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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 2557 2558 2559
	 (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลจากงบการเงินรวม	 	 (ล้านบาท)

ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ	 357,766	 391,817	 434,712

รายได้รวม	 371,301	 405,893	 451,939

ก�าไรสุทธิ	 10,200	 13,682	 16,677

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 26,371	 31,419	 37,939

สินทรัพย์รวม	 326,410	 329,083	 352,268

หน้ีสินรวม	 291,352	 287,407	 292,665

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 35,058	 41,676	 59,603

ข้อมูลผู้ถือหุ้น 	 (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	 3.90	 4.64	 6.64

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 1.14	 1.52	 1.85

ปันผลต่อหุ้น	 0.80	 0.90	 1.00

อัตราส่วนทางการเงิน 	 (ร้อยละ)

อัตราก�าไรขั้นต้น	 21.3	 21.8	 21.9

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	 5.7	 6.3	 6.3

อัตราก�าไรสุทธิ	 2.7	 3.4	 3.7

อัตราหน้ีสินสุทธิต่อ	EBITDA	(เท่า)	 6.04	 5.10	 4.20

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	 3.2	 4.2	 4.9

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 30.0	 35.7	 32.9

/1 บริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการแม็คโครในระหว่างปี 2556 และรับรู้ผลการด�าเนินงานธุรกิจแม็คโครในช่วงครึ่งหลังของปี

ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

11,049 10,503 10,200

13,682

16,677

รายได้และผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สัดส่วนรายได้สัดส่วนรายได้ สัดส่วนก�าไร 
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

* ก่อนตัดรายการระหว่างกัน

36%
ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสด 
และบริการตนเอง

36%
ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสด 
และบริการตนเอง

25%
ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสด 
และบริการตนเอง

64%
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอ่ืนๆ

64%
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอ่ืนๆ

75%
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอื่นๆ

รายได้รวม
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

CP ALL 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้าง “นวัตกรรม”
“นวัตกรรม” คือหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
บริษัท มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
พร้อมผสานพลังกับผู้ประกอบการรายย่อย สรรสร้างสินค้า บริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ และส่งมอบสิ่งดีๆ มีคุณค่า สู่สังคมไทย



บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

CP ALL
พัฒนาคนเก่ง ส่งเสริมคนดี ศรีสังคม

บริษัท มุ่งพัฒนาความสามารถ และส่งเสริมคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกัน 
เพื่อให้คนเก่งและคนดี อยู่คู่กับสังคมไทย และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต
พร้อมทั้งส่งมอบ สินค้าและบริการ สู่ลูกค้า ด้วยรอยยิ้ม จากใจของทีมงานทุกท่าน



บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

CP ALL
พร้อมเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
บริษัท มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอาใจใส่บุคลากรให้มีคุณธรรม ศีลธรรม พร้อมทั้งความสามารถในการทำางาน
สร้างความสมดุล ทั้งความเป็นเลิศในการทำางาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้บริษัท เป็นองค์กรคุณภาพ ที่เติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน



บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

CP ALL 

ร้านอิ่มสะดวกในดวงใจของคนไทย
บริษัท มุ่งมั่น เป็นร้านอิ่มสะดวก ที่อยู่ในดวงใจคนไทยตลอดไป
นำาเสนอสินค้าคุณภาพ ที่หลากหลายครบครัน ทุกมื้อ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมส่งมอบบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่
เพื่อความสะดวก สบายยิ่งขึ้น เปรียบเสมือน “เพื่อนที่รู้ใจ ใกล้ๆ คุณ”

“สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”

ร้านอ่ิมสะดวก ยินดีต้อนรับ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

โดยภาพรวมแล้วปี	 2559	 ภาวะเศรษฐกิจไทยและธุรกิจ

ค้าปลีกมีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน	 โดยบริษัทยังคงรักษา 

ผลการด�าเนินงานท่ีเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง	 จากความมุ่งมั่น

และทุ่มเทท่ีจะน�าเสนอสินค้าและบริการให้ความสะดวกแก่ 

ลกูค้าในทุกพืน้ท่ีท่ัวประเทศไทย	ควบคู่ไปกับการด�าเนินธรุกิจท่ี	

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างย่ังยืนในระยะยาว

ตลอดปีท่ีผ่านมา	บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจ

ร้านสะดวกซื้อ	 “ร้าน	 7-Eleven”	 ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและ

ศักยภาพของตลาดค้าปลีกไทย	ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรท่ี

ว่า	“เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”	ด้วยการเปิดสาขา

ใหม่ไปตามการขยายตัวของชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	

แหล่งท่องเท่ียว	รวมถึงท�าเลท่ีมีศักยภาพอื่นๆ	ตลอดไปจนถึง

การปรับปรุงร้าน	ขยายพื้นท่ีขายเพื่อเพิ่มสินค้า	รวมถึงบริการ

ใหม่ให้มีความหลากหลายขึ้น	 ด้วยกลยุทธ์	 “ร้านอิ่มสะดวก”	

ท้ังน้ีเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ

แตกต่างกันไปของลูกค้าร้าน	7-Eleven	ซึ่งมีจ�านวนกว่า	11.7	

ล้านคนต่อวัน	พร้อมกันน้ี	บริษัทได้มีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง

ในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	อาทิ	คลังสินค้า	ระบบสารสนเทศ	

ครัวกลาง	 หรือระบบการซื้อขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

เป็นต้น	เพือ่ให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนของกลุม่ธรุกิจร้านสะดวกซือ้	

มีศักยภาพเพียงพอสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 พร้อมกับ

รองรับการพัฒนาและเติบโตของตลาดค้าปลีกไทยในอนาคต	

ท้ังน้ี	ณ	สิ้นปี	 2559	บริษัทมีร้าน	 7-Eleven	 ให้บริการท้ังสิ้น	

9,542	สาขาท่ัวประเทศ	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	710	สาขา	

ส�าหรับธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง	

ภายใต้การบริหารงานของบริษทั	สยามแมค็โคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

น้ัน	 ยังคงขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงด้วยการขยายสาขาอย่าง

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ก้าวกระโดดต่อเน่ืองจากปีก่อน	โดยในปี	2559	มีศูนย์จ�าหน่าย

สินค้าเพิ่มขึ้น	17	สาขา	รวมเป็น	115	สาขาซึ่งกระจายอยู่ท่ัว

ประเทศ	ในขณะท่ีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศมีความ

คืบหน้าและชัดเจนมากขึ้นเป็นล�าดับ	โดยในปี	2559	ได้มีการ

จัดต้ังบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา	 รวมถึงการเข้าท�าสัญญา

เพื่อเข้าซื้อผลประโยชน์ ในสัดส่วนร้อยละ	 80	 ในแต่ละบริษัท 

ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร	 คือ	 Indoguna	

(Singapore)	 Pte	 Ltd	 (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร ์ )	 

