดยยึดหลักการ
ด�าเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้กฎหมายและนโยบายจากภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งได้ติดตามการเปล่ียนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่น 

ภูมิภาคและระดับสากลน้ัน ล้วนเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลทีส่�าคญั
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ และใช้ในการ 
คาดการณ์ผลกระทบต่อธรุกจิ จากการออกกฎระเบยีบข้อบงัคบัใหม่
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล อาทิ หน่วยงานของรัฐมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย บงัคบัใช้ร่างกฎหมายต่างๆ รวมถงึข้อก�าหนด
ที่น่าจะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ ภาษีคาร์บอน ซึ่งข้อบังคับเหล่าน้ี 
มักจะมีบทปลีกย่อย ข้อก�าหนดเฉพาะพื้นที่ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ท้องถิ่น ทั้งนี้หากบริษัทไม่ท�าการติดตาม คาดการณ์ เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงที่อาจจะกระทบการด�าเนินธุรกิจ
น้ันอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการไปถึง 
เป้าหมายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอีกด้วย 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การด�าเนินงานของบริษัทยึดหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัทัง้ระดับท้องถิน่และสากล 
รวมถึงการตอบสนองนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดในการบริหาร
ความเส่ียง ความสามารถในการปฏิบติัตามกฎหมายใหม่และผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจ คือบริษัทได้มีการติดตามและมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็นในการออกกฎหมายใหม่ เม่ือหน่วยงานผู้อนุญาต
ออกเปิดรับฟังความคดิเห็นผ่านหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นหรือ
กฎหมายใหม่ เพ่ือให้ภาครัฐเข้าใจความคดิเห็นจากภาคธรุกจิ

นอกจากน้ีบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance Unit และ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขับเคล่ือนให้บริษทัมีการด�าเนินธรุกจิอย่างถกูต้อง 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท�าให้ม่ันใจ 
ได้ว่าหากมีการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธรุกิจ บริษทัจะสามารถปรับตัวได้ทนัต่อสถานการณ์ รวมทัง้
ควบคมุผลกระทบให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร บริษัทจัดให้มีหน่วยงาน Call Center เพื่อเปิดรับ
ข้อร้องเรียนหรือการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับกิจกรรมบริษัทอย่าง
เป็นระบบตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

6.	 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(Emerging	Risk)
	 6.1	 ความเสี่ยงจาก	Disruptive	Digital	Technology

เทคโนโลยีดิจทิลัได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวันและการท�าธุรกิจ มีการแข่งขันสูง รวมถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคทีมี่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
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ปัจจัยความเสี่ยง

ยุคทีเ่ข้าสู่การแข่งขันและขับเคล่ือนธรุกจิด้วย “นวัตกรรม” มากข้ึน
หลังจากที่รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” อาทิ การน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การท�าการตลาด และ
การจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึง่ในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เป็นความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายแบบเดิมจนท�าให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นอาจสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้อาจเป็นโอกาสในการสร้างธรุกจิ
ใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือรองรับการเติบโตธุรกิจรวมทั้งจัดท�ากลยุทธ์การเตรียมความ
พร้อมด้าน Digital Transformation เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทเป็นมากกว่าการ 
ซื้อขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว โดยพัฒนากระบวนการ
และระบบ เพ่ือบริหารจดัการช่องทางทีห่ลากหลาย (Omni Channel) 
ประสานเป็นหน่ึงเดียวกนั เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถงึสินค้าและ
บริการของบริษทัได้อย่างง่ายดาย ทกุที ่ทกุเวลา เป็นการผสมผสาน
ช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน บริษัท
มีการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการ
เข้าถงึสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน ทัง้รูปแบบการซือ้สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ซึง่ด�าเนินการโดยบริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง 
จ�ากัด รวมไปถึงการท�ากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Digital Marketing) และกจิกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคช่ัน 
บนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือสร้างความผูกพันของลูกค้า ตลอดจนการ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค ผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก “7-Eleven Thailand” และแอปพลิเคชั่น “Line” อีกด้วย 
นอกจากนี้ บริษัทมีการพฒันารูปแบบการช�าระเงินค่าสินค้า ภายใน
ร้าน 7-Eleven โดยใช้บาร์โค้ดผ่าน Mobile Payment ของ Alipay 
Wallet และ TrueMoney Wallet อีกด้วย พร้อมกันนี้ บริษัทมีการ
เพ่ิมช่องทางการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต เพ่ืออ�านวยความสะดวก
และกระตุ้นยอดการใช้จ่ายของลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายต่อบิลสูง 
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน

บริษัทได้เริ่มทดลองให้บริการรับส่งพัสดุขนาดเล็ก รวมไปถึง
สินค้าจากการส่ังซื้อทางออนไลน์จากเว็บไซต์ช้ันน�าผ่านร้านสาขา 
ทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้
ชื่อว่า “SPEED–D”

6.2	 ความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิทัล	 
(Our	Digital	Presence	Risk)
จากรายงานการติดตามภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยฉบับการ

เปล่ียนแปลงดิจทิลัของธนาคารโลก 2560 ได้รายงานว่าประเทศไทย
ก�าลังก้าวเข้าสู่ขอบเขตดิจิทัล (Reaching the Digital Frontier)  
โดยความสามารถของประเทศหลายแง่มุมรวมถึงดัชนีตัวช้ีวัดทั้ง
หลายมีความเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยในการจัดอันดับผ่าน
เกณฑ์พิจารณาทีห่ลากหลายพบว่าประเทศไทยมีผลการด�าเนินการ
อยู่ในระดับที่ดีในแง่ความสามารถในการจ่าย (Affordability)  
แสดงถึงความความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเพ่ือการเช่ือมต่อมีความ
เหมาะสม และปริมาณการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ซึ่งสามารถ
เทยีบเคยีงความสามารถในการดึงดูดกระแสเงนิลงทนุ แสดงให้เห็น
ถึงโอกาสในการเติบโตของโลกดิจิทัลและส่งผลถึงโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบด้านเศรษฐกจิสังคม ซึง่ต้องมุ่งเน้นให้ความส�าคญัการเตรียม
ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงน้ีด้วยบริษัทตระหนักถึงความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว และเช่ือว่าการเช่ือมต่อของโลกในอนาคตจะ
ส่งผลให้ชีวิตดิจทิลัของเราต้องเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงอย่างเล่ียงไม่ได้ 
กอปรกบัจ�านวนประชาชนจะมีตัวตนในโลกดิจทิลัในโลกอนิเทอร์เน็ต
มากข้ึนเร่ือยๆ ตามบริบทสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป ท�าให้บริษทัจ�าเป็น
ต้องค�านึงถงึการวางตัวตนในโลกดิจทิลั ทัง้การสืบค้น การแชร์ข้อมูล
การแสดงความคดิเห็น การหาและการถกูค้นหา หรือแม้แต่การสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงระดับโลก หากบริษัท 
ไม่สามารถบริหารตัวตนของบริษัทในโลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาส 
ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยก�าหนด

มาตรการให้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธรุกจิ และข้อพึงปฏิบติัในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมุ่งม่ัน 
ส่งเสริมพัฒนาให้บริษทัเป็นองค์กรทีมี่ประสิทธภิาพ โดยยึดม่ันการ
ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย นอกจากน้ียังได้ก�าหนดให้มีส�านักบริหาร
การส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร ท�าหน้าที่ในการส่ือสารและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านภาพลักษณ์องค์กรในโลกดิจิทัล และ
พร้อมช้ีแจงส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนด้วย
ความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล ได้อย่างทันต่อสถานการณ์
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6.3	 ความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานตัดสินใจ	 
(AI	and	Decision	Making)
ปัจจบุนัเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในงานตัดสินใจ (AI and 

Decision Making) มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผลการส�ารวจล่าสุด
ในปี 2561 ซึ่งจัดท�าโดย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้ค�าปรึกษา
ด้าน IT ช้ันน�าของโลกในหัวข้อ IDC Asia/Pacific Enterprise  
Cognitive/AI Survey ชี้ให้เห็นว่าการน�าปัญญาประดิษฐ์หรือ เอไอ 
เข้ามาใช้ในภูมิภาคน้ีก�าลังเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือมองภาพรวมของทั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเป็น 14% 
เปรียบเทยีบกับเพียง 8% ของปีทีแ่ล้ว แสดงให้เห็นว่ามีหลายบริษทั
น�าปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ได้อย่างอัจฉริยะของระบบ
คอมพิวเตอร์ (Artificial Intelligence/Cognitive Intelligence) เข้ามา
ฝังไว้ในกระบวนการท�างานมากข้ึน ในอนาคตหากมีการแต่งต้ัง
ปัญญาประดิษฐ์เป็นกรรมการบริหาร (Corporate Board of Directors) 
มาช่วยในการหาข้อสรุปในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มี 
หรือผลที่เคยเกิดข้ึนในอดีตได้ง่ายและรวดเร็ว อาจสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทัง้อาจเป็นโอกาสในการสร้างธรุกจิใหม่ๆ 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ด�าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปีอย่าง

สม�่าเสมอ โดยมีการน�าปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม Disruptive Technology ส�าคัญของโลกเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจดัท�าแผนกลยุทธ์องค์กรทัง้ระยะส้ันและระยะยาว นอกจาก
น้ีบริษัทยังได้จัดต้ังส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science Technology and Innovation Development 
Office : STIDO) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ 
ภายนอกในการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้จัดต้ังส�านักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์
(Creative AI) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์และ
หาโอกาสในการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร

 
6.4	 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและวิธีการท�างานที่

พ่ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน กลุ่มบริษัทมีการให้บริการระบบ
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet Network) เปิดให้บริการ

ออนไลน์ (Web Application) และสามารถน�าคอมพิวเตอร์ท�างาน
นอกสถานที่ และรีโมทจากระยะไกล (Remote Access) เข้ามา 
เครือข่ายภายในมากข้ึน ส่งผลให้การด�าเนินธรุกจิมีความเส่ียงต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า 
และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้แต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้านการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยด้านไอทีของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ โดยมีบริษัทย่อยที่มี 
ชื่อว่า บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจตาม
มาตรฐานสากล เช่น ISO 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ก�าหนด 
ให้มีการจดัการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Security Management) และระบบจัดการกลยุทธ์ด้านความ
ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองทางธุรกิจและ 
การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งก�าหนดให้
ทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้
มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี (Cyber Security 
Awareness) ให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางส่ือสารภายใน
และทดสอบผ่าน Cyber Simulation Program เป็นต้น เพ่ือให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
และมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

7.	 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยจ�านวน 154,263 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ จ�านวน 140,878 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 
ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 1.2 เท่า และอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ เท่ากับ 1.04 เท่า 
ซึ่งไม่เกินกว่าระดับที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ส�าหรับปี 2561

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ซึง่เกิดจากการด�าเนินธรุกิจปกติ ส�าหรับการซือ้สินค้าและการขายสินค้า
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีจ�านวนน้อย โดยบริษัทได้ท�าสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุ 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาปี

 2
56

1 
บร

ิษัท
 ซ

ีพ
ี อ

อล
ล์ 

จำา
กัด

 (
มห

าช
น)

60

ปัจจัยความเสี่ยง

ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกันความเส่ียงของสินทรัพย์และหน้ีสินทาง 
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินรวมของบริษัท แสดงเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศเท่ากับ 
2,419 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การจัดการความเส่ียงที่ส�าคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัท 

มีระบบในการควบคมุให้มีความสมดุลของระดับความเส่ียงทีย่อมรับ
ได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเส่ียงและต้นทุนใน
การจดัการความเส่ียง ผู้บริหารได้มีการควบคมุกระบวนการจดัการ
ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความสมดุลระหว่าง 
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ส�าหรับความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ปัจจบุนัการท�าธรุกรรม
ดังกล่าวของบริษัทมีจ�านวนน้อย ท�าให้ความเส่ียงในเร่ืองน้ีไม่มีผล 
กระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของบริษทัอย่างมีนัยส�าคญั (สามารถอ่าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 38 
เครื่องมือทางการเงิน)

หุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จ�านวน 140,878 ล้านบาท บริษัท 
มีแผนในการลดภาระหน้ีสินจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 
โดยบริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง พร้อมกนัน้ีบริษทัมีความมุ่งม่ัน
ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในการด�ารงอัตราส่วน 
หน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ ใน 
ข้อก�าหนดสิทธิ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3.5 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 : 1

รวมถึงบริษัทยังได้มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย
หุ้นทุน จ�านวน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้การด�ารงอัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

8.	 ความเสี่ยงจากการรับรู้ค่าความนิยมและสินทรัพย ์
	 ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ใน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม  
ได้มีการอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และภายหลังจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิ
จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการ 
ใช้งานจ�ากัด อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ 
มีอายุการใช้งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าการตัด
จ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัด
จ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุหักด้วยมูลค่าคงเหลือ ซึง่ประเมินตาม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จะแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทัจะถกูพิจารณาว่า 

มีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ทกุวันทีร่ายงาน ในกรณีทีมี่ข้อบ่งช้ี 
บริษัทจะท�าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน  
จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�าทุกคร้ังที่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้
เกดิเงินสดสงูกว่ามูลค่าที่จะได้รบัคืน ขาดทุนจากการด้อยคา่บันทึก
ในก�าไรหรือขาดทุน



ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไป
(1)	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” 
ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “CPALL” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2542 ทะเบียนเลขที่ 0107542000011

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 8,986,296,048 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 8,986,296,048 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน 8,983,101,348 บาท

ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่ 313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์  : 0-2071-9000
โทรสาร : 0-2238-1767
Homepage : www.cpall.co.th

(2)	 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด ธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา 20/29 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 
ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี

99.99 810 ล้านบาท

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและ
เบเกอรี่

177 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานี-
ลาดหลุมแก้ว ต�าบลระแหง 
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
www.cpram.co.th 

99.99 600 ล้านบาท

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด ตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ
และเป็นนายหน้าประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 4-6 
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  
www.counterservice.co.th

99.99 100 ล้านบาท

บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ธุรกิจลงทุน 119 อาคารธาราสาทร  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

99.99 50 ล้านบาท

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 9-10 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
http://24shopping.co.th

99.99 30 ล้านบาท
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด จ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก 159/30 หมู่ที่ 3  
ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
www.cpretailink.co.th

99.99 20 ล้านบาท

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

บริการด้านระบบสารสนเทศ 313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  
www.gosoft.co.th

99.99 20 ล้านบาท

บริษัท โอเอชที จ�ากัด ธุรกิจลงทุน 119 อาคารธาราสาทร  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

99.99 12.5 ล้านบาท

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ 
จ�ากัด

บริการด้านโลจิสติกส์ และซื้อขาย
สินค้าทั่วไป

119 ชั้น 8 อาคารธาราสาทร 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

99.99 2 ล้านบาท

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด ฝึกอบรมให้กับนิติบุคคล 
ในเครือเดียวกัน

58/5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี

99.99 1 ล้านบาท

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด บริการด้านกิจกรรมการตลาด  
การออกแบบโฆษณา

313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 26 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

99.99 1 ล้านบาท

บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด ฝึกอบรม 58/5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี  
www.panyatara.co.th

99.99 1 ล้านบาท

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 
ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล และให้ค�า
ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

99.99 1 ล้านบาท

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด บริการจัดหาเครื่องรับบัตร  
ให้บริการบันทึกข้อมูลการใช้จ่าย 
ผ่านบัตรเงินสด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์
ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  
www.thaismartcard.co.th

72.64 1,600 ล้านบาท

Lotus Distribution Investment 
Limited

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

100.00 244.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Albuera International Limited ธุรกิจลงทุน P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre,  
Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

100.00 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด  
(ลงทนุผ่านบริษทั และบริษทั โอเอชที 

จ�ากัด)

ธุรกิจลงทุน 119 อาคารธาราสาทร  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

99.99 1,066 ล้านบาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 
(มหาชน)  
(ลงทนุผ่านบริษทั และบริษทั โอเอชที 

จ�ากัด)

ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระ
เงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ 
“แม็คโคร” ในการจัดจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ 
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 
ผู้ประกอบธรุกจิขนาดเล็กถงึขนาดกลาง 
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกย่อย  
กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ  
รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

1468 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  
www.siammakro.co.th

93.08 2,400 ล้านบาท

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(ลงทุนผ่านบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ 

จ�ากัด)

สถานศึกษา 85/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี  
www.pim.ac.th

99.99 500 ล้านบาท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
(ลงทุนผ่านบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ 

จ�ากัด)

สถานศึกษา 20/29 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 
ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 
www.panyapiwat.ac.th

99.99 273 ล้านบาท

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์  
(ลงทุนผ่านบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ 

จ�ากัด)

สถานศึกษา 45/23 หมู่ 2 ต�าบลบางตลาด 
อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี

99.99 100 ล้านบาท

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด 
(ลงทุนผ่านบริษัท ออลล์ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

วิจัยและพัฒนา 141 หมู่ที่ 9 ชั้น 6  
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 
อ�าเภอคลองหลวง ปทุมธานี

99.99 10 ล้านบาท

Successor Investments Limited 
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 1 ดอลลาร์ฮ่องกง 
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

Successor (China) Investments 
Limited  
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Nanjing Tianqu Investment 
Management Co., Ltd.  
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 1,412 ล้านเรนมินบิ

Nanjing Tech University 
Pujiang Institute  
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 400 ล้านเรนมินบิ

Nanjing Tech University 
Pujiang Institute Educational 
Development Fund  
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 50 ล้านเรนมินบิ

Nanjing Zheng Yi Xin Trading 
Co., Ltd.  
(ลงทุนผ่าน Lotus Distribution 

Investment Limited)

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

100.00 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น 
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง  
กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ เครื่องปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน 
และต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการ
ด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่า
สายปากน�้า แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
www.siamfoodservices.com

93.07 3,183 ล้านบาท

บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง 
ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค 
และ/หรือการให้บริการสนับสนุนแก่
บริษัทในเครือ

1468 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

93.07 3,136.98 ล้านบาท

บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค 1468 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

93.07 2.5 ล้านบาท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

Indoguna Vina Food Service 
Company Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น 
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง  
กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ เครื่องปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธรุกจิบริการด้านอาหาร 
ในประเทศเวียดนาม อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจให้บริการ
อาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น

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

93.08 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ARO Commercial Company 
Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการ 
ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา

La Pyi Wun Plaza, Room 409, 
4th Floor, 37 Alan Pya Pagoda 
Road, Dagon Township, 
Yangon, Myanmar

93.07 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ARO Company Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด  
และให้ค�าปรึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Unit 02, 04, 06, Level 11, 
Myanmar Centre Tower 1,  
No. 192, Kabar Aye Pagoda 
Road, Bahan Township, 
Yangon, Myanmar

93.07 0.183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

CP Wholesale India Private 
Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย

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

93.06 452.86 ล้านรูปีอินเดีย  
(ไม่รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น)

Makro (Guangzhou) Food 
Company Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

Room 440 (zibian), Room 401, 
4/F, No.17, Fangxin Road, 
Liwan District, Guangzhou,  
The People’s Republic of China

93.06 25 ล้านเรนมินบิ

Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธรุกจิผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี 
เนื้อสัตว์ตัดแบ่ง และอาหารส�าเร็จรูป
ภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งน�าเข้า
และจดัจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจดัส่ง
สินค้าประเภทอาหารสดและอาหาร 
แช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี่  
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง 
ชัน้เลศิจากทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม  
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง 
เป็นต้น

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

74.46 1.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

MAXZI THE GOOD FOOD  
RESTAURANT & CAFE L.L.C. 
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก 
ขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์

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

74.46 4 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Just Meat Company Limited 
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ด้านอาหารสดชั้นดี จ�าพวกเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีกในฮ่องกง

G/F 45B Hau Wong Road, 
Kowloon City, Kowloon,  
Hong Kong  
www.justmeat.com.hk

74.46 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Indoguna Dubai L.L.C.  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งสินค้าประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล  
กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ เครื่องปรุงรส  
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธรุกจิบริการด้านอาหาร
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
และประเทศใกล้เคียง อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

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

74.46 0.3 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Indoguna Lordly Company 
Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งสินค้าประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล  
กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ ไข่น�้า เครื่องปรุงรส 
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน
อาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร  
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

14/F, Chung Fung Commercial 
Building, 10-12 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon,  
Hong Kong  
www.lordly.com.hk

74.46 0.01 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Makro (Cambodia) Company 
Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการ 
ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

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

65.15 42.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

Indoguna (Cambodia) 
Company Limited  
(ลงทุนผ่านบริษัท สยามแม็คโคร 

จ�ากัด (มหาชน))

ธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

No. 423, National Road 3, 
Phum Srae Nhoar,  
Sangkat Porng Teuk,  
Khan Dangkor, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia

65.15 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทอื่น

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สัดส่วนการ
ถือหุ้น	(ร้อยละ) ทุนช�าระแล้ว

บริษัท ทรู จีเอส จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าผ่านสื่อต่างๆ 18 อาคารทรูทาวเวอร ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

10.00 340 ล้านบาท

(3)	 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 (Call Center)
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0-2677-2060

นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556
นายทะเบียนหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0830 ต่อ 129
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2316
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หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557, ครั้งที่ 2/2557, ครั้งที่ 3/2557, ครั้งที่ 3/2560  
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2559, ครั้งที่ 1/2560
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0830 ต่อ 129

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558, ครั้งที่ 2/2558, ครั้งที่ 1/2559, ครั้งที่ 2/2559, ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560
นายทะเบียนหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0830 ต่อ 129

ข้อมูลที่ส�าคัญอื่น
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน	(Employee	Joint	Investment	Program	–	EJIP)	ครั้งที่	3

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมุ่งม่ันทีจ่ะท�างานเพ่ือเติบโตไปพร้อมกบัองค์กร จงึได้ขยายโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน 
Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นครั้งที่ 3 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่สนับสนนุให้พนกังานมีการลงทุนแบบสะสมหุ้น

ของบริษัทที่ตนท�างานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost 
Average)

2. รูปแบบโครงการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นคนดูแลโครงการ  
ท�าการซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 
ตามสัญญาที่ได้ท�าไว้กับพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดสรรจ�านวนหลักทรัพย์ลงในบัญชีของพนักงาน

บริษัท
สมทบเงินให้พนักงานเพิ่มเพื่อ

ซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจ�าทุกงวด

พนักงานที่มีสิทธิ์และสมัครใจ
แบ่งเงินเดือนบางส่วนซื้อหุ้น 
ของบริษัทเป็นประจ�าทุกงวด

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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หลักทรัพย์ที่ท�าการซื้อ หุ้นสามัญ CPALL ที่ท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ความถี่ในการลงทุน เป็นรายเดือนระบุวันที่แน่นอน

จ�านวนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง  

(ต่อพนักงาน 1 คน)

พนักงาน: ร้อยละ 5 หรือ 7 ของเงินเดือนพนักงาน (ตามแต่พนักงานจะเลือก) 

บริษัท: สมทบเพิ่มร้อยละ 80 ของเงินที่พนักงานสะสมแต่ละเดือน

ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2565 (รวม 5 ปี)

วิธีการช�าระราคา
ซื้อ - หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท

ขาย - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน

การสั่งซื้อหลักทรัพย์ สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงานท�าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ

การส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทัหลักทรัพย์จะเปิดบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ในช่ือของพนักงานแต่ละบคุคล หลังจากการซือ้หลักทรัพย์เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานนั้นๆ

ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์

เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง

ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงานมีสิทธิในการขายหลักทรัพย์

พนักงานสามารถใช้สิทธอิืน่ๆ ในหุ้นทีพ่นักงานถอืครอง อาท ิสิทธใินการจองหุ้นเพ่ิมทนุ (Rights Issue) ใบส�าคญัแสดงสิทธ ิ
(Warrant) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

การขายหลักทรัพย์ พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาที่ท�าสัญญาไว้กับบริษัท

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับจ�านวนที่บริษัทสมทบให้

บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจ�านวนเงินที่สมทบให้กับพนักงานได้ เพราะถือเป็นการจ่าย 
ค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

* คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของโครงการ รวมทั้งขอยกเลิกโครงการก่อนก�าหนด

3. คุณสมบัติของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่รวมกรรมการ

บริษัทและที่ปรึกษา) ที่มีอายุการท�างานนับจนถึงวันเริ่มจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี



นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผล 

จะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรพอ 
ที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนประมาณร้อยละ 50 ของ
ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบกับ
งบการเงินรวม 

ทั้งน้ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ 
ผลการด�าเนินงานของบริษทั ความสามารถในการช�าระเงนิต้น ดอกเบีย้ และการปฏิบติัตามเงือ่นไขสัญญาเงนิกู้ระยะยาว รวมทัง้โครงการ
ในอนาคต แล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น 

นอกจากน้ีบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ช�าระ
ดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ช�าระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษทั โดยมิได้ก�าหนดอตัราการจ่าย

เงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2556 2557	 2558 2559 2560

1.  ก�าไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น) 1.14 *0.97 1.27 *1.57 *1.77

2.  ปันผลประจ�าปี (บาท : หุ้น) 0.90 0.80 0.90 1.00 1.10

3.  % ปันผลต่อก�าไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ 79% 83% 71% 64% 59%

หมายเหตุ  1. ปี 2557 มีการปรับปรุงรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2. ปี 2559 และปี 2560 ก�าไรต่อหุ้นได้ค�านวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมส�าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทนุเรียกช�าระแล้ว 8,983,101,348 

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย*

1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด 2,777,006,200 30.91

1.2 UBS AG London Branch - C.P. Foods Holding 115,243,556 1.28

1.3 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จ�ากัด (มหาชน) 100,000,000 1.11

1.4 C.P. Foods International Limited 83,000,000 0.92

1.5 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 66,000,000 0.73

1.6 UBS AG Hong Kong Branch - Orient Success International 60,470,000 0.67

1.7 Worth Access Trading Limited 23,374,000 0.26

1.8 Creative Light Investments Limited 15,860,000 0.18

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 731,066,677 8.14

3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 660,403,040 7.35

4. State Street Europe Limited 298,470,693 3.32

5. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จ�ากัด 180,000,000 2.00

6. SE Asia (Type B) Nominees LLC 143,675,263 1.60

7. GIC Private Limited 124,868,100 1.39

8. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 120,860,130 1.35

9. ส�านักงานประกันสังคม 118,196,200 1.32

10. BNY Mellon Nominees Limited 115,386,275 1.28

11. นายปริญญา เธียรวร 100,000,000 1.11

12. The Bank of New York Mellon 97,694,000 1.09

13. AIA Company Limited –EQ4-P 92,000,000 1.02

14. อื่นๆ 2,959,527,214 32.97

รวม 8,983,101,348 100.00

* กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวม
ไม่เกิน 195,000 ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับช�าระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จ�านวน 12 รุ่น 31 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 160,877.90 ล้านบาท ดังมี 
รายละเอียดดังนี้

1.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  25,911.80 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 31 ตุลาคม 2556
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2557
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 7 ปี 10,789,800,000 5.10% 31 ตุลาคม 2563

อายุ 10 ปี 15,122,000,000 5.35% 31 ตุลาคม 2566

2.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2557	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  36,263.90 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 27 มีนาคม 2557
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2557
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 5 ปี 11,066,100,000 4.30% 27 มีนาคม 2562

อายุ 7 ปี 9,884,100,000 4.85% 27 มีนาคม 2564

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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3.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2557	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  19,702.20 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 22 สิงหาคม 2557
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 คร้ัง ในวันที ่22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทกุปี ตลอดอายุหุ้นกู ้โดยเร่ิมช�าระดอกเบีย้

ครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 5 ปี 6,027,200,000 4.25% 22 สิงหาคม 2562

อายุ 7 ปี 3,236,000,000 4.75% 22 สิงหาคม 2564

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

4.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	3/2557	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 26 ธันวาคม 2557
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 12 ปี 4,000,000,000 4.80% 26 ธันวาคม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564

5.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2558	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,500 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 30 มิถุนายน 2558
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม และ 30 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 5 ปี 1,500,000,000 3.65% 30 มิถุนายน 2563

อายุ 7 ปี 3,000,000,000 4.10% 30 มิถุนายน 2565

อายุ 10 ปี 6,000,000,000 4.45% 30 มิถุนายน 2568*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

6.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2559	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  7,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2559
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กันยายน และ 18 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2559
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 5 ปี 1,382,000,000 2.95% 18 มีนาคม 2564

อายุ 7 ปี 937,000,000 3.40% 18 มีนาคม 2566

อายุ 10 ปี 2,074,000,000 4.00% 18 มีนาคม 2569*

อายุ 12 ปี 2,607,000,000 4.15% 18 มีนาคม 2571**

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564
** ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

7.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2559	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  12,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 26 สิงหาคม 2559
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 คร้ัง ในวันที ่26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทกุปี ตลอดอายุหุ้นกู ้โดยเร่ิมช�าระดอกเบีย้

ครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 3 ปี 5,901,000,000 2.49% 26 สิงหาคม 2562

อายุ 7 ปี 500,000,000 3.25% 26 สิงหาคม 2566

อายุ 10 ปี 748,000,000 3.68% 26 สิงหาคม 2569

อายุ 12 ปี 4,851,000,000 4.00% 26 สิงหาคม 2571

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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8.	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	ครั้งที่	1/2559	ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท	ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด	 
	 และมีสิทธิเลื่อนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	ของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

การเสนอขาย  ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 30 พฤศจิกายน 2559
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี

ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี

ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี

ต้ังแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันท�าการของสองวันท�าการก่อนวัน 
 ปรับอัตราดอกเบี้ย

วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระ
ดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สิทธิไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบก�าหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่  

30 พ.ย. 2564 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือวันช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง 
ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 

2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้เปล่ียนแปลงกฎ ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถน�าดอกเบีย้จ่ายทีช่�าระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

3. ผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
ได้เปล่ียนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็น
เครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง 

4. ผู้ออกหุ้นกูมี้สิทธไิถ่ถอนหุ้นกูท้ัง้หมด ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงหลักการ วิธกีารบนัทกึบญัชี 
จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

9.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2560	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  4,500 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 27 มีนาคม 2560
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ย

ครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 12 ปี 4,500,000,000 4.70% 27 มีนาคม 2572

10.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2560	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 18 สิงหาคม 2560
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 คร้ัง ในวันที ่18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคม ของทกุปี ตลอดอายุหุ้นกู ้โดยเร่ิมช�าระดอกเบีย้

ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี 3,000,000,000 3.96% 18 สิงหาคม 2570

11.	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	ครั้งที่	1/2560	ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท	ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด	 
	 และมีสิทธิเลื่อนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	ของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

การเสนอขาย  ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 22 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี

ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี

ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี

ต้ังแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  
5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันท�าการของสองวันท�าการก่อนวัน 
 ปรับอัตราดอกเบี้ย

วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 คร้ัง ในวันที ่22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทกุปี ตลอดอายุหุ้นกู ้โดยเร่ิมช�าระดอกเบีย้
ครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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สิทธิไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบก�าหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่  

22 สิงหาคม 2565 (วันแรกทีส่ามารถใช้สิทธไิถ่ถอนหุ้นกู)้ หรือวันช�าระดอกเบีย้หุ้นกู้แต่ละคร้ัง 
ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 

2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้เปล่ียนแปลงกฎ ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถน�าดอกเบีย้จ่ายทีช่�าระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

3. ผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
ได้เปล่ียนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็น
เครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง 

4. ผู้ออกหุ้นกูมี้สิทธไิถ่ถอนหุ้นกูท้ัง้หมด ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงหลักการ วิธกีารบนัทกึบญัชี 
จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB (tha)” โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

12.	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	3/2560	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
	 12.1		 ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  9,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 17 พฤศจิกายน 2560
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่ม

ช�าระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี 9,000,000,000 3.50% 17 พฤศจิกายน 2570

	 12.2		 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย  ผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้  9,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 30 พฤศจิกายน 2560
วันช�าระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่ม

ช�าระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้	(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุ 5 ปี 9,000,000,000 3.10% 30 พฤศจิกายน 2565
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยกรรมการ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ต�าแหน่ง

2561 2560
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปีที่ผ่านมา	(หุ้น)%	ต่อทุนช�าระแล้ว 
8,983,101,348

จ�านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น)

นายผดุง เตชะศรินทร์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการก�ากบัดแูลความย่ังยนืและบรรษทัภิบาล 

/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ

0.00011

-

9,824 

- 

9,824 

- 

-

-

นายปรีดี บุญยัง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 0.00759

-

681,478 

- 

681,478 

- 

-

-

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแล

ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

-

-

-

- 

- 

- 

-

-

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / 

กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืน 

และบรรษัทภิบาล

-

-

- 

- 

- 

- 

-

-

นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -

-

- 

- 

- 

- 

-

-

นายธนินท์ เจียรวนนท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ 0.01705

-

1,531,476 1,531,476 -

-

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร

0.09957

-

8,944,235 8,858,491 85,744

-

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ -

-

- - -

-

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืน 

และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

-

-

- - 

-

-

-

นายสุภกิต เจียรวนนท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ

0.00248

-

222,396 

- 

222,396 

- 

-

-

นายณรงค์ เจียรวนนท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ 0.00339

-

304,802 

- 

304,802 

-

-

-

นายประเสริฐ จารุพนิช

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ -

-

- 

-

- 

-

-

-

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 0.02126

-

1,909,705 

- 

1,870,427 

-

39,278

-

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 0.00052

0.00002

46,298 

2,000

15,047 

2,000

31,251

-

นายธานินทร์ บูรณมานิต

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.00462

-

453,182 

-

415,432 

-

37,750

-
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ต�าแหน่ง

2561 2560
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปีที่ผ่านมา	(หุ้น)%	ต่อทุนช�าระแล้ว 
8,983,101,348

จ�านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น)

นายวิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหาร 0.00076

0.00245

68,141

220,041

15,559 

41

52,582

220,000

นายทวีศักดิ์  แก้วรัตนปัทมา

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

0.00059

0.00537

53,124

482,103

17,170 

482,103

35,954

0

นายสุรพันธ์  ปุสสเด็จ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส  

สายงานทรัพยากรบุคคล

0.00293

0.00111

263,383

100,000

254,987 

100,000

8,396

-

นายชวน  นิ่มกิตติกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานศูนย์กระจายสินค้า

0.00837

-

751,437

-

728,951

 

- 

22,486

-

นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานพัฒนาความยั่งยืน

0.00332

-

298,458

-

288,318 

- 

10,140

-

นายโกษา  พงศ์สุพัฒน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.00372

-

334,131

-

321,645 

- 

12,486

-

นายสกล  เตชะสถาพร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ 0.00132

0.00072

118,707

65,000

128,672 

65,000

(9,965)

-

นายชัยโรจน์  ทิวัตถ์มั่นเจริญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานปฏิบัติการ

0.00263

0.00328

236,161

294,624

223,411 

276,153

12,750

18,471

นายวิเชียร  จึงวิโรจน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน CAFM 0.00022

-

19,744

-

6,409 

- 

13,335

-

นายยุทธศักดิ์  ภูมิสุรกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

0.00140

-

125,319

-

109,252 

- 

16,067

-

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานทรัพยากรบุคคล

0.00345

0.00004

309,899

3,500

294,995 

3,500

14,904

-

นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

รองสายงานบัญชีและการเงิน

0.00337

-

302,300

-

275,596 

- 

26,704

-

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัท 0.00135

-

121,310

-

107,382 

- 

13,928

-

นายกฤษดา  เอื้อปิยะชาติ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 0.00095

-

85,274

- 

76,680 

- 

8,594

-



โครงสร้าง
การจัดการ
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1.	 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 10 คน ประกอบด้วย

• กรรมการอิสระจ�านวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�านวน 5 คน

	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์* กรรมการอิสระ
 นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธ์* กรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์1 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์2 กรรมการ
9. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์2 กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายสุภกิต เจียรวนนท์2 กรรมการ
11. นายณรงค์ เจียรวนนท์2 กรรมการ
12. นายประเสริฐ จารุพนิช2 กรรมการ
13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล1 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล2 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
15. นายธานินทร์ บูรณมานิต1 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

* ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ลาออกมีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก  
มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

**  กรรมการล�าดับที่ 7-15 เป็นกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท หมายถึง
ตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม1 ลงนามร่วมกบัตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม2 ยกเว้นประธานกรรมการ รวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทับตราส�าคัญของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อด�ารงความเป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ค�านิยาม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัท 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
กรรมการทีมิ่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกีย่วข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษทั อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการ

อิสระก็ได้

โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการอิสระ หมายถึง
กรรมการอสิระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ�าและไม่เป็นผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์* ประธาน - -

นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์* กรรมการ - -

2. นายผดุง เตชะศรินทร์* ประธาน กรรมการ กรรมการ

3. นายปรีดี บุญยัง กรรมการ - -

4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช - ประธาน -

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ - กรรมการ ประธาน

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ - - -

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ - - -

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ - - -

9. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ - กรรมการ -

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์ - - กรรมการ

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ - - -

12. นายประเสริฐ จารุพนิช - - -

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล - - -

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล - - -

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต - - -

หมายเหตุ : 1. กรรมการล�าดับที่ 1 - 5 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  2. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ลาออกมีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก  

 มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  3. นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมคณะกรรมการ
1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม�่าเสมอเพ่ือรับทราบและร่วมตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 7 คร้ังและ 
ได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้า
ประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการหรือพิจารณาเร่ือง 
ที่มีความส�าคัญเร่งด่วน

2. ในปี 2561 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน 8 คร้ัง ซึง่เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 คร้ัง ซึ่งกรรมการ
บริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้า 
อย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากน้ี 
ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดกรรมการมีสิทธิข์อดูหรือตรวจเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงข้อมูลรายละเอยีดเพ่ิมเติม

4. ในการประชุมแต่ละคร้ัง ทีป่ระชุมได้มีการซกัถามฝ่ายจดัการและมีการใช้ดุลยพินิจทีร่อบคอบ มีการอภิปรายแสดงความคดิเห็น
ได้อย่างอสิระและโปร่งใส โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเร่ืองที่พิจารณาโดยนัยส�าคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว นอกจากน้ีประธานกรรมการ 
ยังได้จดัสรรเวลาให้กบัทีป่ระชุมอย่างเพียงพอเพ่ือให้กรรมการได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญ
ผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชุมในวาระทีน่�าเสนอ เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอยีดเพ่ิมเติมหากมีประเด็นซกัถาม และเป็นโอกาส
ที่ท�าให้รู้จักผู้บริหารระดับสูง ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย

5. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษทัเป็นผู้จดัท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษรทีมี่ความถกูต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่
หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์สามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

6. บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมูลเพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณี  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี	2561	(จ�านวนครั้ง)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนการประชุม	
(8	ครั้ง)

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	
(1	ครั้ง)

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์* กรรมการอิสระ 1/1 -

นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์* กรรมการอิสระ 5/6 1/1

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 8/8 1/1

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 8/8 1/1

4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ 8/8 1/1

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 8/8 1/1

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 4/8 1/1

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ 8/8 1/1

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 8/8 1/1

9. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ 8/8 1/1

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ 4/8 1/1

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 7/8 1/1

12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 7/8 0/1

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 7/8 1/1

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 8/8 1/1

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ 8/8 1/1

* ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ลาออกมีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โครงสร้างการจัดการ
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2.	 ผู้บริหารระดับสูง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารระดับสูงจ�านวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย

• คณะกรรมการบริหาร จ�านวน 7 คน
• คณะเจ้าหน้าที่บริหาร จ�านวน 12 คน (ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการบริหาร 2 คน) 

2.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบคุคลซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน และ/หรือผู้บริหารของบริษทัตามที ่

ประธานกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร ในการประชมุแต่ละครัง้คณะกรรมการบรหิารอาจเชญิบุคคลอื่น เช่น ตวัแทนผูบ้รหิาร 
และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริหาร
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการบริหาร
6. นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการบริหาร
7. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และในกรณีที่

สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทนุทีไ่ด้รับอนุมัติ
แล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2. ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคทีเ่กิดข้ึน และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข

3. ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านก�าลังคนและการก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่าย 

ผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจ�าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส�าหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ 
6. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุน และฐานะการเงินของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาปี

 2
56

1 
บร

ิษัท
 ซ

ีพ
ี อ

อล
ล์ 

จำา
กัด

 (
มห

าช
น)

90

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท คือ นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที ่

7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน งบประมาณ 
และโครงการลงทุนของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ นอกจากน้ีเพ่ือช่วยในการบริหารงานของ 
บริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีอ�านาจในการขอเสนอ แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยเร่ืองส�าคัญที่ประธานกรรมการบริหารต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
มีดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี
7. การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน
10. การกูยื้มหรือค�า้ประกนัหรือการก่อภาระหน้ีผูกพันต่อบริษทักบัสถาบนัการเงนิหรือบริษทัอืน่ เป็นจ�านวนเงนิมากกว่า 500 ล้านบาท

ต่อครั้ง
11. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจ�านวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
12. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น เป็นจ�านวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
13. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อคร้ัง

มากกว่า 500 ล้านบาท
14. การขายหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ราคาขายหรือจ�าหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
15. แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และ/
หรือเจ้าหน้าทีพ่นักงานของบริษทั มีอ�านาจอนุมัติให้ด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง ตามทีป่ระธานกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรภายในขอบเขตอ�านาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการทีท่�าให้ประธาน
กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการจัดการ
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การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั

2.2 คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกอบด้วย
1. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรับผิดชอบสายงาน 

Corporate Strategy
2. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
3. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานศูนย์กระจายสินค้า
5. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน
6. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
8. นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ
9. นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities 

Management – CAFM
10. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์
11. นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
12. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ* รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน

* นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษทั คอื นายธานินทร์ บรูณมานิต ได้รับการแต่งต้ังจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 
ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายตามทีค่ณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ที่ก�าหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

นอกจากน้ีเพ่ือช่วยในการบริหารกจิการของบริษทัให้บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายตามทีก่�าหนด ให้มีอ�านาจในการเสนอบคุคลซึง่
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการ

บริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.	 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท คือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและด�าเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันทีเ่ลขานุการบริษทัคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที ่และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี
นายวรเดช หงศ์เดชานันท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชแีละการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศ

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ควบคมุดูแลการท�าบญัชีของบริษทั โดยมีหน้าทีแ่จ้งรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าบญัชี
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและน�าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทกุปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระ

หน้าทีท่ีต้่องปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดย 

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการหาข้อมูลและให้ 
ค�าแนะน�าในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้

• ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่ได้มีการก�าหนดไว้ 
• เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
• การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของ
บ�าเหน็จพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจงูใจและผลักดันให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ทีเ่พ่ิมเติมจากแผนการจ่ายโบนัสปัจจบุนั โดยพิจารณา
จากการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และ 
คะแนน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัท

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนของกรรมการ
ในอัตราเดิมตามที่ได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2560 ดังนี้

  บาท/คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 80,000
4. ประธานกรรมการ  120,000
5. รองประธานกรรมการ 100,000
6. กรรมการ 60,000

โดยกรรมการอิสระที่ท�าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียง
คณะเดียว

นอกจากน้ีทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นยังได้อนุมัติเงนิโบนัสให้กรรมการในอตัราร้อยละ 0.50 ของเงนิปันผลทีมี่การจ่ายให้ผู้ถอืหุ้น โดยประธาน
กรรมการจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน
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ค่าตอบแทนกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2561

ชื่อและชื่อสกุล ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวม

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 0.240 4.718 4.958

นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1.023 - 1.023

2. นายผดุง เตชะศรินทร์** ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืน

และบรรษัทภิบาล กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

1.405 3.932 5.337

3. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1.200 3.932 5.132

4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 

และกรรมการอิสระ

1.440 4.718 6.518

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  

และกรรมการอิสระ

1.440 4.585 6.025

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 1.440 4.718 6.158

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ 1.200 3.932 5.132

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 0.720 2.359 3.079

9. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการและกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืน 

และบรรษัทภิบาล 

0.720 2.359 3.079

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ

0.720 2.359 3.079

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 0.720 2.359 3.079

12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 0.720 2.359 3.079

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 0.720 2.359 3.079

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 0.720 2.359 3.079

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ 0.720 2.359 3.079

รวม 15.148 49.407 64.555

* ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ลาออกมีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก  
 มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
** นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งกรรมการที่ลาออก มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้งคณะ ยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 รวม 32,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหารและ

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 409.496 ล้านบาท

โครงสร้างการจัดการ

 (ล้านบาท)



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

95

4.2 ค่าตอบแทนอื่น
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-
(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

1. เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษทัได้จดัให้มีกองทนุส�ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงนิเดือน โดยในปี 2561 บริษทั

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 4.839 ล้านบาท
2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วม
ท�างานกบับริษทัในระยะยาว โดยคร้ังน้ีเป็นคร้ังที ่3 มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ผู้บริหารทีส่ามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP 
ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 หรือร้อยละ 7 แล้วแต่จะเลือก และบริษัท
ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้
กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินรวม 11.604 ล้านบาท

5.	 บุคลากร
(1) จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนที่ ให้กับพนักงาน

ปี	2561 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)* 43,394

พนักงานในส�านักงานใหญ่ (คน)* 12,383

รวม (คน) 55,777

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  
*	 ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	–	EJIP		
	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น

23,283

* เฉพาะพนักงานประจ�าของบริษัท

(2) การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
บริษทัได้จดัเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคลของบริษทั โดยวางรากฐานด้านการศกึษาเพ่ือสร้างบคุลากรให้พร้อมต่อการ

ขยายตัวของธรุกจิ โดยน�าการเรียนแบบ Work Base Learning ทีเ่ป็นการเรียนควบคูไ่ปกบัการปฏิบติังานจริงมาใช้กบันักเรียน นักศกึษา 
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการอบรมก่อนเข้าฝึกงาน
ที่ร้านสาขาและในส�านักงานของบริษัท 

นอกจากน้ีบริษทัยังได้มีแนวความคดิในเร่ืองการบริหารความหลากหลายเพ่ือรองรับคนรุ่นใหม่ทีจ่ะกลายมาเป็นก�าลังส�าคญัของ
บริษัทต่อไป 
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(3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันทางธรุกจิ รองรับการเติบโตของร้านสาขาและศนูย์กระจายสินค้ารวมถงึการขยายธรุกจิใหม่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปและสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายนอกเหนือไปจากหลักสูตรพื้นฐาน เช่น การสุขาภิบาลอาหาร
ส�าหรบัผู้สมัผสัอาหาร ระบบการจัดการและควบคุมอาหารให้ปลอดภยั การจัดการสนิคา้ส�าหรบัลกูคา้ชาวมสุลมิ การให้บรกิารลกูคา้
ชาวต่างชาติด้วยภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาเขมร เป็นต้น

บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างคนดีและคนเก่ง โดยดูแลและพัฒนาพนักงานต้ังแต่เร่ิมต้นเข้าท�างานด้วยโปรแกรม On-boarding 
ส�าหรับพนักงานใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีหลักสูตรมาตรฐานใน
แต่ละระดับเพ่ือรองรับการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานตามต�าแหน่งในองค์กร รวมถงึพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะทีจ่�าเป็นตามกลุ่ม
วิชาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency Based เช่น กลุ่มวิเคราะห์และสรรหาท�าเล กลุ่มบริหารงานก่อสร้างร้านสาขา กลุ่มบริหาร
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งเสริมให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท�างานผ่าน
โครงการ Productivity Improvement (PI) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทกุระดับเสนอความคดิเห็นและใช้ศกัยภาพในการปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธภิาพและคดิค้นพัฒนานวัตกรรมแก่องค์กร มีการให้ความรู้ด้านการปรับปรุงงานแก่พนักงาน และจดักจิกรรมการประกวด
ผลงานการปรับปรุงที่ยอดเย่ียม เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการปลูกฝังรากฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและยกระดับจิตใจ (Spiritual Development) เพ่ือให้เกิดความสุขในการ
ท�างานและเกิดความสมดุลในชีวิต

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีโครงการหรือโปรแกรมการพัฒนาพนักงานที่ส�าคัญดังนี้
• โครงการ CP ALL Young Challenger

เพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ปลดปล่อยศักยภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อน Our Way บริษัทจึงได้จัด
ให้มีโครงการ CP ALL Young Challenger เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่คือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการ
โดยสมัครใจ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาให้มี Future Competency และความพร้อมที่สอดคล้องกับแนวทาง Our Way ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Design Thinking เพื่อยกระดับสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งพนักงานจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Learning Experience) ในการค้นหาความต้องการของลูกค้า และน�าไปสู่การคิดค้นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง นอกจากน้ียังมีโอกาสได้ศกึษาดูงานจากองค์กรช้ันน�าเพ่ือน�ามาต่อยอดความคดิในการท�าโครงการ รวมถงึเรียนรู้เทคนิค
ต่างๆ ในการส่ือสารและการน�าเสนอ แล้วน�าความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ โดยถ่ายทอดในรูปแบบ
การน�าเสนอ Prototype Project ซึง่เป็นการเสริมทกัษะการเป็นผู้น�ายุค Digital มีพนักงานทีผ่่านการเข้าร่วมโครงการแล้วจ�านวน 3 รุ่น  
รวม 115 คน และมีการน�าเสนอโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ

• หลักสูตร “การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน”
บริษทัได้เล็งเห็นถงึความส�าคญัในการผลักดันและสนับสนุนการด�าเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน จงึได้ก�าหนดเป้าหมาย

ด้านความยั่งยืน (CP ALL Sustainability Goals) 15 ข้อ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การจะผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างความย่ังยืน และมีความรู้ ความเข้าใจใน
กรอบแนวทางความยั่งยืน บริษัทจึงริเริ่มจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืนส�าหรับระดับบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้
เข้าใจถึงกรอบแนวทางและเป้าหมาย ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าทางธุรกิจของเป้าหมายต่างๆ และมีส่วนร่วมในการช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาและเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปข้ึนไปเข้าร่วมการ
อบรมจ�านวน 5 รุ่น รวม 479 คน

โครงสร้างการจัดการ
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• โครงการ “พัฒนาผู้น�าบริการ (Service Leader Program)”
การบริการเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ซีพี ออลล์ ที่เรียกว่า Signature Service และเพื่อให้ผู้จัดการร้านเกิดการ
เรียนรู้การน�าไปใช้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการร้านสาขา จึงได้ด�าเนินโครงการ “พัฒนาผู้น�าบริการ (Service 
Leader Program)” ส�าหรับผู้จัดการร้าน โดยคัดเลือกผู้จัดการร้านที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะผู้น�า และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการบริการด้วย 5 หัวใจแห่งการบริการเพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้เรียนรู้ผ่านการท�า Action Learning ในการคิดค้นและ 
ด�าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาบริการที่ร้านสาขาของตน รวมถึงมีกิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศการบริการ โดยการคัดเลือก
โครงการบริการดีเด่นระดับภาคและมี Reward & Recognition (ทวัร์ยกร้านและอิม่ยกร้าน) ทัง้น้ีมีผู้จดัการร้านทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้ส้ิน  
10 พื้นที่ รวม 890 คน

• Coffee Master Program 
บริษัทได้ด�าเนินโครงการรองรับกลยุทธ์ทางด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) โดยมุ่งสร้างภาพลักษณ์ Food & 

Drinks Destination ให้เกิดในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจากมุมมองลูกค้า จึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานที่ร้านและ
ประกันความสามารถพนักงานในการขายสินค้ากลุ่ม All Café บริษัทจึงจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC) ให้เป็น 
Coffee Master ทีมี่บทบาทในการตรวจสอบกระบวนการท�างานสินค้ากลุ่ม All Café ให้ค�าแนะน�าแก้ไขปัญหาการใช้อปุกรณ์เชิงเทคนิค
เบื้องต้น ประเมินวัดฝีมือพนักงานเป็น Coffee Maker ให้มีจ�านวนเพียงพอและรองรับการขยายสาขา All Café และมีการผลักดัน 
ยอดขายสินค้ากลุ่ม All Café ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในโครงการการพัฒนาดังกล่าวได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติจริง รวมถึง Action Learning และมีการติดตามผลลัพธ์หลังเข้าโปรแกรมการพัฒนา โดยมีผู้ช่วย
ผู้จัดการเขต (FC) ที่ผ่านการพัฒนาตามโปรแกรม 5 รุ่น รวม 79 คน
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1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการก�าหนด 

เป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและวางแผนพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนนอกเหนือจากการสร้าง
ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ลงทุน ท�าให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว โดยการประกอบ
ธรุกจิอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธแิละมีความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษทัจดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบติัด้านการก�ากบัดูแลกจิการส�าหรับคณะกรรมการ
บริษัท ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน ส�าหรับหน่วยงานสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการและส�าหรับส�านักตรวจสอบ บริษัทมีการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ท�าหน้าที่
ก�ากบัดูแลบริษทั และแนวปฏิบติัสากล ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับอย่างสม�า่เสมอ โดยมีเน้ือหาทีค่รอบคลุมทัง้ 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธขิอง
ผู้ถอืหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั การค�านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Business Ethics and Code of Conduct) ที่บริษัทจัดท�าขึ้นได้มีการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็นประจ�าทกุปี มีหลักการปฏิบติัในเร่ืองของจรรณยาบรรณและจริยธรรมเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั
ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความซือ่สัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ต้ังม่ันในความยุติธรรมและความมีคณุธรรม ให้ความส�าคญัต่อลูกค้า 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนด  
การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเก่ียวกับการเรียก รับ หรือ 
จ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รักษาทรัพย์สิน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ และไม่กระท�าการใดๆ  
ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัททุกคน พร้อมจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการท�างานที่ถูกต้อง มีผลท�าให้การด�าเนินการใดๆ  
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและ 
เชื่อถือได้ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรหรือเงินปันผลจากบริษัท
อย่างเท่าเทยีมกนั การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นหรือมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตัดสินใจในเร่ืองส�าคญั
ของบริษัท เช่น การเลือกต้ังกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งน้ีผู้ถือหุ้นทุกคน 
มีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนที่หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 ของบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเกี่ยวกับ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างน้อยในการเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น จากเงื่อนไขเดิมที่ต้องมีจ�านวนหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละยี่สิบเป็นร้อยละสิบโดยไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนผู้ถือหุ้น

การก�ากับดูแลกิจการ
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การกำากบัดแูลกจิการ

นอกจากสิทธข้ัินพ้ืนฐานต่างๆ ดังกล่าว บริษทัยังได้ด�าเนินการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การด�าเนินการก่อนการประชุม
บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าเป็นกรรมการของบริษทัและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 โดยจัดท�าเป็น 
แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลและเสนอวาระเพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการด�าเนินการล่วงหน้า 
90 วันก่อนวันส้ินสุดรอบปี เพ่ือให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็น 
ผู้กล่ันกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ
พิจารณาบรรจวุาระทีเ่สนอโดยผู้ถอืหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการด�าเนินการ
ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะ
ไม่เพ่ิมวาระการประชุมทีมิ่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น ทัง้น้ีในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลหรือส่งเร่ืองเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ�าปีของบริษทัได้จดัข้ึน เม่ือวันที่ 
20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด 
จงัหวัดนนทบรีุ โดยได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
ของบริษทัที ่www.cpall.co.th เม่ือวันที ่15 มีนาคม 2561 ซึง่เป็นการ
ด�าเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
มีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมูลประกอบการประชุม และในปี 2561 
บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้อง  
เพียงพอ โดยก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน  
ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไป
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น

2. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม 

3. ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน 
4. วาระการเลือกต้ังกรรมการ ได้ระบุรายละเอียดของ

กรรมการทีเ่สนอ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศกึษา 
ประวัติการท�างาน ประวัติการอบรมจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) จ�านวนบริษทัทีด่�ารง
ต�าแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษทัจดทะเบยีนและ
บริษทัทัว่ไป ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ ข้อมูลการเข้า
ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา วันเร่ิมต้นด�ารงต�าแหน่งในบริษทั
และวาระการด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ัง 

5. วาระแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ได้ระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัท 
ที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของ 
ผู้สอบบญัชี ความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชี และค่าบริการ
สอบบัญชีเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและ
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้

6. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล 
จ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล 

7. ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐาน
ที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

8. ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี  
3 ท่านและหน่ึงในน้ันเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน

9. ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น
10. รายงานประจ�าปี 2560 และรายงานการพัฒนาความย่ังยืน

ปี 2560 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี และงบการเงินอยู่ในรายงานประจ�าปี

11. แผนทีแ่สดงสถานทีส่�าหรับประชุมส�าหรับการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจ�าทาง

12. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเห็น
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธกีารในการ
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษทัรวมทัง้จ�านวน
คะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ 

13. เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียม
ช้ีแจงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่ง
ค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม
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14. เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉนัทะซึง่มีเอกสาร
เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุน
รวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน บริษัทได้
ประสานงานในการขอความร่วมมือให้สถาบนัการเงนิหรือ
กองทุนต่างๆ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้
บริษัทล่วงหน้า เพ่ือให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีที่สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 
2 ช่ัวโมงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการ 
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไป
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียน
ในจ�านวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเม่ือ 
ลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ 
เพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการทีป่ระชุมได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพ่ือไม่ให้เป็นการ
รบกวนสมาธขิองทีป่ระชุม หลังจากน้ันได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
รับทราบจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และของผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉนัทะ วิธกีารประชุม และช้ีแจงวิธกีารออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซึ่งการลงคะแนน
และนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษทัได้น�าระบบบาร์โค้ดมา
ใช้ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ข้ันตอน
การประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�า และเม่ือ
ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัได้แสดงผลดังกล่าว
ขึน้หน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเปน็คะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงกรณีที่เป็นวาระ 
ทีก่รรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือวาระการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
จะแสดงคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย นอกจากนี้เพื่อความ
โปร่งใสในการนับคะแนน บริษทัได้เชิญตัวแทนจากบริษทัผู้สอบบญัชี

ซึง่ไม่ได้เป็นผู้มีรายช่ือในการสอบบญัชีของบริษทัมาเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
และสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ให้ความส�าคญัต่อการประชุมผู้ถอืหุ้น
เป็นอย่างมาก และบริษทัยังได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมด้วย
เพ่ือให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ตัวแทน 
จากหน่วยงานภายนอกเข้าสังเกตการณ์การด�าเนินการประชุม เช่น 
ตัวแทนของอาสาพิทกัษ์สิทธผู้ิถอืหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย
เข้าร่วมซักถามข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุม

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทได้เร่ิม
ด�าเนินการประชุมไปแล้วน้ัน ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้
ลงมติ 

บริษัทได้ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อย่าง
ชัดเจน โดยในกรณีทีว่าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดั
ให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ ดังนี้

• วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่ก�าหนดไว้ รายละเอียดของจ�านวน
เงินปันผลที่เสนอจ่าย วันก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record Date) วันก�าหนดจ่ายเงินปันผล 
การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และ
สถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี โดยระบุข้อมูล 
ดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได้มีเวลา
พิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

• วาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อ 
หน่ึงเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่
ทั้ งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป ็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึ่ง
ไม่ได้ ซึง่รายละเอยีดของบคุคลทีเ่สนอเข้ารับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการรวมถึงวิธกีารลงมติได้ระบไุว้อย่างละเอยีด
ในหนังสือเชิญประชุม 
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การกำากบัดแูลกจิการ

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์
ในการให้ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต�าแหน่งและ
มีการก�าหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี 
แม้ว ่าค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมครั้งก่อนก็ตาม

• วาระที่เป็นเร่ืองส�าคัญทั้งประเด็นที่ก�าหนดในกฎหมาย
และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�าเนินงาน
ของบริษัท

 
ประธานกรรมการซึง่เป็นประธานทีป่ระชุมได้จดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอและด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึง
จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและต้ัง
ค�าถามในทุกวาระอย่างเหมาะสม และเลขานุการที่ประชุมได้บันทึก
ประเด็นค�าถามและค�าตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากน้ี 
ในแต่ละวาระได้ระบมุติทีป่ระชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่ง
เป็นจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียง และบัตรเสีย นอกจากน้ียังได้บันทึกเทปการประชุมและ
น�าข้ึนเว็บไซต์ของบริษทัหลังจากวันประชุม เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นทีมิ่ได้มา
เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้อง และข้อบงัคบัของบริษทั และด�าเนินไปตามวาระทีก่�าหนด
ไว้ตามล�าดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้
ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การด�าเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน

ภายในวันเดียวกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท จัดท�ารายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นอย่างถกูต้องและครบถ้วน และจดัส่งส�าเนารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และน�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
นับจากวันประชุม โดยบริษัทได้บันทึกรายช่ือพร้อมต�าแหน่งของ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุม วิธี
การลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน 
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ 
พร้อมประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561 ที่จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai  
Investors Association) บริษัทได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.00 
ซึง่สูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ซึ่งเท่ากับ 92.42 คะแนน และสูงกว่าคะแนนของบริษัทในปี 2560 

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเน่ือง 

มาจากจ�านวนการถอืหุ้นทีต่่างกนั แต่ก็มิได้หมายความว่าสิทธพ้ืินฐาน
ในฐานะผู้ถอืหุ้นจะต้องแตกต่างกนัตามไปด้วย บริษทัให้ความส�าคญั
และตระหนักในสิทธขิองผู้ถอืหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ผู้ถอืหุ้นสถาบนัหรือบคุคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถอืหุ้น
ที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระท�าการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก�าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2561 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศ
เชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 90 วันก่อนวันส้ินสุด
รอบปีบัญชี ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ
ด�าเนินการและเพ่ือให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัสามารถ
น�าเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• ในกรณีทีผู้่ถอืหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ 
บริษัทได้เสนอช่ือกรรมการจ�านวน 3 คนและหน่ึงในน้ัน
คือนายผดุง เตชะศรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเข้าประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนแทน

• บริษทัได้จดัส่งหนังสือมอบฉนัทะทัง้สามแบบให้กบัผู้ถอืหุ้น
ทกุคน เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบทีต่รงกบัความ
ต้องการมากทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็ามบริษทัได้ระบขุ้อความ
แนะน�าให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบ ข. ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า

• ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานที่
ต้องน�าไปในวันประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นกรณีๆ 
นอกจากน้ีเอกสารหลักฐานทีข่อให้น�ามาใช้ในการประชุม
ก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล
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• บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
• ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• ใช้บัตรคะแนนในการลงคะแนนเสียง
• บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. การด�าเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทก�าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยด�าเนินการดังนี้
• จดัท�านโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในจากบคุคลภายในทีอ่าจล่วงรู้

และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลน้ันก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท และออกประกาศแจ้งเตือนให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) งดท�าการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและอีก 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน นอกจากนี้ยังได้
ก�าหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้า 1 วันหากต้องการจะท�าธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย

• ในการประชุมคณะกรรมการทกุคร้ัง หากเป็นการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั กรรมการหรือผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ นอกจากน้ีหากเป็นรายการทีเ่ข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ
จากผู้ถอืหุ้นตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทัก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลในการเข้าท�า
รายการ ความสัมพันธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั และการค�านวณมูลค่าในการท�ารายการ เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการ
อย่างละเอียด

• กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกีย่วข้องให้แก่เลขานุการบริษทัเป็นประจ�าทกุปีและทกุคร้ังทีมี่
รายการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดท�าส�าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนและผู้เกี่ยวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

• ก�าหนดแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ในทางมิชอบไว้ในคูมื่อจริยธรรมธรุกจิและข้อพึงปฏิบติัในการท�างาน
• รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า 
• บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยค�านึงถึงสิทธิที่มีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในหรือภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืนและเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัท 

บริษทัให้ความส�าคญักบัการด�าเนินธรุกจิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึง่ครอบคลุมไปถงึการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความ 
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
การป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Business Ethics and Code of Conduct) โดยมีการทบทวน
เป็นประจ�าทกุปีทัง้น้ีเพ่ือให้สอดคล้องต่อความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนและให้ทนัต่อเหตุการณ์โดยจดัพิมพ์เป็นลายลักษณ์อกัษรและแจกจ่าย
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ได้รับการคุ้มครอง 
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การกำากบัดแูลกจิการ

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1.	 ผู้ถือหุ้น	

บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการด�าเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโต 
อย่างม่ันคง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถอืหุ้นในระยะยาว และให้ความส�าคญักับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบ 
ต่อการกระท�าโดยไม่ใช้อ�านาจหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจน�ามาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

2.	 ลูกค้า	 	
บริษัทให้ความส�าคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและความ 

คุ้มค่าราคา ด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าอยู่เสมอ นอกจากน้ียังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ  
รวมถงึรักษาสัมพันธภาพทีย่ั่งยืนกบัลูกค้า โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการปฏิบติัทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัทซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพ่ือใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น  
ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

แนวปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัท
1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และท�าความเข้าใจสินค้าและบริการของซพีี ออลล์ เป็นอย่างดีรวมทัง้ต้องให้ข้อมูลทีถ่กูต้องครบถ้วน

แก่ลูกค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศกึษาและท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอยีดก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า 

เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้าให้ความส�าคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งาน

บริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะน�าไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและยินดี 

รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขปรับปรุงทันที กรณีมีข้อจ�ากัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะ
ให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ

3.	 พนักงาน	 	
พนักงานของบริษทัถอืเป็นทรัพยากรทีมี่คณุค่าอย่างย่ิงและเป็นหัวใจส�าคญัทีเ่ก้ือกูลให้การด�าเนินธรุกิจประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

เน่ืองจากบริษทัด�าเนินธรุกจิทีขั่บเคล่ือนด้วยคนจ�านวนมาก จงึให้ความส�าคญักบัดูแลและการเตรียมความพรัอมเร่ืองบคุลากรในทกุๆ ด้าน
ต้ังแต่การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลสุขทุกข์ของพนักงาน เพ่ือสร้างและรักษาให้พนักงาน
เกิดความผูกพัน เพ่ือเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กรอย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่ว่า “เราปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้า  
ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
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•	 ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความรับผิดชอบในการ 

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดนโยบายและกระบวนการในการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของ UNGP : UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะธ�ารงรักษาหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
ในเรื่องหลักการด้านสิทธิมนุษยชน (หลักการที่ 1 และ 2) และหลักปฏิบัติด้านแรงงาน (หลักการที่ 3-6) 

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน 
1. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

โดยเคร่งครัด
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอ พร้อมก�าหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารความเส่ียง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

3. พัฒนาช่องทางการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน  
รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนหากมีเหตุการณ์หรือการกระท�าที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน/และ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเพ่ือด�าเนินการพัฒนา บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบด้าน 
สิทธิมนุษยนชนอย่างเหมาะสม

5. ส่งต่อนโยบายน้ีให้คูค้่าธรุกจิมีแนวทางการบริหารและจดัการต่างๆ เพ่ือป้องกนัการเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึง่กันและกนัและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีความ
มุ่งม่ันต่อการเคารพสิทธมินุษยชนของบริษทัได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านนโยบายการบริหารจดัการด้านต่างๆ ทีส่�าคญั
ของบริษัท อาทิ
• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
• จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน
• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
• นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน
• นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง
• นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
บริษัทตระหนักถึงพลังร่วมที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าว่าส่วนหน่ึงมาจากการที่มีพนักงานที่มีความ 

หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กบับริษทั ดังน้ันการทีบ่ริษทัมีการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความ
แตกต่างที่เหมาะสมจะสามารถดึงดูดและรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานมาใช้ได้ 
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การกำากบัดแูลกจิการ

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
1. ผู้น�าทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ก�าหนดไว ้

ในประเทศที่บริษัทไปด�าเนินธุรกิจ
3. เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานและเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความแตกต่างไม่ว่าจะ 

โดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพการสมรส
4. ไม่เลือกปฏิบติัในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาพและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามผลการ

ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
5. ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธกีาร

ปฏิบัติงาน

•	 ด้านการดูแลพนักงาน
การสร้างพนักงานที่มีความสุขและสนุกกับงาน
บริษทัให้ความส�าคญักบัการให้ความรู้และการพัฒนาพนักงานในทกุระดับโดยจดัให้มีการอบรมทัง้หลักสูตรมาตรฐาน หลักสูตร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในงาน รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�า นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาด้วย
แนวคดิการลงมือปฏิบติัและการท�างานจริง (Action Learning) ด้วยโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้พนักงานต่างหน่วยงานได้ท�างานร่วมกนั
พร้อมกับการจัดให้มีพ่ีเล้ียงซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ รวมถึงโครงการพัฒนาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) โครงการที่เน้นการสร้างความผูกพันของพนักงาน เช่น โครงการพลังทีม ซึ่งเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมาย
องค์กรพร้อมไปกบัการหล่อหลอมเร่ืองคณุธรรมและการคดิเชิงบวก ด้วยการเรียนรู้ผ่านกจิกรรมเพ่ือให้พนักงานเกิดความเข้าใจและ
พร้อมที่จะรวมพลังไปสู่ทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้กับพนักงานทุกกลุ่มเป็นประจ�าทุกปี เช่น สายปฏิบัติการ สายกระจายสินค้า  
สายส�านักงาน สโตร์พาร์ทเนอร์ ซึง่ในแต่ละปีจะมีหัวข้อและประเด็นทีเ่น้นในเร่ืองของการส่ือสารทีแ่ตกต่างกัน ส่วนการจดักจิกรรมเพ่ือ
สร้างความรักและความผูกพันของพนักงานน้ันแต่ละสายงานสามารถเลือกกิจกรรมทีจ่ะด�าเนินการได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น กิจกรรม Work Life Quality ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
การดูแลสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ครอบครัว ซีพี ออลล์ กิจกรรมชมรมและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นของชมรมพุทธศาสนา กิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมจิตสาธารณะ เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ 
เหล่าน้ีนอกจากจะช่วยให้พนักงานคลายเครียดจากการท�างานแล้วยังเป็นการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนดี มีจติสาธารณะและเป็นคนดี
ของสังคมอีกด้วย 

เพ่ือสร้างความสุขที่ย่ังยืนให้กับพนักงาน บริษัทมีนโยบายที่เน้นการรับพนักงานในท้องถิ่นเพ่ือช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถขอโอนย้ายกลับไปท�างานในภูมิล�าเนาของตนตามความสมัครใจ ท�าให้พนักงานมีโอกาส
ท�างานใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว อนัจะเป็นการสร้างความรักความผูกพันให้กบัสถาบนัครอบครัวซึง่เป็นสถาบนัหลักทีส่�าคญัของชุมชน
และประเทศชาติ

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทได้ยึดม่ันแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่า Harmony ซึ่งให้ความเคารพในความเป็น

ปัจเจกบคุคลทีแ่ตกต่างกนัแต่ยังสามารถน�าสร้างพลังในการท�างานทีเ่ป็นหน่ึงเดียวกนัเหมือนดังค�ากล่าวทีว่่า “ผสมส่วนเหมือน ผสาน
ส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกนั” ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานยึดม่ันในแนวทาง 5-7-11 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
ซึ่งประกอบด้วย

1)  หลักการพื้นฐาน 5 ประการที่พนักงานทุกคนต้องมี ประกอบด้วย รักงาน รักลูกค้า รักคุณธรรม รักองค์กร และรักทีมงาน
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2)  ค่านิยม 7 ประการที่บริษัทปรารถนาให้ทุกคนยึดถือเพื่อให้เกิดผลดีในการท�างานร่วมกัน ประกอบด้วย แกร่ง กล้า สัจจะ
วาจา สามัคคี มีน�้าใจ ให้ความเคารพผู้อื่น และชื่นชมความงามแห่งชีวิต

3)  ภาวะผู้น�า 11 ประการ ที่จ�าเป็นส�าหรับคนในระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความเชื่อและศรัทธาในการท�างาน
ร่วมกนั ซึง่ประกอบด้วยมีความจริงใจ ไม่ศกัดินา ใช้ปิยวาจา อย่าหลงอ�านาจ เป็นแบบอย่างทีดี่ มีคณุธรรม ให้ความเมตตา 
กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี และมีใจเปิดกว้าง

อย่างไรกต็ามบริษทัได้ตระหนักถงึการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจยัภายนอกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมซึ่งย่อมส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การที่มีพนักงาน Generation Y  
เป็นคนกลุ่มใหญ่ถงึกว่า 85% ดังน้ันการท�างานร่วมกนัของคนต่างวัย ต่างความเช่ือ ต่างค่านิยม จงึเป็นความท้าทายอย่างหน่ึงทีท่�าให้
บริษัทต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างจริงจัง ในปี 2559 จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการโดยเชิญตัวแทนผู้บริหารทุกระดับและตัวแทนพนักงานรวมกว่า 4,000 คน เพ่ือร่วมหาประเด็นที่จะช่วยองค์กร 
ให้เติบโตอย่างย่ังยืนไปอีกอย่างน้อย 30 ปี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งการเทียบเคียงข้อมูล (Benchmarking) กับองค์กรช้ันน�าทั้ง 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ น�าไปสู่แนวคดิ “Our Way” หรือ “5 พัฒนา” ซึง่เป็นแนวคดิทีตั่วแทนพนักงานทกุระดับเห็นร่วมกนัว่า
เป็นเรื่องส�าคัญและต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริงประกอบด้วย