Indoguna	Dubai	LLC	(บริษทัจดทะเบยีนในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์)	

Lordly	Company	Limited	(บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)	และ	

Just	Meat	Company	Limited	(บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)	

อีกด้วย

ในด้านสถานะทางการเงิน	ระหว่างปี	2559	บริษัทประสบ

ความส�าเร็จจากการออกหุ้นกู้	เพื่อน�ามาช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้น	

และหุ้นกู้เดิมท่ีครบก�าหนดอายุ	และท�าให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ของหุ้นกู้ลดลงจากปีก่อน	รวมถึงบริษัทประสบความส�าเร็จจาก

การออกหุ้นกู้ท่ีไม่ก�าหนดวันไถ่ถอน	(Perpetual	Debentures)	

ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการบริหาร

สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทในอนาคต

ความส�าเร็จข้างต้นของบริษัท	 เป็นผลจากการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม

อย่างย่ังยืน	นับต้ังแต่การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน	

อย่างเป็นรูปธรรมมากว่า	12	ปี	ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์	ศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์	รวมถึงสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์	โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่

กับการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดหลักสูตร	 และการสนับสนุน

ด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 พร้อมกันน้ี	 บริษัทได้ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม	จริยธรรมผ่านโครงการดีๆ	

ท่ีได้ด�าเนินงานมากว่า	20	ปี	อาทิ	โครงการส่งเสริมการเรียน

หมากล้อม	โครงการยกวัดมาไว้ท่ีเซเว่น	โครงการธรรมสัญจร	

และโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	 เป็นต้น	 ในขณะท่ีการ

ด�าเนินการด้านสิง่แวดล้อมบริษทัได้ร่วมลงนามประกาศปฏญิญา	

“รักกรุงเทพ	รักสิ่งแวดล้อม”	ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

ชั้นน�าอีก	 57	 หน่วยงานซึ่งจัดโดย	 ส�านักงานสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครอีกด้วย	

งานด้านการสรรสร้างนวตักรรมท่ีทรงคุณค่า	ท้ังนวตักรรม

ภายในองค์กร	และนวัตกรรมภายนอกองค์กร	บริษัทได้ร่วมมือ

กับพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า	11	องค์กร	ตลอดจนทีม

งานนักวจิยั	และศูนย์บ่มเพาะนวตักรรมของมหาวทิยาลยัต่างๆ	

ท่ัวประเทศ	เปิดโอกาสให้	 คู่ค้าและผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	

มีโอกาสและมช่ีองทางน�าเสนอสนิค้าท่ีแปลกใหม่และมคุีณภาพ	

ผ่านการประกวดรางวัล	 7	 Innovation	 Awards	 ในงาน	 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

“Thailand	Synergy	เพื่อ	SMEs	ไทย”	โดยเป็นส่วนหน่ึงในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ	สังคม	

และประเทศชาติ	ต่อไป

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการเพื่อยกระดับและ

ปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล	 เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	

โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	 

รวมถึงมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อประเมินกระบวนการ

ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทท่ีมีอยู่เปรียบเทียบกับกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ	และแนวปฏิบัติสากล	พร้อมจัดท�า

โครงการเพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เป็นมาตรฐาน

สากลต่อไป

นอกจากน้ี	 บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต	(CAC)	โดยเมื่อวันท่ี	9	ธันวาคม	2559	บริษัทได้

ย่ืนแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่	

เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ	(CAC)	ต่อสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการ	CAC	พร้อมกันน้ีบริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	

Global	Compact	 -	UNGC)	ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทชั้น

น�าของโลก	เพือ่ร่วมกันขบัเคลือ่นให้เกิดการท�าธรุกิจอย่างย่ังยืน	

ตามแนวทางสหประชาชาติ	นอกจากน้ัน	ยังได้ร่วมเป็นสมาชิก

ก่อต้ังของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	อีกด้วย

ความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในปี	2559	น้ัน	สามารถ

สะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติท่ีบริษัทและผู้บริหารของ

บริษัทได้รับจากสถาบันภายนอกหลายรางวัล	 อาทิ	 การได้รับ

รางวลั	“สดุยอดแบรนด์ท่ีถกูเลอืกซือ้สงูสดุของกลุม่ผูค้้าปลกีใน

ประเทศไทย”	จากผลวจิยัและจดัอนัดับโดย	กันตาร์	เวล์ิดพาแนล	

รวมถึงการได้รับรางวัล	 Thailand’s	Most	 Admired	 Brand	

2559	 เป ็นป ี ท่ี 	 4 	 ติดต ่อกัน	 จากผลวิจัย ท่ีจัดท�า โดย 

นิตยสาร	BrandAge	นอกจากน้ี	บริษทัยังได้รับโล่ตราสญัลกัษณ์

อาคารประหยัดพลังงานระดับท่ี	 1	 กลุ ่ม	 “อาคารโรงเรียน 

และร้านสะดวกซื้อ”	จากการไฟฟ้านครหลวง	ซึ่งร้าน	7-Eleven	

ผ่านเกณฑ์ถึง	14	สาขา	และด�าเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

อย่างเป็นรูปธรรม	ในขณะท่ีบริษทัย่อย	คือ	บริษทั	ซพีแีรม	จ�ากัด	

ได้รับรางวัล	Excellence	in	Consistent	TPM	Commitment	

2015	 ด้านการใช้ระบบควบคุมและจัดการ	 เพื่อเพิ่มผลผลิต

องค์กรโดยรวม	 (Total	 Productive	 Maintenance;	 TPM)	 

ท่ีด�าเนินการโดย	 Japan	 Institute	 of	 Plant	Maintenance	

(JIPM)	อีกด้วย
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

	 (นายธนินท์	เจียรวนนท์)	 (นายก่อศักด์ิ	ไชยรัศมีศักด์ิ)
	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทขอขอบคุณลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	

และผู ้มีอุปการคุณทุกรายท่ีได้ ให้ความไว้วางใจ	 และร่วม

สนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา	 นอกจากน้ี	 บริษัท

ขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู ้บริหาร	 และ

พนักงานทุกคน	 ส�าหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถในการบริหารและปฏบิติังานอย่างมอือาชพี	ท�าให้

บริษทัประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน	สดุท้ายน้ี	

บริษทัขอให้ค�ามัน่ว่า	บริษทัจะด�าเนินธรุกิจโดยค�านึงถงึประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและลูกค้าเป็นท่ีต้ัง	ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชุมชน	 และประเทศชาติ	 เพื่อให้	 

ซีพี	 ออลล์	 เป็นองค์กรคุณภาพท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน	 เคียงคู่ 

กับสังคมไทยตลอดไป
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท

ศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

นายปรีดี บุญยัง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
กรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ 
สรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ

นายอำารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ

นายสุภกิต เจียรวนนท์
กรรมการ

นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ

นายประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท

นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการ
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

นายอำารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการบริหาร

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสกล เตชะสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานจัดซื้อ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานการตลาดและ 
บริหารผลิตภัณฑ์ 

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงาน Corporate Asset  
and Facilities Management 

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานปฏิบัติการ

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการผู้จัดการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานบัญชีและการเงิน

นายชวน นิ่มกิตติกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานกระจายสินค้า

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายงานพัฒนาความยั่งยืน

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการบริหาร

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
อายุ	84	ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

28	ธันวาคม	2548

การศึกษา

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	28

•	 ปริญญาเอกสาขากฎหมาย	มหาวิทยาลัยปารีส	ประเทศฝรั่งเศส

•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2550	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

2550	 Audit	Committee	Program	(ACP)

2550	 Accounting	for	Non-Accounting	Audit	Committee

2552	 Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)

2552	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	

Management	(MIR)

2552	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 

ปัจจุบัน	
•	 ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงาน

•	 ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมาย

และด้านวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม	พ.ร.บ.	ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 

พ.ศ.	2551

•	 ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

•	 กรรมการพัฒนากฎหมาย	กระทรวงวัฒนธรรม

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2541	-	2544	 ตุลาการ	ศาลรัฐธรรมนูญ

2536	-	2540	 กรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ์	ตาม	พ.ร.บ.	หลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

2535	-	2540	 กรรมการร่างกฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

2535	-	2539	 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	วุฒิสภา

2530	-	2536	 อัยการสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

ของตนเอง	 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

7	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายปรีดี บุญยัง
อายุ	78	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 ปริญญาโทสายงานกฎหมาย	มหาวิทยาลัยเยล	สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรีนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรภาครัฐ

ร่วมเอกชน	รุ่นที่	3	(ปรอ.	3)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

2553	 Audit	Committee	Program	(ACP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการตรวจสอบ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2540	-	2541	 อธิบดีกรมธนารักษ์

2539	-	2540	 อธิบดีกรมศุลกากร

2536	-	2539	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) : 

ของตนเอง	 0.00759

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

6	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง	

นายผดุง เตชะศรินทร์
อายุ	76	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2544	 The	Role	of	Chairman

2546	 Director	Certification	Program	(DCP)

2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

2551	 Audit	Committee	Program	(ACP)

2551	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / 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	

•	 กรรมการตรวจสอบ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2538	-	2541	 กรรมการผู้อ�านวยการ	ธนาคารนครหลวงไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)

2537	-	2538	 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	 

ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 รองผู้จัดการทั่วไป	 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) : 

ของตนเอง	 0.00011

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

6	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
อายุ	71	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

21	เมษายน	2559

การศึกษา

•	 วิทยาลัยตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	10

•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย	วิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร	รุ่นที่	41

•	 เนติบัณฑิต	ส�านักลินคอล์น	อินน์	

•	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 ที่ปรึกษากฎหมายและคดี	ธนาคาร	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 รองประธานกรรมการ	 

บริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการอิสระ	C.P.	Lotus	Corporation

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2555	 กรรมการกฤษฎีกา

2551	 ประธานวุฒิสภา

2547	 ประธานศาลอุทธรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

ของตนเอง	 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

5	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง*
*หมายเหตุ

ศ. (พเิศษ) ประสพสขุ บญุเดช เป็นกรรมการเมือ่วนัท่ี 21 เมษายน 2559  

และมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2559

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
อายุ	67	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ	และกรรมการอิสระ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

19	กุมภาพันธ์	2556

การศึกษา

•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	

(วปม.)	รุ่น	2

•	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

•	 นักเรียนนายร้อยต�ารวจ	รุ่นที่	25

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2551	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

2548	 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

2545	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

ของตนเอง	 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

6	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายธนินท์ เจียรวนนท์ 
อายุ	77	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

ประธานกรรมการและประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

•	 Shantou	Secondary	School	สาธารณรัฐประชาชนจีน

•	 Commercial	School	ประเทศฮ่องกง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	

(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	บริษัท	เครือเจริญ

โภคภัณฑ์	จ�ากัด	และบริษัทในเครือ

•	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ากัด

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

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

•	 กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค	จ�ากัด	(มหาชน)

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

•	 กรรมการ	บริษัท	ซี.พี.	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.01705

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบิดาของนายสุภกิต	เจียรวนนท์	และนายณรงค์	เจียรวนนท์

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

5	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
อายุ	64	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบัญชี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

•	 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่

•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2543	 Director	Certification	Program	(DCP)

2549	 The	Role	of	Chairman

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 รองประธานกรรมการที่	1	และกรรมการบริหาร	 

บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด

•	 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันการจัดการ 

ปัญญาภิวัฒน์

•	 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.	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2526	-	2530	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร	(การค้า

ระหว่างประเทศ)

	 บริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	(ประจ�าฮ่องกง)

2522	–	2526	 กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	กรุงเทพโปรดิ๊วส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทั	กรุงเทพการประมง	จ�ากัด

	 กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ซี.พี.	เกษตรอุตสาหกรรม	จ�ากัด

	 กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทั	ซ.ีพ.ีอนิเตอร์เทรด	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.09747

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

7	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง
* หมายเหตุ

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
อายุ	71	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

11	สิงหาคม	2548

การศึกษา

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเกษตรศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 รองประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และประธาน 

คณะผู้บริหาร	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน

ปัจจุบัน

•	 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

•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

6	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
อายุ	64	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

2546	 Company	Secretary

2549	 Board	Performance	Evaluation
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

2549	 DCP	Refresher

2550	 Role	of	the	Compensation	Committee

2559	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)

2559	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / 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

•	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	ซูเปอร์ลักซ์	เรสซิเดนท์	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	เจ้าพระยา	ริเวอร์	โฮลดิ้งส์	

จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	ลีสซิ่ง	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ไวร์เออ	แอนด์	ไวร์เลส	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	ไลฟ์สไตล์	รีเทล	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	พรอพเพอร์ตีส์	จ�ากัด	

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	ดิจิตอล	คอนเท้นท์	แอนด์	มีเดีย	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	ดิจิตอล	พลัส	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	เบคเฮาส์	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.	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

7	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายสุภกิต เจียรวนนท์
อายุ	53	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

15	สิงหาคม	2546

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	New	York	University,	USA

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 ประธานบริหาร	บมจ.	ยูทีวี	เคเบิ้ล	เน็ตเวอร์ค

•	 รองประธานกรรมการบริหาร	บจ.	เครือเจริญโภคภัณฑ์	

•	 รองประธานกรรมการบริหาร	บจ.	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป

•	 ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.	ทรู	วิชั่นส์

•	 ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.	ทรู	วิชั่นส์	เคเบิ้ล	

•	 ประธานกรรมการบริหาร	บจ.	เทเลคอมโฮลดิ้ง

•	 ประธานคณะกรรมการ	บจ.	ซีที	ไบร์ท	โฮลดิ้ง

•	 ประธานคณะกรรมการ	บจ.	เจียไต๋	แลนด์	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

•	 ประธานกรรมการร่วม	 

บจ.	เซี่ยงไฮ้	คิงฮิวล์	–	ซุปเปอร์แบรนด์มอล์
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

•	 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

กลุ่มธุรกิจการตลาด	และการจัดจ�าหน่าย	(จีน)	 

บจ.	เครือเจริญโภคภัณฑ์

•	 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มธุรกิจ

พัฒนาที่ดิน	(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

•	 กรรมการ	บจ.	เจียไต๋	กรุ๊ป

•	 กรรมการ	บจ.	ซีพี	โภคภัณฑ์	

•	 กรรมการ	บจ.	ทรู	มูฟ	

•	 กรรมการ	บจ.	ฟอร์จูน	เซี่ยงไฮ้

•	 กรรมการ	บจ.	โลตัส	ซีพีเอฟ	(จีน)	อินเวสเม้นท์

•	 กรรมการ	บริษัท	ผิงอันประกันภัย	จ�ากัด	(กลุ่มในประเทศจีน)	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2556	–	2559	 กรรมการ	บมจ.	สยามแม็คโคร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00248

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรชายนายธนินท์	เจียรวนนท์	และเป็นพี่ชายนายณรงค์	 

เจียรวนนท์

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

5	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 
อายุ	52	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

กรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2550	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

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
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

•	 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

•	 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	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

รองประธานกรรมการ	:

•	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด

•	 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

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2538	–	2540	 กรรมการผู้จัดการ	Ek-Chor	Distribution	

(Thailand)	Company	Limited

2540	–	2545	 กรรมการผู้จัดการ	Ek-Chor	Trading	 

(Shanghai)	Company	Limited

2550	–	2553	 กรรมการบริหาร	 

CP	Pokphand	Company	Limited

2551	–	2553	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00339

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรชายนายธนินท์	เจียรวนนท์และเป็นน้องชายนายสุภกิต	

เจียรวนนท์

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

5	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

นายประเสริฐ จารุพนิช 
อายุ	68	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2547	 Director	Certification	Program	(DCP)

2547	 Finance	for	Non-finance	Director

2551	 Role	of	the	Compensation	Committee

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ฟรีวิลล์	โซลูชั่นส์	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	เชสเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	เพอร์เฟค	คอมพาเนียน	กรุ๊ป	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	โภคภัณฑ์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	สตาร์	แอนิมอล	เฮลท์	จ�ากัด

•	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย	

บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

5	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
อายุ	61	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

11	มีนาคม	2542

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2543	 Director	Certification	Program	(DCP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / 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

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2536	-	2541	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและ

การจดัจ�าหน่าย	 บริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.02030

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

7	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง
* หมายเหตุ

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
อายุ	63	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

11	มีนาคม	2542

การศึกษา 

•	 ปริญญาตรี	สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ไอคอนสยาม	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษทั	ด	ิไอคอนสยาม	เรสซเิดนท์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	ซูเปอร์ลักซ์	เรสซิเดนท์	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษทั	ดิ	ไอคอนสยาม	เจ้าพระยา	ริเวอร์	โฮลด้ิงส์	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

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2539	–	2541	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฎิบัติการ	 

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00150

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 

7	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง
* หมายเหตุ

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายธานินทร์ บูรณมานิต
อายุ	53	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการและประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

28	เมษายน	2553

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	สาขาการตลาด	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2553	 Director	Certification	Program	(DCP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2555	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	สายงานการตลาด	 

สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล	 

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00417

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 :

6	ครั้งจากทั้งหมด	7	ครั้ง
* หมายเหตุ

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
อายุ	63	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

เลขานุการบริษทั	และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

13	สิงหาคม	2551

การศึกษา

•	 ปริญญาโททางการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรีทางการบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2546	 Company	Secretary	Program

2547	 Director	Certification	Program	(DCP)

2557	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 อนุกรรมการภาษีสรรพากร	สภาหอการค้าไทย

•	 กรรมการสายออกบัตรธนาคาร	(กอบ.)	สายออกบัตรธนาคาร	

(สอบ.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย

•	 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	ทเวนตี้โฟร์	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด

•	 กรรมการ	Albuera	International	Ltd.

•	 กรรมการ	บริษัท	ซีพี	ฟู้ดแล็บ	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2551	-	2554	 อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี	

กรรมการคณะวางระบบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00265

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ
อายุ	64	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	และรองกรรมการผู้จัดการ	

ส�านักตรวจสอบ

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	Southeastern	University

•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สาขาการสอบบัญชี	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

•	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2552	 Company	Secretary	Program

2553	 Audit	Committee	Program

2557	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide

2558	 Anti-Corruption	in	Thailand:	Sustaining	the	

Momentum

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

-ไม่มี-	
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2531	–	2543	 รองผู้จัดการส�านักตรวจสอบ	 

บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00074

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
อายุ	59	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร

การศึกษา

•	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

•	 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเท็กซัส	วิทยาเขตอาร์ลิงตัน

•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ซีพี	ฟู้ดแล็บ	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2556	-	2557	 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	บริษทั	ซพีแีรม	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00124

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00089

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
อายุ	68	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

•	 Certificate	Management	Development	Program,	Kellogg	

School	of	Management,	Northwestern	University,	USA

•	 ปริญญาโทรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอยต์	สหรัฐอเมริกา

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 เนติบัณฑิตไทย	เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กนิษฐาพาณิชย์	จ�ากัด

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สายแรงงานสัมพันธ์	ส�านักงาน	ก.พ.