1. พัฒนาคนด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching)
2. พัฒนาบรรยากาศของความเชื่อใจ (Build Trust)
3. พัฒนาตนให้ขยันท�าฉลาดคิด (Call for Smart)
4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation)
5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness)
โดยบริษัทได้ก�าหนดแผน 3 ปี เพ่ือสร้างแนวคิด Our Way ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยสื่อสารเรื่อง Our Way ไปยังพนักงานใน 

ทกุช่องทาง และมีการจดัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือเป็นการส่ือสารทางตรงให้กบัพนักงานในระดับบริหารโดยต้ังเป้าหมาย 100% 
และได้ด�าเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่วางไว้

สร้างองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน
ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่เติบโตต่อไป 

อย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการริเริ่มด�าเนินโครงการและมีการออกมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุน 
การด�าเนินการในเร่ืองน้ี อาทิ การด�าเนินโครงการบริษัทธรรมาภิบาล โครงการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โครงการการตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการสร้างกลไกและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งจาก
ลูกค้าและพนักงาน ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงหน่วยงาน Call Center และโครงการเคาะระฆัง
ซึ่งเน้นเรื่องการรับข้อร้องเรียนของพนักงานโดยเฉพาะ เป็นต้น

การสร้างคนด้วยการศึกษา
ด้วยจ�านวนสาขากระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยและให้บริการความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมงกับทุกชุมชน การสรรหา

และคดัเลือกพนักงานจงึเป็นงานทีท้่าทายเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัจะมีบคุลากรทีเ่ป็นคนดี มีความสามารถ และพร้อมให้บริการเพ่ือสร้าง
รอยย้ิมให้ลูกค้า บริษัทจึงได้วางรากฐานการสร้างบุคลากรด้วยการให้ความส�าคัญกับการศึกษา โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนแบบ 
Work-based Learning ที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการปฏบิัตงิานจรงิส�าหรบันกัเรยีน/นกัศึกษา ในระดบัปวช. ปวส. และปริญญาตรี 
ในสถาบันการศึกษาที่บริษัทจัดต้ังข้ึน รวมถึงสถาบันในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะได้รับ 
การถ่ายทอดความรู้และทกัษะสลับกบัการลงฝึกปฏิบติัจริงทีร้่านสาขาและในส�านักงานของบริษทั ซึง่การเรียนควบคูไ่ปกบัการท�างาน
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การกำากบัดแูลกจิการ

น้ันท�าให้บริษทัสามารถสร้างบคุลากรทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ทีมี่ความรู้ความช�านาญโดยเฉพาะในธรุกจิค้าปลีกและพร้อมทีจ่ะท�างานร่วมกับ
บริษัทภายหลังจากจบการศึกษา

สวัสดิการพนักงาน
บริษทัมีนโยบายทีมุ่่งเน้นในเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานและปฏิบติักบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั โดยจดัท�าเป็น

โครงการสวัสดิการในด้านต่างๆ อาทิ
• โครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการท�างานกับบริษัท 

และท�าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจ�าทกุปีโดยได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านวิจยัท�าการส�ารวจและน�าข้อมูล
ที่ได้มาก�าหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน 

• โครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่บริษัทด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมา
เป็นครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565)

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• โครงการสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อประสบปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
• โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน
• การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว รวมถึงสวัสดิการยืมเงนิกรณีผู้ป่วยใน
นอกจากน้ียังให้ความส�าคญัในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 

โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพ่ือดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย 
กิจกรรมงานความปลอดภัยและ 7 ส โดยรายละเอียดเร่ืองการดูแลพนักงานปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 
2561”

4.	 ภาครัฐ
บริษทัด�าเนินกจิการภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือระเบยีบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถกูต้อง โดยมีหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Unit) ก�าหนดไว้ในโครงสร้างองค์กรของบริษัทอย่างชัดเจน  
บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากน้ียังด�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย ให้การสนับสนุน ความร่วมมือ และ
ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม�่าเสมอ 

5.	 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยระบุในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ 

ข้อพึงปฏิบติัในการท�างานของบริษทัเกีย่วกบัการเคารพในสิทธขิองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และก�าหนดเป็นนโยบายและวิธปีฏิบติัเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการส่ือสาร จัดประชุม ช้ีแจงท�าความเข้าใจ ติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพ่ือมิให้เกิดการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังก�าหนดเป็นบทลงโทษหากตรวจพบว่ามีการกระท�าความผิด

6.	 สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
บริษทัด�าเนินธรุกจิด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น “เพ่ือนทีรู้่ใจ ใกล้ๆ คณุ” ซึง่หมายถงึการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน และ

ทกุๆ คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่น อเีลฟเว่นคอืเพ่ือนบ้านทีดี่ และเม่ือเกดิเหตุการณ์ใดๆ มักจะนึกถงึร้านเซเว่น อเีลฟเว่นเป็นแห่งแรก
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เสมอ เหตุน้ีจึงถือเป็นภารกิจส�าคัญย่ิงของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือการท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมและสังคมใกล้เคียงเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์สุขของ 
ทุกชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมน้ัน บริษทัมีโครงการลดปริมาณขยะจากถงุพลาสติกทีใ่ช้แล้ว บริษทัได้รณรงค์การลดใช้ถงุ
จากการซือ้ของในร้านเซเว่น อเีลฟเว่น โครงการร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ (7 Go Green) โครงการติดต้ังหลอดประหยัดไฟฟ้าในทกุๆ 
สาขาของร้าน การใช้เคร่ืองปรับอากาศอนิเวอร์เตอร์ทีล่ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถงึการมีระบบบ�าบดัน�า้เสียจากทางร้านสาขาก่อน
ทีจ่ะส่งออกไปยังท่อน�า้ทิง้รวมของชุมชน เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดอบรมให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
จ�านวน 575 คน ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพ่ือความย่ังยืน” ซึ่งหน่ึงในหัวข้อที่อบรมคือส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนา 
ความย่ังยืนของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทมุ่งไปสู่องค์กรที่มีการจัดการในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษา 
ทรัพยากรน�า้ และการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษทั
ประจ�าปี 2561

7.	 คู่ค้า	
บริษทัปฏิบติัต่อคูค้่าอย่างเหมาะสม สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน 

โดยก�าหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในการคัดเลือกสินค้าและคู่ค้า นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกราย
ของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานของตนเองอย่าง
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกัน 
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ E-Auction อีกด้วย 

8.	 เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามล�าดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระท�าไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
• ควบคุมให้การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมทุกประเภท ครบถ้วนตามก�าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไข 

การกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
• มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัท
• มีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ 

9.	 คู่แข่ง
บริษทัด�าเนินธรุกจิตามกรอบกติกาทีเ่ป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยประกอบธรุกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทาง 

การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการกระท�าในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายต่อกนั และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ข่งหรือข้อมูลจ�าเพาะ
ของคูแ่ข่ง โดยวิธกีารอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงทีจ่ะไม่เปิดเผยข้อมูลของคูแ่ข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบคุคลอืน่

หมายเหตุ : ส�าหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561” 
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การกำากบัดแูลกจิการ

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยังให้มีการรายงานข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบติังานของบริษทั ทีผู้่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาความย่ังยืน เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง 
การส่ือสารแบบสองทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษทั โดยรายละเอยีดและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการด�าเนินการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั 
ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นหน่ึงในหัวใจหลักของการด�าเนินงานทีบ่ริษทัยึดถอืมาตลอดและยังเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย บริษัทจึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานของบริษัทสามารถติดตามการด�าเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สม�่าเสมอ และเท่าเทียมกันส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 

นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน และการรายงานตาม
เหตุการณ์แล้ว หน่วยงานลงทนุสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษทัซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัต่อนักลงทนุ 
ยังได้จัดท�าบทวิเคราะห์โดยย่อ (Investor Information Release) เผยแพร่ให้กับนักลงทุนไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมข้อมูล 
งบการเงินและผลการด�าเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสถานภาพและผลประกอบการของบริษัท และยังมีการ
ประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเป็นรายไตรมาสอีกด้วย 

ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนดังนี้
• บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานกับนักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) จ�านวน 4 ครั้ง โดยมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัทพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
• จัดกิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน 15 ครั้ง เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันอย่างสม�่าเสมอ 
• การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยผ่านการนัดหมายรวม 50 ครั้ง และผ่านทางโทรศัพท์รวม 33 ครั้ง
• จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน เข้าเย่ียมชมพ้ืนที่ด�าเนินงานของบริษัท จ�านวน 10 คร้ัง เช่น ที่ศูนย์

กระจายสินค้าลาดกระบัง และร้านต้นแบบ 7-Eleven
• จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการและจดหมายข่าวของบริษัท จ�านวน 1 ครั้ง

นักลงทนุสามารถติดต่อนัดหมายเพ่ือสอบถามข้อมูลของบริษทัผ่านทางโทรศพัท์ อเีมล และการประชุมร่วมกัน หรือศกึษาข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

http://www.cpall.co.th/Investor-Relations 
หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ทางโทรศัพท์ : 0-2071-4369
ทางโทรสาร : 0-2071-8617
ทางอีเมล : investor@cpall.co.th
ทางจดหมาย : หน่วยงานลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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ในปี 2561 บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลทัง้ในรูปแบบทีต้่องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชีและสารสนเทศส�าคญัตามเหตุการณ์ อนัได้แก่
ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงนิของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองโดยทัว่ไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังไม่เคยมี
ประวัติถกูส่ังให้แก้งบการเงนิ โดยรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีของบริษทัเป็นการน�าส่งก่อนเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดทัง้ส้ิน

ข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงิน
1. บริษทัเปิดเผยข้อมูลทีมิ่ใช่งบการเงนิตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทกุคร้ังอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
อยู่เสมอ 
ข้อมูลที่เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
• วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
• รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับการฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานทั้งปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า
• แบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
• ข้อมูลส�าหรับนักวิเคราะห์
• โครงสร้างการถือหุ้น
• โครงสร้างกลุ่มบริษัท
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดวาระ รวมถึงรายงานการประชุมของปีต่างๆ
• ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
• คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด โดยแจกแจง
โครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมีหุ้นรวมกัน
เพียงร้อยละ 0.2 ต่อทุนช�าระแล้ว 

3. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
6. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี ในหัวข้อ”การจัดการ” ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
8. จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในปี 2561
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การกำากบัดแูลกจิการ

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย 
ของบริษทัโดยร่วมกบัคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าทีบ่ริหารระดับสูงในการก�าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ จดุประสงค์ธรุกจิ นโยบาย
การเงนิ การบริหารความเส่ียง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษทัเป็นประจ�าทกุปี ตลอดจนก�ากับดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่าการจดัท�า
กลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี ได้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
กลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความส�าคัญในระยะเวลา 5 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บริษทับนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการ
ก�ากบัดูแลกจิการส�าหรับคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ด้จดัท�าข้ึนโดยน�าเอาหลักปฏิบติั 8 ข้อหลัก หลักปฏิบติัย่อย และแนวปฏิบติัของหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code - CG Code) ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัทได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ
หน้าที่ก�ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ีบริษทัยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทกุคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association/ IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการของบริษทั อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบติัหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตามหลักการการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยหน่วยงานเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร โดยเป็นตัวแทนของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีไ่ม่เป็นผู้บริหารของบริษทัและกรรมการทีม่าจากผู้บริหาร
ของบริษทั เพ่ือให้บริษทัสามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธภิาพ และมีกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน

1.2 กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งต้ังและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัด ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมี
ประวัติการท�างานที่ดี

1.3 กรรมการอสิระของบริษทัมีคณุสมบติัเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัคณุสมบติัของกรรมการอสิระซึง่ได้ก�าหนด
ไว้อย่างละเอยีดและเข้มงวดรัดกมุกว่าข้อก�าหนดข้ันต�า่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองการถอืหุ้นของ
บริษัท 
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1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยในการบริหารงานได้มี
การแบ่งแยกบทบาทอ�านาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ นอกจากน้ีประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้
กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เวลาอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม

1.5 เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียน 
ที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งรวมบริษัทแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้มีระบบการรายงานการด�ารง
ต�าแหน่งบริษัทอื่นของกรรมการที่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

 ในส่วนของอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 
โดยเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ภายใต้หัวข้อ  
“คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
รวมถงึหน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมี
หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษทัเปิดเผยรายละเอยีดไว้
ในแบบ 56-1 หัวข้อ “การจัดการ”

2.	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทล้วนแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดย 

หน่วยงานเลขานุการบริษทัได้จดัท�าคูมื่อกรรมการเพ่ือมอบให้กบักรรมการเข้าใหม่ ซึง่ในคูมื่อดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการของบริษทั อาท ิธรุกจิของบริษทั รายงานประจ�าปี ข้อบงัคบั วัตถปุระสงค์ คูมื่อจริยธรรมธรุกจิ การก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอ�านาจ
หน้าที่กรรมการ เป็นต้น นอกจากน้ีกรรมการเข้าใหม่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร มีดังต่อไปนี้
1. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มีความเกีย่วข้องกบัการบริหารจดัการกจิการของบริษทัหรือบริษทัย่อย

ต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
2. ก�าหนดวิสัยทศัน์ วัตถปุระสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีมี่ผลกระทบต่อธรุกจิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก�ากบัดูแลฝ่ายบริหาร รวมทัง้การจดัสรร
ทรัพยากรส�าคญัให้ด�าเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัและผู้ถอืหุ้นโดยค�านึงถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธรุกจิ อกีทัง้มีการประเมินผลและปรับปรุงเพ่ือความมีประสิทธภิาพของการด�าเนินกจิการ 

3. ก�าหนด จัดท�า และปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงที่ส�าคัญอันอาจเกิดข้ึน ก�าหนดแนวทางในการจัดการ 
ความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการด�าเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น 

5. พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผู้ถอืหุ้น 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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การกำากบัดแูลกจิการ

6. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจ�าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี 

7. พิจารณาและอนุมัติการท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การท�าธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้

8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง รายงาน
ประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล และให้ความเห็นถงึความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงไว้ในรายงานประจ�าปี 

9. ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูล 
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

10. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งก�ากับดูแล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

11. พิจารณาแต่งต้ังและก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาท ิคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษทั
ภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

12. พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งก�าหนด
อ�านาจอนุมัติที่มอบอ�านาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอ�านาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม 

13. จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้ม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

14. จัดให้มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 

15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั จริยธรรมธรุกจิ และข้อพึงปฏิบติั
ในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

16. จดัให้มีแนวทางด�าเนินการทีชั่ดเจนกบัผู้ทีป่ระสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษทั 
โดยก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ 

17. ก�ากับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท�ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3.	 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน  

ในการสรรหากรรมการให้ด�าเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทัง้น้ี
ให้รวมถงึบคุคลผู้มีความเหมาะสมทีเ่สนอให้คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัโดยผู้ถอืหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ทีบ่ริษทัก�าหนด และการพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม  
การจดัการ บญัชีการเงนิ กฎหมาย และการก�ากบัดูแลกจิการ เพ่ือให้มีรายละเอยีดทีเ่พียงพอทีจ่ะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึง 

เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกต้ัง 
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในการเลือกต้ังกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละต�าแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่ง
คะแนนเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละต�าแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต�าแหน่งนั้น

ในกรณทีี่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทน 
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน 
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการของบริษัทอาจถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.	 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร ดังต่อไปนี้
1. ก�ากบั ติดตามและดูแลการปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการ

ประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทก�าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เร่ือง

ส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลา 
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและสนับสนุนให้กรรมการได้
อภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็นได้อย่างเต็มที ่เป็นอสิระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย
อย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและท�าให้มั่นใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการน�าไปด�าเนินการ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท

6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจ
ว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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5.	 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร 

ของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง 
แผนงานและงบประมาณ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท และอนุมัติการท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆ อันมี
ผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การท�าธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

6.	 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการบริษทัไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าที่ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทในระดับ
นโยบาย ขณะทีฝ่่ายจดัการของบริษทัท�าหน้าทีบ่ริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ เป้าหมายและนโยบายทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนดและอนุมัติ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บริษัท ตลอดจนไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งน้ีเพ่ือให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัท
กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ส�าหรับฝ่ายจัดการของบริษัทได้รับมอบอ�านาจหน้าที่ให้ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปี 
ทีค่ณะกรรมการบริษทัได้อนุมัติไว้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอ�านาจภายใต้ขอบเขตทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้ 
กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รับมอบอ�านาจภายใต้ขอบเขตทีก่�าหนดโดยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ
บริษัทได้รับมอบอ�านาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอ�านาจด�าเนินการของบริษัท

7.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
• จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ

กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งแทน และ
เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

• จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (วันที่ 
20 เมษายน 2561) ทั้งน้ีเว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจ�าเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือก
กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

8.	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เป็นประจ�าทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้กรรมการของบริษทัได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่าง
ปีทีผ่่านมา อนัจะช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธผิลมากข้ึน เพราะทราบถงึความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการ
ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 
2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
(Self-assessment) 
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กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด�ารงต�าแหน่ง เม่ือได้รับคืนใบประเมินผลจนครบแล้วหน่วยงานเลขานุการบริษัท 
จะเป็นผู้สรุปผลและน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบติังานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงาน
ผลการประเมินปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จ�านวนกรรมการ

ว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ 
จ�านวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นต้น

• การด�าเนินการในเรื่องที่ท�าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเหมาะสม
ของเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
บรรยากาศในห้องประชุม เป็นต้น

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเส่ียง นโยบาย 
การแจ้งเบาะแส การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

• เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ 

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การด�าเนนิการในเรือ่งที่ท�าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัตหิน้าที่ในการประชมุได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสาร

และข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและ 
งดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์  
และกฎบัตรได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ไม่แทรกแซงการท�างานของฝ่ายจัดการ 
การควบคุมและติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น 
1  =  ไม่เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
2  =  เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี 
4  =  เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม โดยได้คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 87 และอยู่ในเกณฑ์

เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13 
สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม โดยได้คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 88 และอยู่ในเกณฑ์

เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12

9.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริษัทส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการก�ากับ

ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ส�านักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ 
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุการท�าบญัชี ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเร่ืองต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง อย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะ
การอบรมที่จัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. บริษทัได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่และมอบเอกสารและข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หน้าทีเ่พ่ือให้กรรมการหรือผู้บริหารได้ศกึษาแนวทางการด�าเนินธรุกิจรวมถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทศัน์ พันธกจิ ค่านิยม และกลยุทธ์
ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบายทรัพยากร
บคุคล เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหารทีเ่หมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพ่ือสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession 
Plan) โดยเฉพาะในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับส�านักขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก 
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในต�าแหน่งงานหลักที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เม่ือผู้ด�ารง
ต�าแหน่งน้ันๆ ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย เกษยีณอายุ ลาออก และส่งผลให้ต�าแหน่งน้ันๆ ว่างลง ทัง้น้ีการคดัเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง
จะพิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & Potential Grid)  
และความสนใจในอาชีพของพนักงาน (Career Interest) เป็นส�าคัญ

4. ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาผู้น�าเพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค�านึงถึง
งานแต่ละปีและความต่อเน่ืองในระยะยาว บริษัทมีความเช่ือว่าการพัฒนาผู้น�าภายในองค์กรต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
ท�างานแบบ Harmony ดังน้ันจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้น�าผ่านรูปแบบ Action Learning Project-ALP (เป็นการรวม
พนักงาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ช่ันมาร่วมกันท�างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/งานน้ันๆ) นอกจากน้ี
บริษัทยังส่งเสริมทักษะการโค้ชให้กับผู้น�าในแต่ละระดับ เพื่อน�าทักษะการโค้ชไปใช้กับทีมงาน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทีมงานได้คิด
หาวิธีการในการท�างานให้ส�าเร็จ ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนในสภาพ
แวดล้อมในการท�าธุรกิจ จึงได้จัดให้มกีารเสรมิสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพือ่ให้ผู้น�าของเราได้ก้าวทันความรู้ที่ใช้ในการ
ด�าเนินธรุกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมด้วย กล่าวโดยสรุปการพัฒนาผู้น�าทกุระดับของบริษทัมุ่งเน้น
ทีก่ารเรียนรู้โดยการท�างานจริง (70%) การโค้ช การท�างานร่วมกบัผู้อืน่ (20%) และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา 
(10%) ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้น�าของบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติงานในบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
ตลอดไป
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1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช 2560 2559

2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 2560

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ 2548 2551 2551 2544 2546

4. นายปรีดี บุญยัง 2548 2553

5. นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ 2561

6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2548

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 2549 2543

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 2548 2544

9. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 2544 2559 2546 2549 2549 2550 2559

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 2550

12. นายประเสริฐ จารุพนิช 2547 2551 2547

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 2543

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 2544

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต 2553

นอกจากน้ีในปี 2561 นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ยังได้เข้าอบรมโครงการ National Director Conference 2018 Rising above  
Disruptions ซึ่งจัดโดย IOD เพื่อเตรียมรับมือทั้งทางด้านการเงินและบทบาทหน้าที่กรรมการในการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” โดย
วิทยากรจากส�านักงานกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับสากลและเป็นที่ปรึกษาด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกด้วย 
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2.	 คณะกรรมการชุดย่อย
	 1.	 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะคือ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้รับการแต่งต้ังจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการบริษทั
อย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้ง

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1

นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ 9/10

2. นายผดุง เตชะศรินทร์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12

3. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบ 12/12

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
หมายเหตุ  1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ได้ขอลาออกมีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 2. นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออกมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออกมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากท�าหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทานการ
ด�าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล  
รวมทัง้สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี่ ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงทีรั่ดกุม มีการหารือร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกทีเ่ป็นอสิระเพ่ือขอทราบความเห็นเกีย่วกับงบการเงนิและการควบคมุภายใน และรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ” บริษทัได้น�าข้อเสนอแนะทัง้จากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงในทนัทแีละ
รายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 

ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือส�านักตรวจสอบภายในที่
เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท�าการ
ตรวจสอบและประเมินการบริหารความเส่ียงต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หลังจากน้ันจงึรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ซึง่รายละเอยีดเก่ียวกบัผู้จดัการส�านักตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล�าดับเดียวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษทั 
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เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ทีมี่นัย หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของผู้ทีมี่ความสัมพันธ์ทางธรุกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า  
หรือถอืหุ้นเกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
12. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอทุศิเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควรได้รับการ

อบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี พร้อมกบัวาระการเป็นกรรมการอสิระของบริษทั กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
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3. พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
5. ขาดคณุสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบให้แจ้งบริษัท พร้อม
ระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสิทธผิล และพิจารณา

ความเป็นอสิระของส�านักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ส�านักตรวจสอบ 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบญัชีของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี ในการพิจารณาให้ค�านึงถึงความเป็นอิสระความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนประสบการณ์
ของบคุลากรทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

5. พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทั ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลทีค่รบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ช) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ตลอดจนแนวปฏิบติัฯ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
8. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียง 

ด้านการปฏิบติังาน ความเส่ียงด้านการเงนิ ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั ความเส่ียง ด้านสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกจิ ความเส่ียงด้านภาษอีากร รวมถึงความเส่ียงด้านการทจุริต

9. ปฏิบติัการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หน่ึง) คร้ัง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติการเปล่ียนแปลงหน้าที่และจัดท�ารายช่ือ
และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีมี่การเปล่ียนแปลงตามแบบทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
และน�าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันท�าการนับแต่วันทีมี่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยวิธกีารตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม�า่เสมอทกุเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน
รายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส รวมทัง้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชีเพ่ือ
สอบทานงบการเงนิ

2. คณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการเพ่ิมอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมอบหมายให้จัดท�านโยบายความยั่งยืนและก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริม
นวัตกรรม ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีการแก้ไขกฎบัตรของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว นอกจากนี้ยังให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ 
เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลโดยต�าแหน่ง 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้ง

1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 4/4

2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 3/4

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 4/4

4. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 4/4

นอกจากนีบ้รษิัทยงัได้แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเปน็ทีป่รกึษาแก่คณะกรรมการก�ากบัดแูลความยัง่ยนืและบรรษัทภบิาล
เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล 
ได้แก่ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเรือ่งการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล จริยธรรมธุรกิจ
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การกำากบัดแูลกจิการ

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการ
ซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษทั โดย

กรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งต้ังใหม่อกีได้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม 

นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
ในกรณีที่กรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล ให้แจ้งบริษทัพร้อมระบเุหตุผลเพ่ือทีค่ณะกรรมการบริษทัจะได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
อื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน 
3 เดือนนับต้ังแต่วันทีต่�าแหน่งว่างลง โดยบคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลแทนจะอยู่ในต�าแหน่ง
ได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงซึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้วจากกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล และอยู่ในข้ันตอนรอพิจารณาอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

1. จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
นโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมและการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการ 
ความย่ังยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน

4. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
นโยบายความย่ังยืน รวมทัง้สอบทานและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการและนโยบายความย่ังยืน
ร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
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5. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
นโยบายความย่ังยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยอ้างอิงกับ  
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทั้งน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณาและอนมุัติ
การปรับปรุง

6. รายงานผลการปฏิบติังาน ผลการประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการก�ากับดูแลบริษทั นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
และนโยบายความย่ังยืน และประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการการต่อต้านการทุจริตความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

7. ก�ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการก�ากับดูแล 
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลก�าหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จ�าเป็น

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการชุดย่อย และคณะท�างานต่างๆ ในการพิจารณาเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับการก�ากบัดูแลกจิการ 
การต่อต้านการทจุริตความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและการจดัการความย่ังยืนและให้ค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

9. ส่งเสริมให้บริษทัมีการส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทกุระดับและผู้ทีเ่กีย่วข้องตระหนักและเข้าใจถงึนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
11. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ

3. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และโดยมีนายสุรพันธ์ 
ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยต�าแหน่ง

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้ง

1. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ* ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 3/3

2. นายผดุง เตชะศรินทร์* กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 3/3

3. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2/3

* กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถงึลักษณะธรุกิจและบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

รวมถึงมีความรู้เรื่องการก�ากับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงเร่ืองที่เก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากล

อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาปรับปรุงนโยบายด้านการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
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การกำากบัดแูลกจิการ

4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกดิ
การท�างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป
อีกได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเม่ือ
1. ลาออก
2. ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบตัรของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมากกว่ากึ่งหน่ึงหรือทั้งหมดจะพ้นจากต�าแหน่ง ให้คณะ

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระหรือกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหารท�าหน้าที่แทน

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งต้ังบคุคลทีมี่คณุสมบติัครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 
3 เดือนนับต้ังแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง เพ่ือให้กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจ�านวนครบตามที่ก�าหนด  
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัททั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทช้ันน�าในอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทาง
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจงูใจในการบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงทีมี่คณุภาพไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงส่วนค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

2. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมิน 
ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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3. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้ เช่น พิจารณาจาก
รายช่ือและประวัติของผู้ทีถ่กูเสนอช่ือเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือกรรมการ
เข้าด�ารงต�าแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

4. จดัให้มีโครงการส�าหรับพัฒนางานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession 
Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

5. ก�ากับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการท�าธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องค�านึงถึง

6. จดัให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญกรรมการปัจจบุนัอนัเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์
ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการก�ากับดูแลกิจการ

7. เสนอแนะวิธกีารประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาทบทวน
เป็นประจ�าทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเพื่อน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีอ�านาจเรียกสั่งการให้ฝ่าย

จัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ�าเป็น นอกจากน้ีในการปฏิบัติ
หน้าทีภ่ายใต้ขอบเขตหน้าทีข่องกฎบตัร คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอค�าปรึกษาจากทีป่รึกษา
อิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม

2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพ่ือช่วยให้กรรมการชุดย่อยของ
บริษทัได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในช่วงปีทีผ่่านมา เพ่ือช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ จ�านวนกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจ�านวนที่เหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็น
กรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น

• การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุมได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ได้แก่ ได้รับทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า จ�านวนคร้ังของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุม
แต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศกึษาข้อมูล บรรยากาศในการ
ประชุมเอือ้อ�านวยให้เกดิการแสดงความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
ท�ารายการ เป็นต้น

• บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ให้ความส�าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และ
ปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ ได้แก่
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คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้บริษทัมีงบการเงนิทีถ่กูต้องและน่าเช่ือถอื สอบทานให้บริษทัด�าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบยีบให้ถูกต้อง 

สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในทีดี่ พิจารณารายการเกีย่วโยงและรายการทีมี่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ ให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอนหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน 
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ด�าเนินการให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการด�าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 
เป็นต้น

คณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
• น�าเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแล

ให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบ
แนวทางของต่างประเทศเพ่ือพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการก�ากับดูแลสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งติดตามให้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสม วางกรอบแนวทางและการด�าเนินการในการ 
ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
• ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ด�าเนินการพิจารณาและสรุป 

รายช่ือเพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม จดัให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการ
และผู้บริหาร (Succession Plan) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเน่ือง พิจารณาแนวทางการก�าหนด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทัง้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ ก�าหนดวิธกีารและหลักเกณฑ์
การก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น 
1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
2 = เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี 
4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แบบรายคณะมีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
อยูใ่นเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรอืมกีารด�าเนนิการในเรือ่งนัน้อย่างดเีย่ียม โดยได้คะแนนรวมเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 90 และ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 
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อยู่ในเกณฑ์เหน็ด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนนิการในเรือ่งนัน้อย่างดเียีย่ม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92 และ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8

3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
•	 กรรมการอิสระ

บริษทัมีกรรมการอสิระจ�านวน 5 คน คดิเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ นายปรีดี บญุยัง นายผดุง เตชะศรินทร์ 
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

•	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  

พระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยังต้องมีคณุสมบติัเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�าหนดให้สัดส่วนที่กรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 มีความ
เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดข้ันต�า่ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ โดยกรรมการอสิระของบริษทัจะมีคณุสมบติัเฉพาะดังน้ี

1. ถอืหุ้นไม่เกนิ 0.5% ของจ�านวนหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกจิกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุ้นทีมี่นัย 
หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของผู้ทีมี่ความสัมพันธ์ทางธรุกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมี่นัยกบักจิการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ 
ถือหุ้นเกิน 0.5% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีทีบ่คุคลทีบ่ริษทัแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีมี่หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจหรือการให้บริการ
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มี 
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าทีแ่ละการให้ความเห็นทีเ่ป็นอสิระ และบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธรุกจิหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่�าให้บคุคลดังกล่าวมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด
ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

•	 แนวทางการสรรหากรรมการ
บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพ่ือท�าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

 การคัดเลือกกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหา คัดเลือก และกล่ันกรองบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระหรือกรณีอื่นๆ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือลงมติแต่งต้ัง โดยกรรมการอาจเป็นบคุคลทีเ่สนอโดยผู้ถอืหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ทีบ่ริษทัก�าหนด หรือจากผู้ทรงคณุวุฒิ
ที่มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม รวมถึงประสบการณ์การท�างานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของต�าแหน่งที่ว่างลงได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
1. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสมโดยพิจารณาจากรายช่ือ

และประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน หรือจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ
2. เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอช่ือบุคคลอื่นเข้ารับการพิจารณา โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางใน

การเสนอช่ือและประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 90 วันล่วงหน้าก่อนส้ินสุดรอบบญัชี
3. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้กล่ันกรองและตรวจสอบรายช่ือผู้ที่จะเสนอเป็นกรรมการ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
4. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการน�าเสนอช่ือบุคคลที่ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั โดยหากเป็นกรณีทีก่รรมการครบก�าหนดตามวาระน้ันคณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ และหากเป็นกรณีอื่นจะสามารถแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้

5. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และจะใช้วิธีเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
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•	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันและรักษาการเติบโตขององค์กรให้มีความย่ังยืน บริษัทมีการก�าหนด

นโยบายและมีการด�าเนินการเพื่อคัดเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงการด�าเนินการเพื่อจัด
ท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และระบบในการด�าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลกธรุกจิทีมี่การแข่งขัน และรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอยีดการด�าเนินโครงการ ดังน้ี

1. โครงการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสม(The Right Supply of Talented  

Workforce) เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเติบโตของธรุกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (Sustainable Business Growth) และเพ่ือ
ให้ม่ันใจว่าบริษทัจะสามารถรักษาบคุลากรทีมี่ความสามารถและมีศกัยภาพสูง ให้รักและผูกพันกบัองค์กรและพร้อมทีจ่ะปฏิบติังาน
ร่วมกบับริษทัต่อไปในระยะยาวอกีทัง้ยังสามารถเป็นผู้บริหารทีดี่และเติบโตไปเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารต่อไปในอนาคต 
(Pipeline for Succession Plan Program) โดยบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศกัยภาพสูงทัง้จากภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร โดยภายในองค์กรน้ันจะคัดเลือกและพัฒนาพนักงานต้ังแต่ระดับบังคับบัญชาข้ึนไป ซึ่งพนักงาน 
ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยบริษัทจะมีการ
ติดตามและรายงานผลความคบืหน้าของการพัฒนาต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินการเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนด
2. โครงการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายม่ันใจได้ว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยมีผู้สืบทอดที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทดแทนในต�าแหน่งงานว่างที่เป็นต�าแหน่งส�าคัญได้ทันที บริษัทจึง
ได้จดัท�าโครงการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษทัได้ท�าการประเมินศกัยภาพผู้บริหาร
เพ่ือน�าข้อมูลทีไ่ด้ไปใช้ในการพัฒนาจดุแข็งและบริหารจดัการศกัยภาพเพ่ือการเติบโตในอนาคต โดยจะเน้นไปทีก่ารเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติจริง เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (Special Project Assignment) 
และการท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร เป็นต้น โดยบริษัทจะมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาและมีการรายงาน 
ผลการพัฒนาต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

4.	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 
โดย

1. ส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

2. ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอ�านาจ
ด�าเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว

3. มีกลไกในการก�ากับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าว
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วน
ถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท�านองเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่ม หน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงาน
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เลขานุการบริษัท เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก�าหนดเวลา นอกจากน้ี 
ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย

4. ก�าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท�ารายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคู่มือแจกแจงอ�านาจด�าเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบภายในของกลุ่ม

5.	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1.	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการหรือผู้ถอืหุ้นรวมไปถงึการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษทั และการท�าธรุกรรม
กบัผู้ทีมี่ส่วนสัมพันธ์เกีย่วโยงกบับริษทัในลักษณะทีไ่ม่สมควร จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายทีชั่ดเจนเร่ืองการท�ารายการทีอ่าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการท�ารายการอย่างรอบคอบ  
และต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่ให้กบัผู้ถอืหุ้นภายในวันทีก่รรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันท�าการถดัไป เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัถอืเป็นหน้าทีส่�าคญัทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิการกระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดต้องไม่ท�าธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะกระท�าด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพ่ือหลีกเล่ียงความ 
ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ด�าเนินการดังนี้

• จัดท�าระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูล 
การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

• ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษทัและบริษทัย่อย จดัท�ารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทกุปี และปรับปรุงแก้ไขรายงาน
ทกุคร้ังทีมี่การเปล่ียนแปลง และเกบ็รักษารายงานไว้ทีเ่ลขานุการบริษทั นอกจากน้ีให้ส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความ
สัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลอืน่ใดทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจ�าเป็น
ต้องท�ารายการดังกล่าว จะต้องกระท�าไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการท�ากับบุคคลภายนอกและเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และในการพิจารณาอนุมัติการท�ารายการ กรรมการหรือ ผู้บริหารทีมี่ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

• อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกบัทีวิ่ญญชูนจะพึงกระท�ากบัคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจาก
อทิธพิลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลทีมี่ความเกีย่วข้อง นอกจากน้ียังให้บริษทัจดัท�ารายงานสรุป
การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ในปี 2561 บริษัทมีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการคือการขอซื้อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัดจากบริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยมูลค่าของรายการประมาณ 454 ล้านบาท และถือเป็นการเข้าท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรายการทีเ่กีย่วกบัสินทรัพย์และบริการขนาดกลางซึง่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัทีไ่ม่มีส่วนได้ส่วนเสียว่า การท�ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้มีเพียงการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อยกับบคุคลทีมี่ความเกีย่วข้องกนัโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปทีฝ่่ายจดัการสามารถด�าเนินการได้
ภายใต้หลกัการที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

2.	 การดูแลเรื่องข้อมูลภายใน
บริษทัให้ความส�าคญัเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษทัเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ

และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูล
น้ันก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและแนวปฏิบัติ
ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพ่ือใช้เป็นมาตรการป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

• เม่ือจะมีการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันท�าการก่อนวันที่จะท�ารายการ โดยต้องจัดท�าแบบฟอร์ม “แบบแจ้งการได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ล่วงหน้า (Pre-59 Form) และส่งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนท�ารายการดังกล่าว และจะมีการ
สรุปรายงานการท�าแบบ Pre-59 เพ่ือรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัทกุปี จากน้ันเม่ือมีการท�ารายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทแล้วจะต้องจัดท�ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59)  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท�ารายการเพ่ือให้ ก.ล.ต. เปิดเผย 
การเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ท�าให้ผู้ลงทนุสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
การถอืหลักทรัพย์ของบคุคลดังกล่าวซึง่อยู่ในต�าแหน่งหรือฐานะทีอ่าจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษทัและอาจหาผลประโยชน์
จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีเ่ข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายในจะถกูแจ้งเตือนให้งดท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึง่หลักทรัพย์ของบริษทัในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงนิตามเวลาทีก่�าหนด โดยบริษทัได้จดัท�าบญัชีรายช่ือบคุคลทีส่ามารถ
เข้าถงึหรือครอบครองข้อมูลภายใน (Insider List) ซึง่ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบคุคลทีมี่โอกาสล่วงรู้ข้อมูล
ภายในและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลน้ันก่อนทีข้่อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ผู้ทีเ่ข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถกูห้าม
ท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่มีข้อมูลภายในหรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 1 วัน
หลังจากการเปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความเป็นไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามทุกครั้ง 

• ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในทียั่งมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

• ก�าหนดให้มีการรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษทัโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษทั คูส่มรส และของบตุรทียั่ง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
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การกำากบัดแูลกจิการ

ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท�าความผิดของกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

6.	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6112 แห่งบริษทั เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัชี จ�ากัด จ�านวน 5,413,000 บาท นอกจากน้ีบริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 22 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ 
Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited 

ส่วนบรษิัทย่อยอื่นในต่างประเทศ ได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, Nanjing 
Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd., Indoguna Vina Food Service Co., Ltd., Makro (Cambodia) Co., Ltd. และ CP Wholesale India 
Private Limited จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีต่างประเทศ
2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	Service)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด แต่อย่างใด

7.	 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ไปปรับใช้	
ตลอดปี 2561 บริษทัได้ปฏิบติัตาม CG Code ของบริษทัจดทะเบยีนปี 2560 ทีอ่อกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. และน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับบริบททางธุรกิจของบริษัท ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้
1. บริษัทจ�าเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 คนเนื่องจากกรรมการจ�านวน 15 คนที่มีอยู่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ประเภท 

และความซับซ้อนของธุรกิจเพื่อช่วยกันก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจ�านวนมาก 
2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน จึงต้องการผู้น�าที่มีความสามารถ  

มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการค้าปลีกอย่างยาวนาน ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการ
อิสระ แต่บริษัทก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจและโปร่งใส ต้ังอยู่บน 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาโดยตลอด

3. บริษทัมีกรรมการอสิระทีมี่วาระการด�ารงต�าแหน่งเกนิ 9 ปีนับจากวันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระคร้ังแรก 
เน่ืองจากลักษณะการประกอบธรุกจิของบริษทัมีความซบัซ้อนจงึต้องการกรรมการอสิระทีมี่ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
อกีทัง้มีความเข้าใจในธรุกจิของบริษทัอย่างถ่องแท้ ซึง่ต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และท�าความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการ
อิสระของบริษัทจะด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระ
ทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุด ไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาจากเหตุผล และความจ�าเป็นตามทีบ่ริษทัเสนอและอนุมัติเลือกกรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระติดต่อกนั
เกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

4. บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทีค่วรให้มีอย่างน้อยทกุๆ 3 ปี รวมถงึเปิดเผยการด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี แต่คณะกรรมการ
บริษัท กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี โดยได้แสดงความ
คิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้น�าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
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8.	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ในรอบปี 2561 บริษทัมีการด�าเนินการเพ่ือยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษทัภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีพัฒนาการที่ส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. เพ่ิมอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล โดยมอบหมายให้จดัท�านโยบายความย่ังยืนและก�าหนด

เป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวางแผนพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

2. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(CAC) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

3. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่จัดท�าโดย IOD หลักการ
ก�ากับดูแลที่ดี (CG Code) ปี 2560 ที่ออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต.

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลชุดใหม่ แผนและแนวทางการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและเตรียมการ
จดัต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาความย่ังยืนเพ่ือเป็นกลไกในการท�างานให้คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล 
ด้านการก�ากับดูแลความยั่งยืน

5. จดัท�านโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลและรักษาความลับของข้อมูล นโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น

6. บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4 
Good Index 2018 ใน 2 กลุ่มดัชนีคอื FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index เป็นปีแรก จงึเป็นการยืนยัน
ถึงความมุ่งม่ันของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยบริหารงานอยู่บนความสมดุลในด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการ 

 ดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 ครอบคลุมบริษัทต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้นักลงทุน
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการด�าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ดัชนีชุดน้ีจะด�าเนินการคดัเลือกบริษทัทีมี่การบริหารความเส่ียงทัง้สามด้านน้ีได้เป็นอย่างดีและถกูใช้เป็นดัชนีพ้ืนฐาน
ของกองทุนหลัก (Tracker Funds) และผลิตภัณฑ์ตราสารประเภทซับซ้อน (Structured Products) รวมทั้งถือว่าเป็นดัชนี
มาตรฐานวัดผลการด�าเนินงาน (Performance Benchmark) อีกด้วย  

7. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) กลุ่ม World Index 
เป็นปีแรก นับเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับโลกหรือ DJSI 2018 และยังได้รับคัดเลือกในระดับ Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็น
ปีที ่2 อกีด้วยแสดงถงึความส�าเร็จทีเ่กดิจากวิสัยทศัน์ของผู้บริหารและการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทกุคนทีมี่เป้าหมายชัดเจน
ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรและด�าเนินการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน

 ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความย่ังยืนทีไ่ด้รับการยอมรับระดับสากล ซึง่ใช้วัดประสิทธผิลการด�าเนิน
ธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 2,500 บริษทัช้ันน�าทัว่โลก โดยการคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจาก
ผลประกอบการทีดี่ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานด้านสังคมและด้านส่ิงแวดล้อมและเป็นเกณฑ์ส�าคญัทีก่องทนุต่างๆ จากทัว่โลกใช้
พิจารณาการลงทนุในหลักทรัพย์ต่างๆ บริษทัทีอ่ยู่ใน DJSI เป็นบริษทัทีมี่กระบวนการท�างานและผลการด�าเนินงานมุ่งสู่ความย่ังยืน
ระดับโลก บริษทัทีเ่ข้าร่วมรับการประเมินจะสามารถเปรียบเทยีบประสิทธภิาพการด�าเนินงานของบริษทักบัผู้น�าในอตุสาหกรรม
ระดับโลกและการเข้าร่วมจะได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเทยีบเคยีงผู้น�าระดับโลก
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การกำากบัดแูลกจิการ

8. บริษัทได้รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2561 

9. บริษัทได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลกประจ�าปี 2561 (World Best Employer 2018) ส�ารวจโดยนิตยสาร Forbes โดยอยู่
ในอันดับ 5 ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่ 84 ของโลก

10. บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2561 ในระดับ 4 ดาวหรือดีมาก 



ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อยอดอุดมการณ์ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน
จากประสบการณ์การท�างานที่ตกผลึกและถูกกลั่นกรองอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

ท�าให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความย่ังยืนขององค์กรและสังคมโดยรวมปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรระดับโลกทีเ่ติบโต ประสบความส�าเร็จ และเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางน้ัน 
ล้วนเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการทางด้านความย่ังยืนเป็นอย่างดีและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประสิทธิภาพขององค์กรเหล่าน้ันเติบโต 
ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งและความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัท

ด้วยตระหนักถงึการด�าเนินธรุกจิในระยะยาว บริษทัได้ผสมผสานแนวทางการด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืนเข้าเป็นหน่ึงในแผนกลยุทธ์ของ
บริษทัปี 2561-2565 ซึง่เป็นหน่ึงในการขับเคล่ือนของคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนองค์กรทีมี่เป้าหมายในการผนวกประเด็นทางด้าน
ความย่ังยืนให้เข้ากบัการด�าเนินธรุกจิตามปกติและสามารถปฏิบติัได้จริงโดยแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ธรุกจิและความย่ังยืน
สามารถสรุปได้ดังนี้

• ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพทางด้านความย่ังยืนของบริษัทเพ่ือก�าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให ้
สามารถบูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนเข้าไปทั้งองค์กรและห่วงโซ่คุณค่าห่วงโซ่อุปทาน

• ปลูกฝังแนวคิดความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืนไปยังพนักงานทุกระดับและผู้บริหาร 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร

นโยบายด้านความย่ังยืนเพ่ือให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องและสนับสนุน “หลักความย่ังยืน เป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนา
อย่างย่ังยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์” บริษัทจึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความย่ังยืน พร้อมประกาศนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบการท�างาน Heart มุ่งมั่นท�าธุรกิจด้วยใจ 
ที่ยั่งยืน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน�ด�านความยั่งยืน

พันธกิจสู�ความยั่งยืน

หลักการ/แนวทาง
สนับสนุนความยั่งยืน

องค�ประกอบความยั่งยืน

ปรัชญาองค�กร

เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

“เ�นองค�กรที่อำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคมมีความกินดี อยู�ดี มีความสุข”

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

Harmony

5 Principles 11 Leadership7 Values

 บริหารองค�กรสู�ความเ�นเลิศเพ่ือให�เกิดความย่ังยืนในการอำนวยความสะดวกให�ชุมชนสังคมมีความกินดี อยู�ดี มีความสุข และได�รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับสากล

 พัฒนาห�วงโซ�อุปทานและห�วงโซ�แห�งคุณค�า (Supply & Value Chain) ที่ทันต�อสถานการณ�ที่ปรับเปลี่ยนของโลก

 สร�างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให�อยู�ใน DNA ของบุคลากร

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

TQM / CP Excellence The 10 UNGC 
17 SDGS & UNGP

Domestic & International 
Regulations & STD.