•	 กรรมการบุคคล	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

•	 กรรมการ	บริษัท	ปัญญธารา	จ�ากัด

•	 กรรมการ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

•	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	เทรนนิ่ง	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2547	-	2548	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ส.ขอนแก่น	

จ�ากัด	(มหาชน)

2539	-	2547	 ผู้อ�านวยการส�านักการบุคคลและส่งเสริม

คุณภาพงาน	กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์	

เครือซิเมนต์ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00273

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00111

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
อายุ	60	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2550	 Director	Certification	Program	(DCP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / 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

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00220

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00288

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายชวน นิ่มกิตติกุล
อายุ	65	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน :

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานกระจายสินค้า

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2549	 Finance	for	Non-finance	Director

2549	 Director	Certification	Program	(DCP)	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00806

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อายุ	67	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานพัฒนาความยั่งยืน

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง	วิทยาลัยการยุติธรรม	

ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2548	 Director	Certification	Program	(DCP)
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจบัน	

•	 กรรมการ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00307

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

 

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ 
อายุ	65	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาสถิติ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559	 Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน	

•	 กรรมการ	บริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00341

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ
อายุ	62	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานปฏิบัติการ

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	MBA	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2550	-	2556	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00232

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00303

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายสกล เตชะสถาพร
อายุ	63	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานจัดซื้อ

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

-ไม่มี-	
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2550	-	2556	 รองกรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00130

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 0.00072

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
อายุ	61	ปี	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 

สายงาน	Corporate	Asset	and	Facilities	Management	

การศึกษา

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาด	สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

-ไม่มี-	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

-ไม่มี-	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00059

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
อายุ	51	ปี	 	

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 

สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•	 ปริญญาโท	สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ซีพี	ฟู้ดแล็บ	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งท่ีส�าคัญ

2554	-	2559	 รองกรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง		 0.00102

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-	
* หมายเหตุ 

- รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP)
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี	2531	โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์	ประกอบธุรกิจหลัก	คือ	ธุรกิจ

ค้าปลกีประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“7-Eleven”	ในประเทศไทย	โดยบริษทัได้รับสทิธกิารใช้เคร่ืองหมายการค้า

ดังกล่าวจาก	7-Eleven,	Inc.	สหรัฐอเมริกา	และได้เปิดร้านสาขาแรกท่ีซอยพัฒน์พงษ์	เมื่อปี	2532	นอกจากน้ียังประกอบธุรกิจ

ต่างๆ	ท่ีเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก	เช่น	ธุรกิจเป็นตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ	(บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด)	ธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอร่ี	 (บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด)	ธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก	 (บริษัท	ซีพี	

รีเทลลิงค์	จ�ากัด)	ธุรกิจให้บริการช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด	(บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จ�ากัด)	ธุรกิจให้บริการ

ด้านระบบสารสนเทศ	(บริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)	ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า	(บริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท	์

จ�ากัด)	ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด	(บริษัท	เอ็ม	เอ	เอ็ม	ฮาร์ท	จ�ากัด)	ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก	และสถาบันการ

ศึกษาด้านการจัดการ	(บริษัท	ศึกษาภิวัฒน์	จ�ากัด)	และธุรกิจการจัดฝึกอบรม	การจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ	(บริษัท	

ปัญญธารา	จ�ากัด	และบริษัท	ออลล์	เทรนน่ิง	จ�ากัด)	รวมถึงธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	(บริษัท	

ทเวนต้ีโฟร์	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด)	เป็นต้น	และในปี	2556	บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น

ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง	(Cash	and	Carry)	

นโยบายและทิศทางองค์กร
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ ในการสร้างการเติบโตและผลก�าไรอย่างย่ังยืน	 สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า

และสังคม	 ผ่านกระบวนการท�างานท่ีเน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร	 รวมท้ังสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ

พัฒนาของพนักงาน	ด้วยปรัชญาองค์กร	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ดังน้ี

ปรัชญาองค์กร (Philosophy)
เราปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้าด้วยทีมงานท่ีมีความสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน

พันธกิจ (Mission)
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า	 ด้วยสินค้าและบริการท่ีเปี ่ยมด้วยนวัตกรรม	 พร้อมท้ังสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

และสังคม

 

ด้านการเติบโตของเครือข่ายร้านสาขา	 7-Eleven	 บริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ	 700	 สาขา	 เพื่อมุ่งสู่ 

เป้าหมาย	 10,000	 สาขา	 ภายในปี	 2560	 และมุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย	 โดยให้ความส�าคัญกับอาหาร

พร้อมทานท่ีสด	สะอาด	ปลอดภยั	และการพฒันาสนิค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้า	เพือ่น�าเสนอสนิค้าใหม่ท่ีหลากหลาย	มจี�าหน่ายเฉพาะท่ีร้าน	

7-Eleven	โดย	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีร้าน	7-Eleven	ท่ัวประเทศรวม	9,542	สาขา	โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	4,245	

สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	44)	 เป็นร้านในต่างจังหวัด	5,297	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	56)	 เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า	มีร้าน

สาขาบริษัท	4,205	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	44)	ส่วนท่ีเหลือเป็นร้านแฟรนไชส์	4,645	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	49)	และร้านค้าท่ีได้

รับสิทธิช่วงอาณาเขต	692	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	7)	ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน	7-Eleven	เฉลี่ยวันละ	11.7	ล้านคน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ท้ังน้ีในปี	2559	บริษัทได้ขยายสาขาร้าน	7-Eleven	อย่างต่อเน่ืองรวม	710	สาขา	ท้ังในรูปแบบของร้านในท�าเลปกติ	และ

ร้านในสถานีบริการน�้ามันของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท้ังในกรุงเทพฯ	และ

ต่างจังหวัด	โดย	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีร้านในท�าเลปกติ	8,210	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	86)	และร้านในสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	

1,332	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	14)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ในปี	2559	บริษัทได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้	จ�านวน	3	คร้ัง	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	และช�าระคืนหน้ีหุ้นกู้ท่ีครบก�าหนด

ไถ่ถอน	ในปี	2559	ประกอบด้วย

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	1/2559	 จ�านวน	7,000	ล้านบาท

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	2/2559	 จ�านวน	12,000	ล้านบาท	 โดยเป็นการออกทดแทนหุ้นกู้คร้ังท่ี	 1/2556	อายุ	3	ปี	 ท่ีครบก�าหนด

ช�าระ	ในวันท่ี	31	ตุลาคม	2559	ส่งผลท�าให้	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน	

จ�านวน	8	รุ่น	38	ชุด	ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือรวม	180,158.80	ล้านบาท

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	3/2559		 บริษัทยังมีการออกจ�าหน่ายหุ ้นกู้ด้อยสิทธิ	 ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน	 เป็นคร้ังแรก	 เมื่อวันท่ี	 30	

พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	10,000	ล้านบาท	ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดี	 จากนักลงทุนสถาบันและ 

นักลงทุนท่ัวไป

ในเดือนตุลาคม	 2559	 บริษัทมีการจัดต้ังบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร	 (บริษัท	 ซีพี	 ฟู ้ดแล็บ	 จ�ากัด)	 

ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น	5	ล้านบาท	โดยบริษัท	ออลล์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด	

พร้อมกันน้ีในเดือนพฤศจิกายน	 2559	 บริษัทได้มีการจัดต้ัง	 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 โดยจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี	 1	 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี	 6	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ด้วยเงินทุนเร่ิมแรกท่ีต้องระบุไว้ ในตราสารจัดต้ังเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษาจ�านวน	 

50	ล้านบาท	โดยบริษัท	ศึกษาภิวัฒน์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด

ในปี	2559	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	30	ล้านบาท	

รวมเป็นทุนจดทะเบียน	 100	 ล้านบาท	 โดย	 CPALL	 เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด	 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ	 เฉพาะด้าน	 Inbound	 Transfer	

และรับผิดชอบเงินบาทเท่าน้ัน

ตลอดระยะเวลา	1	ปีท่ีผ่านมาน้ัน	บริษัทมีการด�าเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับ

สากล	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	ท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาล	เพื่อประเมินกระบวนการด้านบรรษัทภิบาล	และจัดท�าโครงการเพื่อ

ยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล

บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เพื่อประเมินระบบบริหารความเสี่ยงด้าน

การทุจริต	 และมีการจัดท�านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต	 พร้อมท้ังจัดให้มีการ

สื่อสาร	 จัดอบรม	 และปลูกฝังจิตส�านึกเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต	 รวมถึง	 จัดท�าแบบประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (“CAC”)	 เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ	 CAC	

นอกจากนี้	บริษัทยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Global	Compact	-	UNGC)	

อีกด้วย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 เลขทะเบียน	 0107542000011	 เมื่อวันท่ี	 12	 มีนาคม	 2542	 

โดย	ณ	วันท่ี	 30	 ธันวาคม	2559	บริษัทมีกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 37.99	ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียก

ช�าระแล้ว	

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	ดังน้ี

CPRAMCounter
Service

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

100%

100%

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 97.88% 99.99%

CP Retailink Gosoft
(Thailand) 

MAM Heart Suksapiwat Dynamic
Management

Panyatara ALL Training 24 Shopping Makro All 
Corporation

72.64%

Thai
Smart Card

Lotus Distribution Investment Ltd.*

Thailand

British Virgin Island

Successor Investments Ltd.**
Hong Kong

* As of October 31, 2008, the restructuring of supercenter business in the PRC was completed.

** LDI has invested 100% in Successor Investments Limited (“SI”) on September 9, 2010
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป

•	 รับสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า	“7-Eleven”	มาจาก	7-Eleven,	Inc.	สหรัฐอเมริกา

•	 เร่ิมก่อต้ังบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ	“7-Eleven”

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

และได้เปิดร้านสาขาแรกท่ีซอยพัฒน์พงษ์

•	 จัดต้ังบริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ

•	 จัดต้ังบริษัท	ซี.พี.	ค้าปลีกและการตลาด	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่

  
•	 เร่ิมเปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง	(DC4)	อย่างเป็นทางการ

•	 จัดต้ัง	Lotus	Distribution	Investment	Limited	

•	 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	1,000	สาขา	

 
•	 จัดต้ังบริษัท	รีเทลลิงค์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก

 
•	 ร่วมกับ	The	China	Retail	Fund,	LDC	ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของ	 

American	International	Group	จัดต้ัง	Yangtze	Supermarket	Investment	Co.,	Ltd.	 

เพื่อลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

 
•	 จัดต้ังบริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จ�ากัด	ร่วมกับพันธมิตร	8	แห่ง

 
•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	2,000	สาขา

•	 ร่วมมือกับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ	“7-Eleven”	 

ในสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.

 

2531

2533

2537

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545



35

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

•	 จัดต้ังบริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

•	 จัดต้ังบริษัท	เอ็ม	เอ	เอ็ม	ฮาร์ท	จ�ากัด

•	 จัดต้ังบริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

•	 กระจายหุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไป	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 จัดต้ังบริษัท	ศึกษาภิวัฒน์	จ�ากัด	

•	 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class:	TQC)	 

จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	3,000	สาขา

•	 เปิดด�าเนินการ	โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ	อย่างเป็นทางการ

•	 เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ	(DC5)	อย่างเป็นทางการ

•	 เปิดตัวบัตร	Smart	Purse	อย่างเป็นทางการและเป็นร้านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทย 

ท่ีรับช�าระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ	ด้วยบัตร	Smart	Purse	ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจิทัล

•	 จัดต้ังบริษัท	ปัญญธารา	จ�ากัด	

•	 จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	

•	 	จ�าหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีน

•	 เปลี่ยนชื่อบริษัท	เดิมชื่อ	“บริษัท	ซี.พี.	เซเว่นอีเลฟเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)”	เป็น	“บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)”	และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขาย	จาก	“CP7-11”	เป็น	“CPALL”

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

•	 	เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศจีน	ณ	วันท่ี	31	ตุลาคม	2551

•	 ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในประเทศไทย	ส�าหรับ	“Asia’s	200	Most-Admired	Companies”	 

จากผลการส�ารวจโดย	หนังสือพิมพ์	The	Wall	Street	Journal	Asia

2547

2546

2548

2549

2550

2551
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	5,000	สาขา	พร้อมฉลองการด�าเนินงานครบรอบ	20	ปี	นับต้ังแต่การเปิด	

7-Eleven	สาขาแรกท่ีซอยพัฒน์พงษ์	มุ่งสู่การเป็นคอนวีเน่ียนฟู้ดสโตร์	หรือร้านอิ่มสะดวก

•	 เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดท�าโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน	 

(Employee	Joint	Investment	Program	–	EJIP)	

•	 เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

•	 เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ	(CDC)	แห่งท่ี	2	ท่ีสุวรรณภูมิ	

•	 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ในกลุ่มผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกของเมืองไทย	จาก	ยูโรมอนิเตอร์	อินเตอร์

เนชั่นแนล	เคพีเอ็มจี	และนิตยสาร	รีเทล	เอเชีย	

•	 รับรางวัล	“CEO	ยอดเย่ียม”	และ	“CFO	ยอดเย่ียม”	ประเภทธุรกิจบริการ	โครงการ	“SAA	Awards	for	

Listed	Companies”	ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์		

•	 เสร็จสิ้นการเข้าท�ารายการเก่ียวโยงกันจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ	C.P.	