Heart (Living Right)

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงาน

การพัฒนาผู�นำและทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชั่น

คุณค�าทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ

การปกป�องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

การจัดการข�อขัดแย�งและ
สร�างการยอมรับจากชุมชน

Health (Living Well) Home (Living Together)

กลุ�มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน�าย
Home of Sustainability
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กลยุทธ์และเป้าหมายความยั่งยืน
เพ่ือให้การด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษทัเป็นรูปธรรม มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล สามารถบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ 16 พฤศจิกายน 
2558 โดยมีนายธานินทร์ บรูณมานิต เป็นประธานคณะกรรมการ สายงานพัฒนาความย่ังยืน เป็นเลขานุการ พร้อมทัง้ตัวแทนจากหน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงานหลักเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการก�าหนดทบทวนนโยบายตัวช้ีวัด รวมถึงผลักดัน 
ให้เกดิการด�าเนินการทางด้านความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล

การก�ากับดูแลกิจการ : 
การสร้างหลักประกันการด�าเนินงานที่โปร่งใส 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรายงานการด�าเนินการด้าน

การก�ากับดูแลกิจการ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขัน

ทางการค้าที่เป็นธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจ และการ

ด�าเนินงานด้านความย่ังยืนผ่านรายงานที่ได้รับการ 

ทวนสอบและให้ความเช่ือม่ันอย่างเป็นอสิระตามมาตรฐาน

สากล

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน : 
การด�าเนินการตรวจสอบการด�าเนินงานด้าน 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) 

ตามหลักปฏิบติัของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธรุกจิ

และสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles 

on Business and Human Rights: UNGPBHR) เคารพ

และผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน จัดให้มีช่องทางในการ

ส่ือสารด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการบริหาร

จัดการความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง 

(Diversity & Inclusion) 

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล : 
การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็น

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน พัฒนาผู้น�า 

ในองค์กรให้มีวิสัยทัศน์การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

ความย่ังยืนของธรุกจิ และพัฒนาคูค้่าและพันธมิตรธรุกิจ

ให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
การพัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบกุลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม 

เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสร้าง

ความตระหนักของคนในองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และมีกระบวนการตรวจสอบทกุข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น :
การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและความ

มุ่งม่ันทีจ่ะต่อต้านการทจุริต โดยปฏิบติัตาม “แนวปฏิบติั

ส�าหรับการต่อต้านการทุจริต” ให้พนักงานและคู่ค้าหลัก

ที่ส�าคัญใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินงานตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือใช้ในการป้องกัน 

ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริตของ

บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการคอร์รัปช่ันเพ่ือให้บริษัท

สามารถด�าเนินธุรกิจตามความมุ่งมั่นที่ก�าหนดไว้ได้ 

คุณค่าทางสังคม :
การสร้างคุณค่าทางสังคมโดยส่งเสริมอาชีพและ

รายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้จัดหา

ผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) และสร้าง

โอกาสทางอาชีพ รวมถงึปรับปรุงคณุภาพชีวิตให้กบักลุ่ม

เปราะบาง (กลุ่มคนในสังคมที่ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ) 

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี : 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพ โภชนาการ 

และสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการแสดงฉลากโภชนาการ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงมีการพัฒนาบริการ 

โครงการ หรือกจิกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทีดี่

อย่างต่อเนื่อง 

การศึกษา :
การสนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ มีโอกาส 

เข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น รวมถึง

ทกัษะทางเทคนิคและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน การมีงาน

ที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม :
การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม ทัง้จากผลิตภัณฑ์ใหม่

และมูลค่าจากผลของการประหยัดทีเ่กิดข้ึนจากนวัตกรรม

ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรแห่งนวัตกรรม รวมถงึสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน :

การให้ความส�าคญักบัการจดัการความปลอดภัย อาชีว-

อนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานของ

พนักงาน และครอบคลุมรวมถึงผู้รับเหมา โดยถือเป็น 

ส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานทุกกิจกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ :

การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกผ่านการลดการใช้พลังงาน

ต่อหน่วยการผลิต และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 

รวมทัง้ปริมาณของเสียทีไ่ปก�าจดัด้วยการฝังกลบ ลดปริมาณ

การใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสริมให้เกษตรกร คู่ค้า 

ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของ

บริษัท ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการประเมินผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และ

สนับสนุนโครงการรับมือกบัภัยพิบติัจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า : 
การลดการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต ให้มีการ

จัดการความเส่ียงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้า 

เพ่ิมสัดส่วนการน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่ และส่งเสริมการเข้าถงึ

แหล่งน�้าของชุมชนตามความเหมาะสม

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ : 

การประเมินการจดัหาวัตถดิุบจากแหล่งผลิตหรือผลิตภัณฑ์

จากแหล่งผลิตทีไ่ม่บกุรุกท�าลายป่าไม้และทรัพยากรทาง

ทะเล รวมถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื้นฟูแหล่ง 

ที่อยู่ตามธรรมชาติ (อาทิ ป่าแหล่งต้นน�้า ทะเล และ

ชายฝั่ง) ตามความเหมาะสม

การจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างรบัผิดชอบ :
การตรวจประเมินด้านความย่ังยืนกับคู่ค้าธุรกิจ

หลักทุกราย เพ่ือจัดหาวัตถุดิบหลักหรือผลิตภัณฑ์จาก

แหล่งผลิตทีรั่บผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

อย่างยั่งยืน

การจัดการข้อขัดแย้ง
และสร้างการยอมรับจากชุมชน :

การร่วมหารือและสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ ลดข้อ

ขัดแย้งระหว่างองค์กรและสังคม รวมถงึให้มีการประเมิน

ผลกระทบทีอ่าจมีผลต่อสังคม โดยมีการเตรียมความพร้อม

ส�าหรับรองรับความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมกับการให้ความ

ส�าคญัต่อการลงทนุในชุมชน รวมถงึจดัให้มีกลไกส�าหรับ

จัดการข้อร้องเรียนประเภทผลกระทบทางสังคม พร้อม

แนวทางการด�าเนินงานแก้ไข
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ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองทั้งการก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงการด�าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยการด�าเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้าน
ความย่ังยืนของบริษทัทีส่ะท้อนให้เห็นตลอดการท�างานของบริษทัเพ่ือมุ่งม่ันเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว และเพ่ือสร้างคณุค่าและประโยชน์
สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสรุปได้ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ บริษัทได้มีการทบทวนและก�าหนดนโยบายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ที่มีความส�าคัญและ 
มีผลต่อการด�าเนินงาน ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้แก่ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายป้องกัน 
การฟอกเงิน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

นโยบายเหล่าน้ีนอกจากจะถกูก�าหนดข้ึนใหม่ให้ครอบคลุมและรัดกุมย่ิงขึน้แล้ว ยังมีการส่ือสารให้พนักงานและผู้ทีเ่ก่ียวข้องภายนอก 
เช่น คู่ค้า รับทราบและเข้าใจ เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทสื่อสารนโยบายเหล่านี้ผ่านจดหมายเวียนภายใน การจัดการอบรม แบบทดสอบออนไลน์ และสื่อต่างๆ ภายในบริษัท

การดูแลทรัพยากรบุคคล บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อ “Recruit – Retain – Retire” เพื่อ
ก�าหนดทิศทางตั้งแต่ Recruit การก�าหนดคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่บริษัทต้องการ และปลูกฝังผ่านการด�าเนินงานด้านการศึกษา 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานกับบริษัท Retain การพัฒนาและสร้างความผูกพันระหว่างทรัพยากรบุคคลที่ดีและเก่งไว้กับ
บริษัท ผ่านการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และการ
สร้างความผูกพันกบับคุลากร บริษทัตระหนักถงึความส�าคญัของการพัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกจิด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรด้านความยั่งยืนให้กับบุคลากรระดับแผนกขึ้นไป ไปแล้วทั้งสิ้น 
5,432 คน รวมถึงได้บรรจุหลักสูตรความยั่งยืนไว้ใน On Boarding ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่ และ Store Business Partner และสุดท้าย 
คือ Retire การเตรียมความพร้อมและดูแลความเป็นอยู่หลังการเกษียณอายุจากบริษัท ผ่านการให้ข้อมูลเร่ืองสิทธิตามกฎหมาย และ 
สิทธปิระโยชน์ทีผู้่เกษยีณอายุทีผ่่านเกณฑ์จะได้รับจากบริษทั เป็นการตอบแทนความเช่ือใจและความอตุสาหะทัง้แรงกายและแรงใจร่วมกบั
บริษัท ซึ่งผลการด�าเนินงานที่บริษัทมีความภูมิใจอย่างมาก จากโครงการหลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และโครงการระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย คือคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทที่ส�ารวจจากพนักงาน 74% ของพนักงานทั้งหมดสูงขึ้นเป็น 82% ในปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้ก้าวทันกับโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด บริษัทโดยส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Development Office : STIDO) ได้เป็นผู้รับผิดชอบกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และประสิทธภิาพการด�าเนินงานของบริษทัจงึถกูพัฒนาข้ึน ผ่านการด�าเนินงานของศนูย์เทคโนโลยี
ทั้ง 7 ศูนย์ โดยผลงานในปี 2561 ที่เริ่มเห็นผลการด�าเนินงานมี 3 ด้าน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

141

ด้านการพัฒนาสนิค้า บริษทัมุ่งม่ันในการส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดี่ของสังคมผ่านการพัฒนาและคดัเลือกสินค้าและวัตถดิุบทีป่ลอดภัย
และมคีุณคา่ทางสารอาหาร ผ่านโครงการ Meal for Care ที่มกีารพัฒนากลุม่สนิคา้เพือ่สขุภาพและสตูรการผลติสนิค้าทัว่ไปให้มคีุณค่าทาง
โภชนาการที่มากขึ้น

 ด้านการพัฒนาบริการ บริษัทด�าเนินโครงการกินดี อยู่ดี มีสุข โดยการจัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้โดดเด่น 
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับสังคม และเพิ่มสินค้าชนิดใหม่อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ ซึ่งเห็นได้ชัดใน 24 Shopping ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

ด้านการพัฒนาประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน บริษทัน�าแนวความคดิ Internet of Things มาประยุกต์ใช้ผ่านการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์
การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในร้านสาขา ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการบ�ารุงรักษาเพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เส่ือมสภาพจากการใช้งานก่อนเวลา
และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอาหารที่อาจ 
เน่าเสียที่มาจากการเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ในร้านสาขาอีกด้วย นอกจากน้ียังมีแอปพลิเคช่ันช่วยตรวจนับสินค้าในคลังของร้านสาขา 
วิเคราะห์และค�านวณการน�าเข้าสินค้าและการจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งสามารถช่วยในการลดขยะอาหารจากการเน่าเสียของสินค้า ทุ่นแรงและ
ช่วยลดเวลาการท�างานพนักงานที่ร้านสาขา ซึ่งบริษัทมีแผนในการน�าไปใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

การเพ่ิมคณุค่าทางสงัคม จากการรับทราบผลส�ารวจข้อห่วงกงัวลและข้อเสนอแนะทีผู้่มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษทั บริษทัจงึได้พัฒนา
โครงการโดยใช้จดุแข็งของบริษทัในเร่ืองช่องทางการค้าปลีก มาช่วยเหลือสังคม โดยพัฒนาโครงการสนับสนุนการด�าเนินงานของเกษตรกร 
และคู่ค้ารายย่อยดังนี้

โครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยเพ่ิมช่องทางจ�าหน่ายสินค้าทัง้ทางร้านสาขาของ 7-Eleven และทางออนไลน์ของ 24 Shopping 
เช่น โครงการกล้วยหอมทอง และโครงการผลไม้ตามฤดูกาล (ล�าไยและเมล่อน) เป็นต้น นอกจากน้ี โครงการเรียนรู้ คูอ่าชีพ เพ่ือวิถเีกษตร
ที่ยั่งยืน ที่ด�าเนินงานโดย บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ก็เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชภายใต้การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP)  
และรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย โดยมีผลผลิตที่ประสบความส�าเร็จคือการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกกะเพรา ในขณะเดียวกัน 
ชุดโครงการกาแฟเพ่ือมวลชนและความย่ังยืน เป็นอกีหน่ึงชุดโครงการทีด่�าเนินงานโดยบริษทั ซพีี รีเทลลิงค์ จ�ากดั ซึง่ประกอบด้วยโครงการ
กาแฟสร้างอาชีพ (ภายใต้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ) ร้านกาแฟหลังคาแดง และโครงการ 1 บาท ต่อ 1 แก้ว ซึง่เป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟ เคร่ืองมือการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดน่าน รับซื้อเมล็ดกาแฟด้วยราคา 
ทีเ่ป็นธรรมรับพนักงานมาจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาทางจติเวชและผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นมาฝึกทกัษะและรับเข้าท�างานในร้านกาแฟมวลชน 
และหักรายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องดื่มกาแฟมวลชนทุกแก้วเป็นจ�านวน 1 บาทต่อ 1 แก้ว มอบเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย

การรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งด�าเนินงานตามกลยุทธ์ 7-Go-Green อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทางเพื่อให้เข้ากับบริบท
ของการด�าเนินกิจการในส่วนต่างๆ ที่บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดผลได้ ได้แก่ Green Stores ส�าหรับร้านสาขาเป็นหลัก Green Logistics 
ส�าหรับการกระจายสินค้า Green Packaging ส�าหรับบรรจภัุณฑ์ Green Living ส�าหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2561 นอกจากการลดการใช้พลังงานแล้ว บริษัทยังด�าเนินโครงการเพื่อลดของเสียจากพลาสติก
ใช้แล้วทิ้ง (Single-use Plastics) โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก เช่น โครงการ “ลดวันละถุง คุณท�าได้” ที่ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยคิด
มูลค่าของถุงที่ถูกปฏิเสธแต่ละใบเป็นถุงละ 20 สตางค์ เพ่ือจะน�าไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร  
๘๔ พรรษา เช่นเดียวกบัโครงการก้าวคนละก้าวทีน่�าโดยนายอาทวิราห์ คงมาลัย หรือตูน บอด้ีสแลม สามารถลดการใช้ถงุไปได้แล้วทัง้ส้ิน 
67.75 ล้านใบ รวมยอดบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช 13.55 ล้านบาท โครงการถุงผ้าให้ยืม โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึง่ในปี  
พ.ศ. 2561 สามารถลดการใช้ถุงไปได้แล้วทั้งสิ้น 85.96 ล้านใบ
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สร้างการยอมรับ	พัฒนาชุมชน
นอกเหนือจากการสร้างคุณค่าให้กับสังคม บริษัทให้ความ

ส�าคัญกับชุมชนที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ เน่ืองจากชุมชนเป็นทั้ง
เพื่อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าที่ส�าคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่น
ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล และความ
คาดหวังของชุมชนในทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกจิในชุมชน ควบคูก่บัการยกระดับส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
และสร้างคณุค่าร่วมกบัชุมชนอย่างย่ังยืนสมดังอดุมการณ์ของบริษทั 
“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ผ่านแนวทางในการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ีก�าหนด
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของบริษทัก�าหนด
กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ผ่านโครงการ
ศูนย์สนับสนุนชุมชน (Community Support Center : CSC) ภายใต้ 
3 Themes หลัก คือ 1) สร้างงานท้องถิ่นส่งเสริมการจ้างงานภายใน
ท้องถิ่นที่บริษัทได้เข้าไปด�าเนินธุรกิจ ผ่านโครงการจ้างผู้รับเหมา
และแรงงานท้องถิน่ในการก่อสร้างร้านสาขา ก่อให้เกดิความภาคภูมิใจ
ในผลงานการสร้างทีส่�าเร็จของชุมชน นอกจากน้ี บริษทัยังมีการจ้าง
คนในท้องถิ่นมาปฏิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาต่างๆ  
ทัว่ประเทศ และยังมีการจ้างผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือให้ความสะดวกใน
การจอดรถและดูแลให้ความช่วยเหลือบริการลูกค้า รวมถึง  
โครงการ Product ชุมชน บริษัทมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย
เป็นช่องทางกระจายสินค้าพิเศษโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงภายในจังหวัดผ่านเกณฑ์เบื้องต้น คัดเลือก
ร้านสาขา 5 สาขา เพ่ือทดลองขายและสนับสนุนการขายด้วยการจดั
เรียงผลิตภัณฑ์ในร้านสาขา พร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใน
กรณีที่สินค้าผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด บริษัทจะสนับสนุนต่อด้วย
การขยายการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่สาขาในจังหวัด สู่สาขาใน
ภูมิภาค และสู่สาขาทั่วประเทศตามข้ันตอนตามปกติต่อไปซึ่งช่วย
สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 2) สนับสนุนการศึกษา
ในชุมชนผ่านโครงการ 1 สาขา 1 ทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่น 
ว่าชุมชนจะพัฒนาได้ หากคนในชุมชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ จงึได้
ด�าเนินการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ผ่านร้าน 7-Eleven  
ในชุมชนต่างๆ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศนูย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และทีวิ่ทยาลัย
อาชีวศกึษาเอกชนในเครือข่ายอกีด้วย 3) กจิกรรมจติสาธารณะ ผ่าน
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงก�าหนดให้

ร้านสาขาทีมี่พ้ืนทีเ่หมาะสมและศนูย์กระจายสินค้าเป็นศนูย์แลกเปล่ียน
ความรู้ของชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ 

ความส�าเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของบริษัท คือ การได้รับ
คดัเลือกให้เป็นบริษทัช้ันน�าในกลุ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทัง้ระดับโลก (DJSI World) 
และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) หมวด
อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & 
Staples Retailing) ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นบริษัทไทยเพียง
แห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมน้ี โดยจุดเด่นที่
ท�าให้ได้รับการคัดเลือกมาจากคุณสมบัติด้านการบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้าและการด�าเนินการเร่ืองบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการ
ด�าเนินงานด้านสิทธมินุษยชน บริษทัยังได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิก
ในดัชนี FTSE4GOOD ในประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets 
Index) จดัโดย FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี Thailand  
Sustainability Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนินกิจการในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รางวัลทั้ง 2 ที่ได้รับถือเป็นความ
ภาคภูมิใจและเป็นก�าลังใจของบริษัท และท�าให้เช่ือม่ันว่าแนวทาง 
ที่ด�าเนินการอยู่เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และจะช่วยให้บริษัทมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทัง้น้ี ผู้ลงทนุสามารถติดตามข้อมูลโดยละเอยีดได้จากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม



การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact, UNGC) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติส�าหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การรับรอง เงินสนับสนุน 
และการบริจาค บริษทัได้ก�าหนดให้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน
โดยไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบัการทจุริตคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ไม่เพิกเฉยหรือละเลยการต่อต้านการทจุริตทีเ่กีย่วข้องกบั
บริษทั เพ่ือท�าความเข้าใจและให้ความรู้เกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน บริษทัได้มีการเผยแพร่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน
โดยจัดให้มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจน 
จดัให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ถงึนโยบายและแนวปฏิบติัดังกล่าว รวมทัง้ก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังได้จัดท�ามาตรการตรวจพบ 
การทจุริตเพ่ือช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าทีอ่าจเป็นการทจุริตอย่างทนัท่วงท ีบริษทัจงึได้ก�าหนดช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง รวมถงึผู้บริหารและพนักงานได้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทจุริต รวมทัง้กรณีทีไ่ม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ : AuditCommittee@cpall.co.th
• คณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล : CGcommittee@cpall.co.th
• คณะกรรมการบริษัท : BOD@cpall.co.th

2. ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง
ส�านักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3. ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล
โทรศัพท์  0-2071-2770
โทรศัพท์  0-2826-7744
โทรสาร  0-2071-8623 

4. เว็บไซต์ www.cpall.co.th Icon “แจ้งเบาะแสการทุจริต”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
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การด�าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัตามแนวทางต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

โดยบริษัทได้ก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ค�าแนะน�าเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2. ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารส�าหรับการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต และรวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  

เพื่อจัดท�าเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร
3. เสนอข้อมูลเม่ือมีประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงจากการทจุริตระดับองค์กร หรือมีความเส่ียงจากการทจุริตประเด็นใหม่ๆ เกดิข้ึน
4. ติดตามให้แต่ละสายงานมีการป้องกันการทุจริตและบริหารความเส่ียงจากการทุจริตอย่างเพียงพอ และให้ทราบถึงเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างมนียัส�าคญั เพ่ือให้เกดิการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว

บริษัทมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานโดยเน้นย�้าและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระท�าที่อาจก่อให้
เกิดความเส่ียงในด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งช้ี ประเมินความเส่ียงของการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม�่าเสมอ  
ซึง่ถอืเป็นความเส่ียงหน่ึงภายใต้ความเส่ียงภาคบงัคบั Mandatory Risk ซึง่ทกุหน่วยงานในกลุ่มธรุกจิต้องท�าการประเมินและติดตาม ทบทวน
มาตรการควบคมุให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงทกุไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงเป็นผู้ติดตามสรุปผลการทบทวนเป็นภาพ
ของบริษทั รวมทัง้ประสานงานกบัส�านักตรวจสอบเพ่ือการสอบทานและประเมินผลการบริหารความเส่ียงส�าหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบติัเพ่ือป้องกันการเกดิทจุริตคอร์รัปช่ัน อกีทัง้บริษทัมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปช่ัน โดยมีส�านักตรวจสอบเป็นผู้ประเมิน 
ติดตามการก�ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบส�านักงานตรวจสอบ หน่วยงานบริหารความเส่ียงและหน่วยงานก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานได้ขยายขอบเขตการด�าเนินงานในการบริหารจัดการความเส่ียงและภาวะวิกฤตโดยเพ่ิมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน
ขององค์กรเข้าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียง ผ่านการมีส่วนร่วมของทั้งผู้จัดการความเส่ียง (Risk Manager) และ 
นักบริหารความเสี่ยง (Risk Champion) ของทุกหน่วยงาน

กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงและภาวะวิกฤตเพ่ือการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนเป็นกระบวนการทีส่อดแทรกเข้าไป
ในการท�างานปกติและปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมด้านความเส่ียง (Risk Culture)  
โดยอาศัยกรอบการท�างานที่ถูกออกแบบให้เกิดการท�างานทั้งแบบบนลงล่างและล่างข้ึนบน (Top-down and Bottom-up approach)  
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับช้ัน และม่ันใจได้ว่าแผนและมาตรการในการจัดการความเส่ียง จะสามารถปฏิบัติได้จริงและ 
มีประสิทธิภาพ กรอบการท�างานประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การบริหารความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ เพื่อค้นหาและควบคุมความเสี่ยง
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ให้อยู่ระดับยอมรับได้ การจัดการเหตุวิกฤตขณะเกิดเหตุเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้อยู่ระดับควบคุมได้ และการฟื้นฟูผลจาก 
ความเสียหายหลังเกิดเหตุ เพื่อเตรียมการฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้ทันเวลา แสดงดังภาพ

ประเด็นความเส่ียงทีถ่กูระบทุัง้จากตัวแทนหน่วยงานหรือนักบริหารความเส่ียง (Risk Champion) และการตรวจสอบจากช่องทางอืน่
จะถูกรายงานไปยังผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เพื่อร่วมกันทบทวนแผนมาตรการโดยเฉพาะและการป้องกันการหยุดชะงักของ
ธุรกิจเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการความเส่ียง (Risk Committee) ทุกไตรมาส และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  
Committee) และคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้งต่อปี แต่หากมกีรณเีร่งด่วนกส็ามารถรายงานโดยตรงก่อนครบก�าหนดรายงานปกติ



ระบบการควบคุมและ 
การตรวจสอบภายใน
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บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่
ส�าคัญที่สุดกระบวนการหน่ึง และการควบคุมภายในที่ดีจะท�าให้
ระบบการท�างานของบริษทัมีความถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มี
การพัฒนาระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเช่ือม่ัน
ต่อการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ
ก�าหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้องและเช่ือถือได้ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธรุกจิของบริษทั
รวมทัง้ให้มีความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง การก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ท�าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วย
งานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
เหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ก�าหนด โดย
มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ ดีของบริษัท 
ประกอบด้วย 

1.	 สภาพแวดล้อมของการควบคุม	 
	 (Control	Environment)	

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัต้องลงนามรับทราบ และมีการ
ส่ือสารอย่างต่อเน่ืองให้พนักงานได้รับทราบและถอืปฏิบติัอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัด
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัแผนธรุกจิและมีการปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมกับการด�าเนินงานอยู่เสมอ โดยมีการแบ่ง

ระบบการควบคุม 
และการตรวจสอบภายใน

แยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอ�านาจตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีส�านักตรวจ
สอบภายในที่มคีวามอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าทีต่รวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัและ
บริษัทย่อย พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีการพัฒนาฝึก
อบรมความรู้ ทกัษะและความสามารถให้เหมาะสมกบังานทีไ่ด้
รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีการก�าหนดแผนและกระบวนการ
สรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession Plan) เพื่อให้
บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
บริษัทให้ความส�าคัญและจัดให้มีการบริหารความเส่ียง 

ทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะ
ท�างานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ท�า
หน้าทีรั่บผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทาง
บริหารจัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของบริษทั ประกอบด้วยการบริหารความเส่ียงใน
ระดับองค์กร การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และมี
การส่ือสารให้พนักงานทกุคนรับทราบ อกีทัง้มีการแต่งต้ัง Risk 
Champion ของแต่ละหน่วยงานท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าประสาน
งานการประเมินความเส่ียงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้
ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยค�านึงถึง
โอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
มีการติดตามและจัดท�าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความ
เส่ียงอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มีการก�าหนดดัชนีช้ีวัดประสิทธผิล
การบริหารความเส่ียงทีส่�าคญั (Key Risk Indicator หรือ KRI) 
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการเตือนภัยล่วงหน้า โดยถือเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเส่ียงให้
เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความ
ส�าคญักบัการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการจดัท�าแผนการบริหารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนส�ารอง



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

149

ฉุกเฉินส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery  
Plan : DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤตทีอ่าจจะเกดิข้ึน และท�าให้ม่ันใจว่าการท�างานทีส่�าคญัของ
บริษทัจะมีความต่อเน่ือง ไม่หยุดชะงกั และในทกุ 6 เดือนมีการ
รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามตรวจสอบว่ามีการ
ปฏิบัติตามมาตรการการลดความเส่ียงเพ่ือให้ม่ันใจว่าความ
เสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)
บริษทัมีกจิกรรมการควบคมุภายในทีชั่ดเจนและเหมาะสม 

โดยมีดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
และควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�างานรวมทั้งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงาน 
ได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติฯ ตั้งแต่
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และ
ก�าหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และ
สามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้เพ่ือลดความเส่ียง
ในการทุจริตหรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม โดยมีการก�าหนด
อ�านาจด�าเนินการและระดับวงเงนิอนุมัติรายการประเภทต่างๆ 
ของผู้บริหารไว้ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ  
การก�าหนดรหัสผ่าน การส�ารองและการกู้ข้อมูลเพ่ือความ 
ต่อเน่ืองของการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงได้ประกาศนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานทกุระดับตระหนักเร่ืองความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและค�านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษทั ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดและการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน 
โดยมีส�านักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและ 
เหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม�่าเสมอโดยก�าหนดให้
แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงาน 
ที่มีความส�าคัญ

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	 
	 (Information	and	Communication)

บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการ และฝ่าย
บริหารของบริษทัอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลทีมี่ความถกูต้อง เพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทนัต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลทีส่�าคญัและทัว่ไป
จะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(56-1) ผ่านเว็บไซต์ www.cpall.co.th ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และระเบียบปฏิบัติเร่ืองการ 
ใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงมีการส่ือสารให้พนักงานได้เข้าใจถึง
นโยบาย ระเบยีบค�าส่ังของบริษทั และข้อมูลข่าวสารทีส่�าคญัๆ 
อย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งมีช่องทาง 
การรับเร่ืองร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลเกีย่วกบัการกระท�าผิด
และการทจุริตได้อย่างปลอดภัย และก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเร่ืองร้องเรียนอย่างชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม  
โดยแจ้งไว ้ผ ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งมายัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@cpall.co.th หรอื
ผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในรายงานประจ�าปี
เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบขุ้อมูลส�าคญัทีจ่�าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจก่อนล่วงหน้าภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�าหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ก�าหนดให้เลขานุการ
บริษทัเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั 
และการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการจดัท�ารายงาน
การประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ 
ข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองทีพิ่จารณา ตลอดจนบริษทัมีการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การด�าเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะ
เอกสารทางบญัชีทีมี่ความส�าคญัต่อการจดัท�ารายงานทางการเงนิ 
นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองการควบคุมระบบ
สารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน�าข้อมูลไปใช้ใน
ทางที่ไม่ควร โดยได้ด�าเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring)
บริษทัก�าหนดให้ทกุหน่วยงานมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

ในการดูแลและตรวจสอบระบบการท�างานในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อก�าหนดและระเบียบ
การปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และมี
การติดตามให้พนักงานปฏิบติัตามเป้าหมายทีก่�าหนดผ่านการ
ก�าหนดตัวช้ีวัด (KPI) บนระบบ ALL Perform เพ่ือสร้างแรงจงูใจ
ในการปฏิบติังานในกรณีทีผ่ลการด�าเนินงานแตกต่างจากแผน
หรือเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่
ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานอย่างสม�่าเสมอ  
โดยให้ส�านักตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ ตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการก�ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันตาม
แผนการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการด�าเนินการแก้ไข

จากหน่วยงานทีไ่ด้รับการตรวจสอบทกุประเด็นจนกว่าจะมีการ
ด�าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน และบริษทัมีนโยบายการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง 
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท�าผิดปกติ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัรับทราบทกุไตรมาส นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพ่ือประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�าคญั บริษทัมีระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอเหมาะ
สมกับการด�าเนินธรุกจิและทกุหน่วยงานมีการปฏิบติัตามข้ันตอน
และระเบียบที่ก�าหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ

ระบบการควบคุม 
และการตรวจสอบภายใน



รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน 
ที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตาม 
หลักการในการเข้าท�ารายการตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  158 

เจ้าหนี้อื่น  1 

บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช

ขายสินค้า  1 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

2 ท่าน คือ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์  

2. นายสุภกิต เจียรวนนท์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  14 

ค่าใช้จ่ายอื่น  22 

ลูกหนี้การค้า  3 

บริษัท เครือเจียไต๋ จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ บุตรและพี่น้อง  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้บริการ  2 

ลูกหนี้การค้า  3 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  2 

ลูกหนี้การค้า  1 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ บุตรและพี่น้อง 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  2 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน)

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

3 ท่าน คือ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์  

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์  

3. พลต�ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  44 

ซื้อสินค้า  351 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  6 

เจ้าหนี้การค้า  41 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน - เอ็กซ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  6 

บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซื้อสินค้า  4 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  1 

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  12 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  3 

เจ้าหนี้การค้า  8 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  117 

ซื้อสินค้า  1,028 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  16 

เจ้าหนี้การค้า  182 

บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง กรุ๊ป จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เจ้าหนี้การค้า  6 

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายอื่น  15 

เจ้าหนี้อื่น  2 

บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์และบุตร  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  74 

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  1,092 

ลูกหนี้อื่น  4 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  171 

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นอกจากนี้

มีน้องสาวนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็น

กรรมการร่วม คือ นางอรุณี วัชรานานันท์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  279 

ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  137 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  14 

เจ้าหนี้การค้า  6 

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  42 

ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  5 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  5 

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์และบุตร  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  2 

ค่าใช้จ่ายอื่น  3 

เจ้าหนี้อื่น  1 

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  5 

ซื้อสินค้า  712 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

เจ้าหนี้การค้า  198 

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  112 

ค่าใช้จ่ายอื่น  2 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  57 

เจ้าหนี้การค้า  6 

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายได้อื่น  22 

ลูกหนี้อื่น  6 

เจ้าหนี้อื่น  132 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ  3 

ลูกหนี้การค้า  3 

บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  86 

ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  3,469 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  11 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  603 

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  43 

ลูกหนี้การค้า  34 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  308 

ซื้อสินค้า  9,059 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  26 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  1,488 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  184 

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  6,539 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  10 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  556 

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  89 

ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  4,665 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  21 

เจ้าหนี้การค้า  1,899 

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  52 

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  6 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  11 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  75 

บริษัท เซ็นด์อิท (ประเทศไทย) จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายอื่น  18 

เจ้าหนื้อื่น  6 

บริษัท ดี ซูพรีม จ�ากัด มีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  3 

ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  411 

เจ้าหนี้การค้า  158 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน  

คือ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายสุภกิต 

เจียรวนนท์ 3. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์  

4. นายณรงค์ เจียรวนนท์

ขายสินค้า รายได้บริการ  11 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  2 

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท ทรู จีเอส จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  1 

ซื้อสินค้า  2 

เจ้าหนี้การค้า  1 

บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย 

แพลตฟอร์ม จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  269 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  31 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  67 

ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  2,086 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  28 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  491 

บริษัท ทรู ทัช จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  2 

ค่าใช้จ่ายอื่น  1 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และมีบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  7 

ลูกหนี้การค้า  2 

บริษัท ทรู มันนี่ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และมีบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  630 

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  15,876 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  107 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  1,416 

บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรวนนท์ 

ค่าใช้จ่ายอื่น  61 

บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  14 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  28 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  

คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  428 

ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  17 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  467 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  6 

บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  20 

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  59 

เจ้าหนี้อื่น  10 

บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  22 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  3 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

2 ท่าน คือ  

1. นายสุภกิต เจียรวนนท์  

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  3 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

เจ้าหนี้การค้า  5 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น (2)

ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  245 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  19 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  39 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  35 

ลูกหนี้อื่น  3 

เจ้าหนี้อื่น  3 

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  2 

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  4 

เจ้าหนี้อื่น  1 

บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 

จ�ากัด

บุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายได้อื่น  2 

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  11 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

บริษัท เบคเฮาส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ  5 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

บริษัท พัฒนาผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้มีกรรมการ

ร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

ขายสินค้า รายได้บริการ  10 

ค่าใช้จ่ายอื่น  54 

ลูกหนี้การค้า  2 

เจ้าหนื้อื่น  13 

บริษัท พันธวณิช จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน  

คือ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

ขายสินค้า  14 

ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า  14 

ลูกหนี้การค้า  2 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  9 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  76 

ซื้อสินค้า  1,030 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  9 

เจ้าหนี้การค้า  221 

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  

นายประเสริฐ จารุพนิช

ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น  12 

เจ้าหนี้อื่น  4 

บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายอื่น  7 

ลูกหนี้อื่น  6 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

มีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ  5 

ลูกหนี้การค้า  2 

บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  878 

ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น  113 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  364 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  119 

บริษัท วายแอนด์โอ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  10 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  2 

บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า  2 

บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  10 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  10 

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย 

จ�ากัด

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน  

2 ท่าน คือ  

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์  

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ขายสินค้า  2 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้อื่น  2 

ซื้อสินค้า  63 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  1 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  25 

บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ขายสินค้า รายได้บริการ  1 

ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น  39 

เจ้าหนี้อื่น  27 

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 

2 ท่าน คือ 1. นายสุภกิต เจียรวนนท์  

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  7 

ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  8 

เจ้าหนี้การค้า  35 

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  10 

ซื้อสินค้า  8 

เจ้าหนี้การค้า  1 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ

มูลค่ารายการ
ปี	2561

ยอดคงเหลือ
ณ	31	ธ.ค.	61

บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จ�ากัด มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบุตร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  10 

C.P.Cambodia Co., Ltd. มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  1 

ซื้อสินค้า  27 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  4 

C.P.Vietnam Corporation มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง และมีกรรมการร่วมกัน  

1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ขายสินค้า รายได้บริการ  9 

ซื้อสินค้า  13 

ลูกหนี้การค้า  3 

Charoen Pokphand Foods Canada 

Inc.

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ซื้อสินค้า  32 

CP B&F (Cambodia) Co., Ltd. มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  5 

CP Coffee Business Hong Kong 

Company Limited 

มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม  

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  14 

CP Foods (UK) Limited มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ซื้อสินค้า  10 

เจ้าหนี้การค้า  1 

บริษัทอื่นๆ ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น  5 

ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  1 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น  9 

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น  38 

บริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการระหว่างกันแต่ละประเภทดังนี้
ขายสินค้า : ราคาที่ก�าหนดข้ึนตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่นที่ไม ่
เกี่ยวข้องกัน
รายได้บริการและรายได้อื่น : ราคาตามสัญญาที่ก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซือ้สินค้าและต้นทนุบริการ : ราคาทีก่�าหนดขึน้ตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขปกติทางธรุกิจเปรียบเทยีบกับรายการซือ้สินค้าและบริการ
จากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น : ราคาตามสัญญาที่ก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซื้อทรัพย์สิน : ราคาที่ก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน
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ในรอบปี 2561 ทีผ่่านมาบริษทัและบริษทัย่อยมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกบักจิการทีเ่ก่ียวข้องกันโดยรายการเหล่าน้ีมีราคาและ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตามสัญญาทีต่กลงกนัไว้ (รายละเอยีดตาม ข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็น
ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ในกรณีรายการซือ้ขายสินค้าและบริการซึง่เป็นรายการทีเ่กิดข้ึนจากธรุกรรมทางการค้าตามปกติน้ัน บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผู้ลงทนุ

เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ส�านักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถงึความจ�าเป็นของการท�ารายการดังกล่าวกบัหน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ส่วนรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กล่ันกรองและดูแลให้
มีการปฏบิัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกบัข้อก�าหนดในเร่ืองการท�ารายการระหว่างกนั โดยก�าหนดนโยบายเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท เพ่ือให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
นอกจากน้ียังได้ต้ังคณะท�างานด�าเนินงานส�าหรับก�ากับดูแลการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือก�ากับดูแลการท�ารายการดังกล่าวให้เป็น
ไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 
บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เช่ียวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การท�ารายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้อง

อยู่บนพ้ืนฐานของความจ�าเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบับริษทัทีเ่กีย่วข้องหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้น้ี เน่ืองจากลักษณะการประกอบธรุกจิของบริษทั
และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้ม 
การท�ารายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  
ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุน
ระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท
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ชื่อ นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ 
ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบ
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์
2531 – 2543 รองผู้จัดการส�านักตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2552 Company Secretary Program
2553 Audit Committee Program
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในส�านักตรวจสอบ 
2. จดัท�าคูมื่อและมาตรฐานการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบติัตามมาตรฐานทีไ่ด้วางไว้
3. จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี ที่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. จัดท�างบประมาณประจ�าปี และตัวชี้วัดความส�าเร็จของงานตรวจสอบ 
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท
7. ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีการเงิน
8. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
10. จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
11. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
12. ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
13. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา 

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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รายงานของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวันที ่13 พฤศจกิายน 2561 ได้อนุมัติการเพ่ิมอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาล โดยมอบหมายให้จดัท�านโยบายความย่ังยืนและก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ประกอบธรุกจิอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวางแผนพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยให้มีการแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลให้สอดคล้องกบังาน
ทีไ่ด้รับมอบหมายดังกล่าว นอกจากน้ียังให้เปล่ียนช่ือคณะกรรมการบรรษทัภิบาลเป็นคณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล

คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลโดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน 
เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและ 
บรรษัทภิบาล 2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ และกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ โดย
มีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาความย่ังยืน
ที่ประกอบด้วยคณะบุคคลจากตัวแทนสายงานต่างๆ ของบริษัท เป็นกลไกในการท�างานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและ 
บรรษทัภิบาล  คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลได้ปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างอสิระตามขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ะบไุว้ในกฎบตัร

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) 
ประสพสุข บุญเดช นายผดุง เตชะศรินทร์ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  
เข้าร่วมประชุม 3 คร้ัง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ ผู้บริหารบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท  
เพ่ือการรายงานผลการปฏิบติังานและเสนอแนะข้อคดิเห็น ทัง้น้ีมีการสรุปรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืน
และบรรษัทภิบาลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน โดยมีประเด็นที่มีสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แผนและแนวทางการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลชุดใหม่ ตามที่ที่ประชุมคณะ

อนุกรรมการบรรษทัภิบาลเห็นชอบและน�าเสนอ ทัง้น้ีเพ่ือให้เกดิความคล่องตัวในการปฏิบติังานและให้ครอบคลุมทกุสายงานทีเ่กีย่วข้อง
และให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลพร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้แผนด�าเนินงาน
ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบการเตรียมการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนา 
ความยั่งยืนเพื่อบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน

2. เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและ

บรรษทัภิบาล ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเพ่ิมเติมด้านความย่ังยืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นสมควรให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรดังกล่าว

3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ปี 2561
คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลได้รับทราบรายงานความคบืหน้าตามแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากบั

ดูแลกจิการของคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลปี 2561 ได้แก่ โครงการ IT Governance โครงการการวางระบบควบคมุภายใน นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในเร่ืองการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น  
พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเพื่อให้การด�าเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. รับทราบการที่บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีชั้นน�าของโลก (FTSE4Good Index 2018) 
คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลได้รับทราบการทีบ่ริษทัได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกดัชนีทีป่ระเมินศกัยภาพ

ขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index 2018 ใน 2 กลุ่มดัชนี คือ FTSE4Good Emerging 
Index และ FTSE Good ASEAN 5 Index

5. รับทราบการที่บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI)  
และอยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment–THSI) ประจ�าปี 2561
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบการที่บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืน

ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก นับเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทยในกลุ่ม
อตุสาหกรรม Food & Staples Retailing ทีไ่ด้รับคดัเลือกเป็นสมาชิก DJSI 2018 และยังได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในระดับ Emerging 
Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

นอกจากน้ีบริษัทยังได้รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2561 อีกด้วย 

6. รับทราบผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2561
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีมาก

7. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลได้รับทราบรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการและ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
• การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหารประจ�าแต่ละไตรมาส ของปี 2561
• การจัดการของขวัญและของช�าร่วยที่มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
• การส่ือสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องปี 2561
• การจดัสัมมนาและฝึกอบรม นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการและนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน รวมถงึผลการทดสอบ

ความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม
• ผลการประเมินตนเองของผู้บริหารระดับส�านัก/หน่วยงาน ในเรื่องจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (CG Self-Assessment) 
• ข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ�าไตรมาส ปี 2561
• การจดัโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทจุริตและผลของการตัดสิน

รายงานของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
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8. รับทราบรายงานผลสรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาลได้รับทราบรายงานคะแนนผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล ประจ�าปี 2561 ปรากฏว่าได้คะแนนผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 90 สรุปได้ว่า คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลสามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามภาระ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาลให้ความส�าคญักบัการก�ากับดูแลกจิการ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รัปช่ันและแนวปฏิบติัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งม่ันส่งเสริมพัฒนาให้บริษทัเป็นองค์กรทีมี่ประสิทธภิาพ 
โดยยึดม่ันการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

 (ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช)
 ประธานคณะกรรมการก�ากบัดูแลความย่ังยืนและบรรษทัภิบาล
 วันที่ 18 มกราคม 2562
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน 
เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
2. นายผดุง เตชะศรินทร์ และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรวนนท์ โดยมีนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งเปน็ไปตามข้อก�าหนดและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการที่ดทีีท่าง
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ไว้

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ดังน้ี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมครบทกุคร้ัง และนายสุภกติ เจยีรวนนท์ เข้าร่วมประชุม 2 คร้ัง 
ทั้งน้ีมีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุก 6 เดือน โดยมีประเด็นที่มีสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบติั

ที่เหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทโดยพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ ์
และความเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการที่ไม่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจ่ะเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 
และเห็นชอบให้น�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการจ�านวน 
5 ท่านที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 
5 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
ในช่วงระหว่างวันที ่25 กนัยายนถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การด�าเนิน
การดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 คณะ
กรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการยังได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามข้อก�าหนดของ
บริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระแทนต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ขอลาออกและคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังบุคคลที่เสนอโดย 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

2. การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารระดับสูง วิธกีารและหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกบั
ผลการปฏิบติังานโดยได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญอสิระจากภายนอกมาเป็นทีป่รึกษาในการหาข้อมูลและให้ค�าปรึกษาข้อแนะน�าเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทส�าหรับปี 2561 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

รายงานของคณะกรรมการ 
ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
และเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการใน
อัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าว

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนและบ�าเหน็จประจ�าปี 2561 
ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นน�าที่มี
ขนาดใหญ่ในประเทศและบริษัทค้าปลีกช้ันน�าในภูมิภาคเอเชีย เห็นว่ามีความเหมาะสมและให้เป็นไปตามหลักการแผนการจ่าย  
(Management Incentive Plan-MIP) ที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้ นอกจากนี้ นอกเหนือจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเดิม
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการให้บ�าเหน็จพิเศษแก่กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการยังได้พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดใน MIP ให้มีความสัมพันธ์กับคะแนน
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทเพ่ือการรับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่ง
ความยั่งยืน (DJSI) ในการก�าหนดค่าตอบแทนบ�าเหน็จประจ�าปี 2561 อีกด้วย

3.  ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
จากคะแนนผลการประเมินตนเองของการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยได้เปรียบเทียบกับกฎบัตร ปรากฏว่าได้คะแนนการ

ด�าเนินการได้อย่างดีเย่ียมร้อยละ 92 สรุปได้ว่าคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบติัหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจ่ะเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการเพ่ือให้ม่ันใจว่าบคุคลดังกล่าวเป็น
ผู้ทีมี่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบริษทั และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ

ในนามของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 (พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 วันที่ 24 มกราคม 2562
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คณะกรรมการบริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวุฒแิละมีประสบการณ์
หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร และด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย นายผดงุ เตชะศรนิทร์ เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายปรีดี บุญยัง และนางน�้าผ้ึง วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการส�านัก 
ตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจาก  
ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ได้แจ้งขอลาออกโดยมีผลต้ังแต่วันที ่21 กมุภาพันธ์ 2561 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่2/2561 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องตามแนวปฏิบติัทีดี่ของคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการปฏิบติัตามหลักการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ มีการด�าเนินงานทีมี่ความโปร่งใส สุจริตและเทีย่งธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยนายผดุง เตชะศรินทร์ และนายปรีดี บุญยัง ได้เข้า
ร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง ส่วนนางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและ
บางวาระได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก ผู้บริหารฝ่ายบญัชีการเงนิ และฝ่ายปฏิบติัการ เพ่ือแลกเปล่ียนและเสนอแนะข้อคดิเห็น 
ทัง้น้ีได้สรุปรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทกุ 3 เดือน โดยมีประเด็นทีมี่สาระ
ส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี 2561 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดท�า 
งบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงนิ รายการพิเศษและประมาณการทีส่�าคญั ครบถ้วน
เพียงพอ เช่ือถือได้ โดยได้รับค�าช้ีแจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�า 
งบการเงิน เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง เพ่ือหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที ่รวมถงึประเด็นทีส่�าคญัจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ มาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�าคัญในด้านบัญชีและการเงิน  
มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้ 
ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 
ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็น
ที่เป็นสาระส�าคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ 
แผนงานตรวจสอบประจ�าปี ทีไ่ด้จดัท�าข้ึนตามทศิทางกลยุทธ์และความเส่ียงขององค์กร และได้ให้ข้อแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการด�าเนิน
ธรุกจิ รวมทัง้มีระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นไปอย่างอสิระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบักลยุทธ์และความเส่ียง
ของบริษัท 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินงานของบริษทัและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคญั ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบติัให้ถกูต้อง
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในเน้นการสอบทานการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
และให้รายงานการเข้าท�ารายการในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วยเงื่อนไขที่เป็นไปตาม 
ปกติธุรกิจ เสมือนที่ท�ากับบุคคลภายนอก ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

4. คณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารได้ให้ความส�าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่
ประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบและจัดท�าแผนการ
จดัการความเส่ียงเพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อการด�าเนินธรุกิจให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ รวมถงึก�าหนด
ตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator-KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลง 
ของปัจจัยต่างๆ ต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทุก 6 เดือน มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ได้มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามมาตรการการลดความเส่ียง เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเส่ียงของบริษทั
อยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการด�าเนินธรุกจิ 
โดยมีการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียง และการติดตามความคืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความเส่ียงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

5. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ายจัดการมีแนวนโยบายที่แจ้งชัดในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการจัดต้ังหน่วยงาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลรัษฎากร รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีส่�าคญัและเกีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของบริษทั 
ตลอดจนแนวปฏิบติัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน โดยก�าหนดมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง จากการสอบทาน
ไม่พบเหตุการณ์ใดที่มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการด�าเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อก�าหนดของกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองประจ�าปีตามแนวปฏิบติัทีดี่จากผลการประเมิน
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความมุ่งม่ันจริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัทเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมาภิบาลให้ด�าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยตรง ซึ่งเป็น
ไปตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จนท�าให้บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทช้ันน�าในกลุ่มดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ) หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Food & Staples Retailing) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกดิใหม่ (Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 
และในปีทีผ่่านมาบริษทัได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย
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ในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact : UNGC)

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมัติต่อทีป่ระชุม
ผู้ถอืหุ้นและทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเ์ลิศ หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกลุ หรือนางมัญชุภา 
สิงห์สุขสวัสดิ์ หรือ น.ส.นารีวรรณ ชัยบันทัด แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับ 
ปี 2562 ค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 5,750,000 บาท

  โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีคุณภาพเย่ียงมืออาชีพ 
โดยให้ความส�าคญัอย่างย่ิงต่อการด�าเนินงานทีมี่ประสิทธภิาพและประสิทธผิล โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีระบบการบริหาร
ความเส่ียงทีเ่หมาะสม มีนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและรัดกมุเพียงพอ

 วันที่ 24 มกราคม 2562
 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายผดุง เตชะศรินทร์)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส�าคญัอย่างย่ิงต่อหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอื่นซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า  
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระเป็นผู้ก�ากับดูแลคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการต่างๆ เพ่ือการสนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทัโดยรวมมีประสิทธผิลอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 (นายธนินท์ เจียรวนนท์) (นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร



การวิเคราะห์ 
และค�าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ



รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีพ
ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากธุรกิจหลัก คือ 
(1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย (2) ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง และ (3) 

ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป ธุรกิจตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ และธุรกิจจ�าหน่ายและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�าเนินงาน
เศรษฐกจิไทยในปี 2561 ยังคงเผชิญกบัความท้าทาย โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอก ทัง้การส่งออกและการท่องเทีย่วทีเ่ร่ิมมีสัญญาณ

ชะลอตัวลงในช่วงคร่ึงหลังของปี จากผลกระทบของสงครามการค้า ภาวะผันผวนทางการเงนิโลก การชะลอตัวของนักท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
ชาวจีน ในขณะที่ก�าลังซื้อในประเทศค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ ให้
กระจายลงสู่ฐานรากระดับชุมชนมากขึ้น ผ่านโครงการท่องเที่ยวเมืองรอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช้อปช่วยชาติที่มุ่งเน้นไปที่การ
ช่วยเหลือเกษตรกร และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง รวมไปถึงการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2561 ว่ามีการขยายตัวร้อยละ 3.0 และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 3.5 
ล้านล้านบาท โดยการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกไทยยังคงสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ต่างเร่งพัฒนารูปแบบค้าปลีกใหม่ และปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพ่ือให้ตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด ที่การช�าระ 
ค่าสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากข้ึน และเป็นผลให้พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ที่สามารถซื้อและ 
ช�าระเงนิค่าสินค้าและบริการได้ทกุที ่ทกุเวลา และทกุอปุกรณ์ทีส่ะดวก ท�าให้มีการแข่งขันทัง้ช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์
เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

ในปี 2561 จ�านวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store) มีทั้งสิ้น 17,205 
สาขา เพิ่มขึ้น 954 สาขา (จากการรวบรวมข้อมูลของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)) โดยส่วนใหญ่ยังคงมาจากการขยายสาขาและ
เพ่ิมรูปแบบร้านใหม่ๆ ของร้าน 7-Eleven ขณะที่ผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ส่วนใหญ่เน้นการปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้มีความทันสมัยตรงกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป รองรับการขยายตัวตลาดออนไลน์ โดยมีการผสมผสานช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์
เข้าด้วยกนัมากข้ึน อย่างไรกต็ามในปีน้ีบริษทัยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดจ�านวนสาขาของร้านสะดวกซือ้ประมาณร้อยละ 64 รองลงมา ได้แก่ 
เทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส และแฟมิลี่มาร์ท ตามล�าดับ 

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561
เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

รายได้รวม
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้รวม 527,860 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.0 สาเหตสุ�าคัญ

ทีท่�าให้รายได้รวมเพ่ิมข้ึนน้ันยังคงมาจากการขายสินค้าและค่าบริการทีเ่พ่ิมสูงข้ึนจากธรุกิจร้านสะดวกซือ้ ธรุกิจสนับสนุนอืน่ๆ และรายได้
จากธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อยในการขยายสาขาเพ่ือรองรับกับการพัฒนาวิถีการด�าเนินชีวิตของลูกค้า ให้ลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่าง
สะดวก และการน�าเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้ดังน้ี (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วน 
ร้อยละ 59 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วนร้อยละ 34 และ (กลุ่ม 3) รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 
ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 7 ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจ (กลุ่ม 1) มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจ (กลุ่ม 2) มีสัดส่วนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าธุรกิจ (กลุ่ม 1) มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าธุรกิจ (กลุ่ม 2) รวมถึงระหว่างป ี
มีการบันทึกรายได้ที่เป็นก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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ก�าไรขั้นต้น
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 113,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อน จาก

การเติบโตของรายได้จากการขายของธรุกจิร้านสะดวกซือ้ ธรุกจิแม็คโคร และธรุกจิสนับสนุนอืน่ๆ โดยมีสัดส่วนก�าไรข้ันต้นในงบการเงนิรวม 
คงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนที่ร้อยละ 22.3 ทั้งน้ีสัดส่วนก�าไรข้ันต้นของธุรกิจร้านสะดวกซื้อปรับลดลงจากร้อยละ 28.1 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 27.7 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าสินค้ากลุ่มอื่น อาทิ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
บัตรเกมออนไลน์ มียอดขายเติบโตสูง จึงส่งผลให้อัตราก�าไรข้ันต้นเฉล่ียปรับลดลง ในขณะที่ธุรกิจสยามแม็คโครยังคงรักษาอัตราก�าไร 
ขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีต้นทนุในการจดัจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 100,195 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 

จากปีก่อน แบ่งเป็นต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายจ�านวน 84,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปีก่อน ทั้งนี้ ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญได้แก่

1) ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื้อจ�านวน 19,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขาย และอัตราการ
ท�าก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริหารงานเพิ่มขึ้นแปรผันตามไป นอกจากนี้ จ�านวนร้านสาขา SBP ได้เพิ่มขึ้น
ตามแผนการบริหารร้านสาขาของบริษัทที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนร้านสาขา SBP อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานในการขายจ�านวน 18,015 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.2 จากปีก่อน สาเหตุหลัก 
มาจากจ�านวนพนักงานทีเ่พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายสาขาของธรุกจิร้านสะดวกซือ้และธรุกจิแม็คโคร รวมถงึผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าแรงขั้นต�่าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 

3) ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวน 14,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
ลงทุนเพื่อขยายสาขา การปรับปรุงร้านเดิม รวมถึงลงทุนในธุรกิจสนับสนุนอื่น 

4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ อาทิ ค่าบริการ ค่าวัสดุ 
สิ้นเปลือง เป็นต้น ก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งแปรผันตามยอดขายและจ�านวนร้านสาขาที่เพิ่มขึ้น

ในขณะทีค่่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 15,709 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก ค่าเช่า และค่าเส่ือมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และก�าไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 25,152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปีก่อน และ

มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 20,930 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้ขายส่วนได้เสียในบริษัท บริษัท สยาม
แม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) ออกไปร้อยละ 4.8 ของทนุทีช่�าระแล้ว เม่ือวันที ่28 มีนาคม 2561 ท�าให้บริษทัมีการรับรู้ก�าไรของส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีอ�านาจควบคุมในบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลงจากร้อยละ 97.9 เป็นร้อยละ 93.1 ทั้งนี้ บริษัทมีก�าไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 2.22 บาท 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้ดังน้ี (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้าน 
สะดวกซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 67 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วนร้อยละ 22 และ (กลุ่ม 3)  
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 11 ทั้งน้ี ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากธุรกิจ (กลุ่ม 1) มีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน  
ในขณะธุรกิจ (กลุ่ม 2) มีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ธุรกิจ (กลุ่ม 1) มีอัตราการ
เติบโตที่สูงกว่าธุรกิจ (กลุ่ม 2) รวมถึงระหว่างปีมีการบันทึกรายได้ที่เป็นก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในท�าเลที่ดี เพ่ืออ�านวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน ทั้งใน

เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store Business Partner (SBP) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วง
อาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานีบริการน�้ามันและร้านที่ต้ังเป็นเอกเทศ (Standalone) โดยต้ังเป้าหมายที่จะขยายสาขาจ�านวน 
700 สาขาต่อปี โดยในระหว่างปี 2561 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั้งร้านบริษัท ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับ
สิทธิช่วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 720 สาขา ตามเป้าหมาย ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีจ�านวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,988 
สาขา แบ่งเป็นร้านบริษัท 4,894 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) เพิ่มขึ้น 364 สาขา ร้าน SBP 5,336 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) เพิ่มขึ้น 319 
สาขา และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 758 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 6) เพิ่มขึ้น 37 สาขา

ในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอิ่มสะดวกเต็มรูปแบบ บริษัทมีการพัฒนาสินค้ากลุ่ม
อาหารและเคร่ืองด่ืม และเพ่ิมเมนูสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ซึ่งในปี 2561 สัดส่วนของรายได้จากการขาย ร้อยละ 70.1 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม และ 
ร้อยละ 29.9 มาจากสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ โดยสัดส่วนรายได้จากสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ
ร้อยละ 29.4 เน่ืองจากรายได้จากการขายมีอตัราการเติบโตสูงจากการปรับเพ่ิมราคาบหุร่ีอนัเป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษบีหุร่ีต้ังแต่
เดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมยังคงมีการเติบโตอยู่ในระดับที่ดีอย่าง 
ต่อเนื่อง

และด้วยผลส�าเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการน�าเสนอสินค้าทีต่อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ในปี 2561 ธรุกจิร้านสะดวกซือ้มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 308,843 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 30,092 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 และธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 85,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,462 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.5 โดยมีสัดส่วนก�าไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 27.7 ลดลงจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 28.1 โดยมีสาเหตุหลักจาก
สินค้ากลุ่มที่มียอดขายเติบโตสูง อาทิ บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บัตรเกมออนไลน์ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราก�าไรข้ันต้นต�่ากว่าสินค้า 
กลุ่มอื่น จึงส่งผลให้อัตราก�าไรข้ันต้นเฉล่ียปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีระดับอัตราก�าไรข้ันต้นสูง อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม 
พร้อมทาน เป็นต้น ยังปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังมีรายได้อื่นอีกจ�านวน 18,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 853 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ค่าสิทธิและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิจากการที่ร้าน SBP มีจ�านวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงรายได ้
ค่าส่งเสริมการขาย ซึง่เกดิจากการจดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกบัคูค้่าเพ่ือกระตุ้นยอดขาย อาท ิรายการสิทธแิลกซือ้สินค้า รายการแสตมป์
สะสมแลกของที่ระลึก เป็นต้น 

ในส่วนของต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน 83,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,455 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อย 9.8 โดยค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นผลจากการขยายสาขา รวมถึงการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า 
และค่าบริหารงานร้านสาขา จากจ�านวนร้าน SBP ที่เพ่ิมข้ึน ในขณะที่การเพ่ิมข้ึนของค่าเช่า ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย นอกจาก 
ผลกระทบจากจ�านวนสาขาทีเ่พ่ิมข้ึนแล้ว สาขาใหม่ส่วนใหญ่มีขนาดร้านทีใ่หญ่ข้ึน และยังรวมถงึผลกระทบจากการปรับปรุงสาขาเดิมด้วย

กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีก�าไรจากการด�าเนินงานเท่ากับ 28,688 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.1 จากปีก่อน ซึ่งรวมก�าไรจาก 
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากค่าใช้จ่ายจ�านวน 801 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 19,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0  
จากปีก่อน 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

กลุ่มธุรกิจอื่น
กลุ่มธรุกจิอืน่ประกอบด้วยธรุกจิตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ ธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป ธรุกิจจ�าหน่ายและบริการ

อุปกรณ์ค้าปลีก และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน 7-Eleven เป็นหลัก โดยบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของสินค้าและบริการที่น�าเสนอให้กับลูกค้าภายในร้าน 7-Eleven รวมถึง
การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการจ�าหน่ายสินค้าใหม่ๆ อาท ิอคีอมเมิร์ซ ซึง่ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากข้ึน และสร้างการเติบโต
ของรายได้ในอนาคต

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจอื่นมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 3,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีก่อน 

กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ในปี 2561 บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) มีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ และรายได้อืน่เท่ากบั 192,932 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าของสาขาเดิมและสาขาที่เปิดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้น
ต่อรายได้รวม ร้อยละ 12.1 ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากปีก่อน ทั้งน้ี ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 7,082 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 2.6 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายก่อนการด�าเนินงานจากการขยายธรุกิจไปต่างประเทศ (ทัง้น้ี นักลงทนุสามารถศกึษารายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่ในแบบ 56-1 ประจ�าปี 2561 ของ บมจ. สยามแม็คโคร)

รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�าและรายได้อื่น
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายได้อืน่รวมทัง้ส้ิน 18,988 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 893 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 

ตามการขยายธุรกิจ โดยแบ่งเป็นรายได้ส่งเสริมการขาย 10,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 รายได้ค่าสิทธิและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากการให้สิทธิ 2,085 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 และรายได้อื่นๆ อาทิ รายได้ค่าบริการติดตั้งตู้เบิกถอนเงินสดและตู้เติมเงินค่าโทรศัพท์
อัตโนมัติ เป็นต้น มีจ�านวน 6,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันทื่	31	ธันวาคม	2561
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 373,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งน้ี สินทรัพย์ที่มีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 34,023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 5,144 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง มีสภาพคล่องดี อีกทั้งจ�านวนสาขาเพิ่มขึ้น ท�าให้มีเงินสด 
ในมือจากการขายหน้าร้านเพิ่มขึ้น 

ลูกหน้ีการค้า จ�านวน 2,040 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึน 439 ล้านบาทจากปีก่อนหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.3 
สาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการค้าของกลุ่มบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจฟูดส์เซอร์วิสซึ่งลูกหน้ี 
การค้าที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการค้าปกติของธุรกิจนี้

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ�านวน 7,406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 695 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.3 โดยเติบโตตามรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ลูกหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียกเก็บรายได้ค่าสิทธิ ค่าบริการ หรือ
การส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้ พบว่า ร้อยละ 97 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้มีระยะเวลาการช�าระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน 
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจะแสดงในงบการเงินในราคาตามใบแจ้งหน้ีสุทธิค่าเผ่ือสงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติ 
การช�าระหน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช�าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า ลูกหน้ีจะถกูตัดจ�าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญแล้ว

สินค้าคงเหลือ จ�านวน 29,570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 2,194 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0  
ตามการเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปี 2561 เท่ากับ 13.88 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 13.54 เท่า

บริษทัและบริษทัย่อยต้ังค่าเผ่ือผลขาดทนุจากสินค้าโดยพิจารณาตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท ความล้าสมัย การเคล่ือนไหวช้า 
หรือการเสื่อมสภาพของสินค้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�านวน 487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 133 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.5 
ในส่วนนโยบายการลงทุน บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจ ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจ หรือรองรับ

การด�าเนินเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท อาทิ การขยายร้านสาขา 7-Eleven การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ การสร้างโรงงาน
ผลิตสินค้าอาหารพร้อมทาน การพัฒนาช่องทางใหม่ในการเข้าถงึสินค้าและบริการของบริษทั โดยผ่านการลงทนุโดยตรงจากบริษทั บริษทั
ย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 197,611 ล้านบาท ลดลง 9,223 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 สาเหตุหลัก 
คอื เม่ือวันที ่28 มีนาคม 2561 บริษทัได้ขายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)) ออกไปร้อยละ 4.8 
ของทนุทีช่�าระแล้วของ บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) เป็นเงนิสดจ�านวน 10,131 ล้านบาท ท�าให้ส่วนได้เสียลดลงจากร้อยละ 97.9 
เป็นร้อยละ 93.1 โดยที่อ�านาจการควบคุมในบริษัทย่อยนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 111,287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 4,893 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.6 จากการลงทุนขยายสาขาของร้าน 7-Eleven และ สาขาแม็คโคร โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าความนิยม จ�านวน 128,096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 232 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตุ
จากการบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายลดลง 232 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท
ซือ้หุ้นในบริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และเกิดจากการที ่บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้น
ในอัตราร้อยละ 80 ของบริษัททั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ Indoguna (Singapore) Pte Ltd, Indoguna Dubai L.L.C, Just Meat Company 
Limited และ Indoguna Lordly Company Limited 

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันท่ีซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวนส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมหักด้วยมูลค่าสุทธิ (โดยทั่วไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา โดยในระหว่างปี 2556 บริษัท 
ได้พิจารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาจากการรวมธุรกิจแม็คโคร และบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื้อ 
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการรวมธุรกิจดังกล่าวในบัญชีค่าความนิยม 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จ�านวน 51,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
จ�านวน 46,521 ล้านบาท ซึง่ได้มาจากการรวมธรุกจิแม็คโคร โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ๆ มี 2 กลุ่ม 1) สินทรัพย์ทีมี่อายุการใช้งานจ�ากดั 
อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ มีอายุการใช้งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม และ 2) สินทรัพย์ทีมี่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาท ิทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตประกอบ
ธรุกจิ จะแสดงในราคาทนุสุทธจิากผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุหักด้วยมูลค่าคงเหลือ ซึง่ประเมิน
ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 

ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่รายงาน ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้ บริษัทจะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน การรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�าทุกครั้งที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�านวน 1,054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5  
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินค�้าประกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 273,923 ล้านบาท ลดลง 6,147 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2  

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้หนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนี้ 
เจ้าหน้ีการค้า จ�านวน 78,790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 4,048 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4  

ตามการเติบโตของยอดขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจแม็คโคร 
หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบีย้ จ�านวน 154,263 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 56.3 ของหน้ีสินรวม ลดลง 12,775 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 

ในปี 2561 บริษัทได้ช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปีจ�านวนรวม 14,747 ล้านบาท และไม่มีการออกหุ้นกู้ใหม่ระหว่างปี 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ เท่ากับ 1.04 เท่า ลดลง
จาก 1.44 เท่า ในปี 2560 ซึ่งไม่เกินกว่าระดับที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ส�าหรับปี 2561

เจ้าหนี้อื่น จ�านวน 15,867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 1,787 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย ค่าสิทธแิละค่าใช้จ่ายอืน่ค้างจ่าย เจ้าหน้ีอืน่ รายได้ค่าสิทธแิละรายได้อืน่รับล่วงหน้า 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

หน้ีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี จ�านวน 15,088 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.5 ของหน้ีสินรวม ลดลง 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 
จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีไ่ด้มาจากการรวมธรุกจิแม็คโคร โดยค�านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวทีเ่กดิข้ึนระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและมูลค่าทางภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว 

ภาระผูกพันด้านหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล โดยบริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน  
ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาระผูกพันส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งเป็นสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ อาทิ ต้นทุนงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ต้นทุนการ
ติดต้ังเคร่ืองจกัร หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้ ซึง่ครอบคลุมการเช่าทีดิ่น 
อาคาร ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ และ 3) ภาระผูกพันอื่นๆ โดยภาระผูกพันของบริษัท เกิดจากการด�าเนินธุรกิจปกติ อาทิ Letter of 
Credit ที่ยังไม่ได้ใช้ส�าหรับซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 99,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,590 ล้านบาท หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ริษทัสามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินธรุกจิทีเ่พ่ิมข้ึน โดยบริษทั
มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561 จ�านวน 20,930 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ให้กับ 
ผู้ถือหุ้นบริษัท จ�านวน 9,881 ล้านบาท นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 10,092 เนื่องจาก
บริษัทได้ขายส่วนได้เสียใน บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ออกไป

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	สภาพคล่อง	และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

สภาพคล่อง
ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 34,023 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 17.8 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ดี สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ดี และยังมีการบริหารเงินทุน 
หมุนเวียนทีดี่ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยคงมีวงจรเงนิสดติดลบ 43 วัน เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจ�านวน 26 วัน 
มีระยะเวลาช�าระหนี้จ�านวน 70 วัน และระยะเวลาเก็บหนี้จ�านวน 1 วัน
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กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานทั้งหมดเท่ากับ 41,227 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่ขยายตัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กระแสเงินสดจากการลงทุน
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 15,354 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.7 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน สาเหตุหลักจากเงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้สิทธกิารเช่าลดลงเม่ือเปรียบเทยีบกับปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561 บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั 
(มหาชน) เน้นการขยายสาขาในขนาดเล็ก อกีทัง้ในปี 2560 มีเงนิสดจ่ายสุทธฺเิพ่ือซือ้บริษทัย่อยของบริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) 
เพิ่มขึ้น อีกจ�านวน 2,720 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 20,714 ล้านบาท โดยกจิกรรมหลักทีเ่กดิข้ึน ได้แก่ 

การจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายเงินปันผล รวมถึงการช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปี เป็นต้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อก�าหนดสิทธิ 1.04 เท่า ลดลง

จาก 1.44 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายช�าระคืนหนี้ที่ครบก�าหนดระหว่างปี และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
จากการที่บริษัทสามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.1 บาท ส�าหรับ 
ผลประกอบการปี 2560

นอกจากนี ้บรษิทัมีแผนการลดภาระหนี้สนิที่มดีอกเบี้ยอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการจา่ยช�าระคืนหุ้นกู้จากกระแสเงินสดจากการด�าเนนิงาน
ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการจัดสรรเงินปันผล และเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะมีแนวโน้ม
ลดลง โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทต้องด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยค�านวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจ�างวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ของแต่ละงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังน้ี ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่เกิน 5:1 ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่เกิน 3.5:1 ณ  
31 ธันวาคม 2560 ไม่เกิน 2.5:1 ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 2:1

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีความสามารถช�าระภาระผูกพัน 1.26 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 1.32 เท่าในปี 2560 

เน่ืองจากบริษทัมีกระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อน อย่างไรกต็ามบริษทัยังสามารถบริหารกระแสเงนิสดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีความสามารถช�าระดอกเบี้ย 4.50 เท่า เพิม่ขึ้นจาก 3.94 เท่า ในปี 2560 เนื่องจาก

บริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
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อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.61 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.30 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.59 เท่า และ 0.28 เท่า ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขาย
และบริการที่เพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 23.2 ลดลงจากร้อยละ 28.5 ในปีก่อน โดยวิเคราะห์ DuPont 

ได้ ดังนี้

การวิเคราะห์ DuPont 2560 2561

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 4.07	 3.97

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	 1.37	 1.44

สัดส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 5.10	 4.08

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการด�าเนินงาน รายได้ และก�าไร

ของบริษทั หากบริษทัสามารถน�าเสนอสินค้าและบริการ ทีต่รงกบัความต้องการของลูกค้ากย่็อมส่งผลให้บริษทัมีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน สามารถ
ขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้ ร้าน 7-Eleven เพ่ิมสัดส่วนการขายสินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น โดย
สินค้าดังกล่าวมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึง
จ�านวนประชากรได้มากย่ิงข้ึน ในส่วนของธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
ส�าเร็จรูป ธรุกจิจ�าหน่ายและซ่อมแซมอปุกรณ์ค้าปลีก รวมถงึโครงการต่างๆ อาท ิโครงการความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
งานด้านนวัตกรรมในโครงการ “7 Innovation Awards” และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตไปพร้อมกับ
บริษัท ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนการด�าเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ
จากคู่แข่ง พร้อมทั้งสามารถเพ่ิมรายได้ให้บริษัท และผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไปพร้อมกับการขยายสาขาของร้าน 
7-Eleven 

บริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยในปี 2561 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ส�าหรับสินค้า
อุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 8 แห่ง ส�าหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 9 แห่ง และส�าหรับสินค้าแช่แข็ง 2 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งถือ
เป็นผู้ค้าปลีกที่มีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้ามากที่สุดในประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และท�าให้บริษัท
มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 

ในด้านผลประกอบการของธุรกิจแม็คโคร ยังคงมีการเติบโตที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเน่ือง 
แม้ว่าบริษทัจะมีภาระเงนิกูท้ีเ่กดิจากการเข้าซือ้กจิการ แต่บริษทัเช่ือว่ากระแสเงนิสดจากการด�าเนินงานทีเ่พ่ิมข้ึน สามารถช�าระหน้ีสินและ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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อื่นๆ
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการน�าส่งโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติเพ่ือขอการรับรอง รวมเป็นจ�านวนเงนิ 106.71 ล้านบาท โครงการส่วนใหญ่มีความเกีย่วข้องกบัการพัฒนาระบบงานในร้านสะดวกซือ้
และพัฒนาระบบงานในธรุกจิค้าส่งแบบช�าระเงนิสดและบริการตนเอง รวมถึงงานวิจยัเพ่ือการผลิตอาหารส�าเร็จรูปซึง่เป็นกจิการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัท

มูลค่ำโครงกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 9.32		 2.53	 106.71





งบการเงินประจำาปี
และรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
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