Lotus	Corporation	(C.P.	Lotus)	ให้แก่	C.P.	Holding	(BVI)	Investment	Company	Limited	(CPH)	

โดยได้รับช�าระค่าหุ้นเป็นเงินสดรวม	966.5	ล้านเหรียญฮ่องกงหรือเทียบเท่า	3,787.7	ล้านบาท	ณ	วันท่ี	

30	กันยายน	2553	

•	 เปลี่ยนชื่อ	“สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”	เป็น	“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	

23	พฤศจิกายน	2553	 

•	 เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคขอนแก่น

•	 	ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารฟอร์บส์	เอเชีย	ให้เป็น	1	ใน	50	บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ท่ีมีผลงาน	

โดดเด่นท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	(Asia’s	Fab	50	Companies)

•	 เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคล�าพูน

•	 เปลี่ยนชื่อ	“โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์	เทคโนธุรกิจ”	เป็น	“วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”	โดยมีผลต้ังแต่

วันท่ี	4	มกราคม	2555

2553

2552

2554

2555



37

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	7,000	สาขา	

•	 เข้าซื้อกิจการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิก 

แบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง	

•	 ออกหุ้นกู้คร้ังแรกมูลค่า	50,000	ล้านบาท	นับเป็นการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดใน

ประเทศไทย

•	 รับรางวัลผู้ด�าเนินการธุรกิจค้าปลีกยอดเย่ียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจ�าปี	2556	(Best-of-the-Best	

Retailers	Award	2013,	Asia	Pacific)	จากนิตยสาร	รีเทล	เอเชีย	ร่วมกับ	ยูโรมอนิเตอร์	อินเตอร์

เนชั่นแนล	และ	เคพีเอ็มจี

•	 รับรางวัล	CEO	ECONMASS	AWARD	2013	จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	8,000	สาขา

•	 ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี	1,	2	และ	3/2557	จ�านวนรวม	90,000	ล้านบาท	

•	 จัดต้ังบริษัท	ทเวนต้ีโฟร์	ช็อปปิ้ง	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์

•	 ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์	ให้เป็นองค์กรริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นท่ีสุดในประเทศ		

•	 เปิดอาคารเรียน	CPALL	Academy		อาคาร	16	ชั้นในพื้นท่ีธาราพาร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ

•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	8,832	สาขา	เพิ่มขึ้น	705	สาขา	

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

•	 ได้รับ	รางวัล	Deming	Prize	2015	จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญี่ปุ่น	(Union	of	

Japanese	Scientists	and	Engineers	:	JUSE)	โดยมอบให้แก่	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม	

ซีพี	ออลล์	โดยนับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน	(Ready	To	Eat	:	RTE)	รายแรกของไทยและของโลก

ท่ีได้รับรางวัลน้ี

•	 ได้รับการคัดเลือกจาก	นิตยสาร	ฟอร์บส์	เอเชีย	ให้เป็น	1	ใน	50	บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ท่ีมีผลงาน 

โดดเด่นท่ีสดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกประจ�าปี	2558	(Asia’s	Fab	50	Companies	2015)	เป็นปีท่ี	5	ติดต่อกัน

•	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของประเทศไทย	(The	World’s	

Most	Innovative	Companies	2015)	เป็นปีท่ี	2	ติดต่อกัน	โดยเป็นอันดับ	3	ของทวีปเอเชียแปซิฟิก	 

และเป็นอันดับ	17	ของโลก

•	 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองอาคารประหยัดพลังงาน	ระดับทองค�า	จากมูลนิธิอาคารเขียวไทย

•	 เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคขนาดใหญ่	ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค	และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ	 

ท่ีจังหวัดชลบุรี	และเปิดศูนย์กระจายสินค้าแช่แข็งท่ีจังหวัดเชียงใหม่

2557

2556

2558
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•	 เปิดร้าน	7-Eleven	ครบ	9,542	สาขา	เพิ่มขึ้น	710	สาขา

•	 ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี	1	และ	2/2559	จ�านวนรวม	19,000	ล้านบาท	เพื่อน�ามาช�าระคืนหุ้นกู้ท่ีครบก�าหนดอายุ

•	 ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนเป็นคร้ังแรก	จ�านวน	10,000	ล้านบาท	ซึ่งได้รับการ 

ตอบรับท่ีดี	จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนท่ัวไป

•	 จัดต้ังบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร	(บริษัท	ซีพี	ฟู้ดแล็บ	จ�ากัด)	โดยบริษัท	ออลล์	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด

•	 จัดต้ังโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	โดยจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ชั้นปีท่ี	1	ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี	6	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์	โดยบริษัท	ศึกษาภิวัฒน์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด

•	 บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	CPALL	มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	 

30	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท	โดย	CPALL	เป็นผู้ลงทุนท้ังหมด	วัตถุประสงค์เพื่อให้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน 

โอนเงินระหว่างประเทศ	เฉพาะด้าน	Inbound	Transfer	และรับผิดชอบเงินบาทเท่าน้ัน

•	 ได้รับรางวัล	“สุดยอดแบรนด์ท่ีถูกเลือกซื้อสูงสุดของกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศไทย”	จากผลวิจัยและ 

จัดอันดับสุดยอดแบรนด์ท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดและร้านค้าปลีกท่ีมีอัตราการถูกซื้อสูงสุด	ท่ีจัดท�าโดย	

กันตาร์	เวิล์ดพาแนล

•	 ได้รับรางวัล	Thailand’s	Most	Admired	Brand	2016	เป็นปีท่ี	4	ติดต่อกัน	จากผลวิจัยท่ีจัดท�าโดย

นิตยสาร	BrandAge	โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้น�ากลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ	24	ชั่วโมง

•	 	ได้รับรางวัล	Marketeer	No.1	Brand	Thailand	2015-2016	สาขาร้านสะดวกซื้อ	และอาหารแช่แข็ง	 

ภายใต้ชื่อ	“อีซีโก”	ซึ่งด�าเนินการโดย	นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์	เพื่อมอบให้แก่บริษัทท่ีสามารถครองใจ	 

และเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ	1	ของผู้บริโภคในประเทศไทย

•	 ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานระดับท่ี	1	กลุ่ม	“อาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ”	 

จากการไฟฟ้านครหลวง	ในงาน	MEA	Energy	Saving	Building	Award	2015	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งร้าน	7-Eleven	ผ่านเกณฑ์ถึง	14	สาขา	และด�าเนินการลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าตามเงื่อนไขของการไฟฟ้านครหลวงตลอดปี	2559

•	 ได้รับรางวัล	Excellence	in	Consistent	TPM	Commitment	2015	มอบให้แก่	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	เป็น

บริษัทในกลุ่ม	ซีพี	ออลล์	ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน	ด�าเนินการโดย	Japan	Institute	

of	Plant	Maintenance	(JIPM)	ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรท่ัวโลกท่ีประสบความส�าเร็จ	ด้านการใช้ระบบ

ควบคุมและจัดการ	เพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม	(Total	Productive	Maintenance;	TPM)	นับเป็น

ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว

•	 ได้รับรางวัล	Ishikawa	-	Kano	Award	(IKA)	จาก	Dr.	Noriaki	Kano	โดยมอบให้แก่	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	

เป็นบริษัทในกลุ่ม	ซีพี	ออลล์	ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน	ท่ีได้รับคัดเลือกจากสมาชิก	

Asian	Quality	Network	(ANQ)	ท้ังสิ้น	17	ประเทศ	ว่า	CPRAM	มีผู้บริหารท่ีส่งเสริม	สนับสนุนและ 

ผลักดันการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management;	TQM)	อย่างเป็นรูปธรรม

2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทัมาจากรายได้จากการขายสทุธแิละรายได้การให้บริการ		ซึง่สามารถแบ่งตามกลุม่ธรุกิจ	(ตามข้อมลู

ก่อนหักรายการระหว่างกัน)	ได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังต่อไปน้ี	(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ	13	ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ)

 
กลุ่มธุรกิจ

 2557 2558 2559

�� � ล้านบาท�� ร้อยละ�� ล้านบาท�� ร้อยละ� ล้านบาท�� ร้อยละ��

ร้านค้าสะดวกซื้อ	(7-Eleven)	 228,996	 58	 249,758	 58	 278,246	 57

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสด	 142,537	 36	 155,914	 36	 172,792	 36

และบริการตนเอง	(Makro)/1	

ธุรกิจอื่นๆ/2	 24,593	 6	 28,288	 6	 32,701	 7 

รายได้รวม� 396,126� 100� 433,960� 100� 483,739� 100

/1 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการแม็คโครในระหว่างปี 2556 ท�าให้มีการบันทึกรายได้แม็คโครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2556 เท่านั้น

 /2 ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอรี่ของ CPRAM ธุรกิจเป็นตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการของ CS และธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ค้าปลีกของ CPR และรายได้จากบริษัทย่อยอื่นๆ

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ	7-Eleven	โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว	(Exclusive	Right)	จาก	

7-Eleven,	Inc.	ให้ประกอบธรุกิจภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“7-Eleven”	ในประเทศไทย	ภายใต้สญัญา	Area	License	Agreement	

ท่ีผ่านมา	บริษัทบริหารจัดการร้านสะดวกซื้อในลักษณะท่ีมีเครือข่าย	กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ	ได้แก่	ท่ีพักอาศัย	ส�านักงาน	

สถานศึกษา	แหล่งท่องเท่ียว	และสถานีบริการน�้ามัน	ครอบคลุมพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ	ท้ังน้ี	ในปี	2559	มีจ�านวนร้านสาขา

เปิดให้บริการท้ังสิ้น	9,542	สาขา	

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

 
(หน่วย�:�ร้าน)� 2556� 2557� 2558� 2559

� จ�านวนสาขาท่ี

� � � � � � เพิ่มข้ึนในปี�2559

ร้านสาขาบริษัท	 3,248	 3,570	 3,908	 4,205	 297

ร้านแฟรนไชส์	 3,593	 3,916	 4,257	 4,645	 388

ร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	 588	 641	 667	 692	 25

รวม� 7,429� 8,127� 8,832� 9,542� 710
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

1)� ร้านสาขาบริษัท�(Corporate�Stores)	 เป็นร้านท่ีบริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานเองท้ังหมด	บริษัทเป็นผู้ลงทุนใน

อุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ	การตกแต่งร้าน	และต้นทุนค่าสินค้า	รวมท้ังเป็นผู้บริหารร้าน	

2)� ร้านค้าแฟรนไชส์� (Franchise� Stores)	 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจรวมท้ังพนักงานสามารถเข้ามาบริหารร้าน	

7-Eleven	ภายใต้ระบบอันทันสมัย	โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด	ให้ความรู้	ความเข้าใจในการ

บริหารงาน	หลักการคัดเลือกสินค้า	ระบบการเงิน	มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาท่ัวประเทศอย่างสม�่าเสมอ	รวมท้ัง

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วยแนะน�าเทคนิคการจัดการใหม่ๆ	โดยท่ีผู้สนใจท�าธุรกิจสามารถเลือกร้านสาขา	7-Eleven	ท่ีเปิดด�าเนินการ

แล้ว	แต่ในกรณีท่ีผู้สนใจท�าธุรกิจมีท�าเลเอง	ทางบริษัทจะด�าเนินการวิเคราะห์ท�าเลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ท้ังสิ้น	โดยระยะ

เวลาอนุญาตให้ด�าเนินการร้านและผลประโยชน์ตอบแทน	จะขึ้นอยู่กับประเภทของแฟรนไชส์

3)�ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต�(Sub-Area�License�Stores)	เป็นร้านท่ีบริษัทท�าสัญญาอนุญาตให้สิทธิช่วงแก่

ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเปิดร้าน	 7-Eleven	 เฉพาะในอาณาเขตท่ีก�าหนด	ปัจจุบันมี	 4	 ราย	 ได้แก่	 ภูเก็ต	 ยะลา	 เชียงใหม่	 

และอุบลราชธานี	โดยผู้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบการเปิดสาขาและบริหารร้าน	7-Eleven	ในขณะท่ีบริษัทจะให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนด้านต่างๆ	ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกัน

ส่วนผสมของสินค้าในร้าน 7-Eleven
บริษัทเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าตลอดเวลา	เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และ

บริการ	การตลาด	การคิดค้นพัฒนา	และการคัดเลือกสินค้าและบริการท่ีดี	มีคุณภาพ	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายให้ทันต่อแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงของตลาด

สินค้าหลักของบริษัท	แบ่งเป็น	2	ประเภทคือ	จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	โดยแบ่งหมวดสินค้า

ออกเป็น	อาหารและเคร่ืองด่ืม	ร้อยละ	70	โดยสินค้าหลักๆ	ได้แก่	เคร่ืองด่ืม	อาหารและผักผลไม้พร้อมทาน	ขนมปัง	ขนมหวาน	

รวมไปถึงกาแฟ	All	Café	เป็นต้น	และสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์	ร้อยละ	30	โดยสินค้าหลักๆ	ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้

ส่วนตัว	Personal	Care	และ	ของใช้ในบ้าน	Household	products	เป็นต้น		

นอกจากน้ี	ภายในร้านยังมีการน�าเสนอบริการด้านอื่นๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองการด�าเนินกิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันให้กับลูกค้า	อาทิ	บริการรับช�าระเงิน	(Bill	Payment)	ซึ่งบริษัทมีการขยายกลุ่มพันธมิตรการบริการให้ครอบคลุมและ

ครบวงจรมากขึ้น	ท้ังส่วนของบริการรับช�าระเงิน	ท่ีมีจ�านวนพันธมิตรรับช�าระบริการถึงกว่า	500	ราย	และมีจ�านวนบริการท่ีรับช�าระ

มากกว่า	1,300	บริการ	รวมไปถึง	บริการตู้เติมเงินออนไลน์	หรือเติมเงินมือถืออัตโนมัติ	ตู้	ATM	บริเวณหน้าร้านสาขา	นอกจากน้ี	

บริษัทยังเพิ่มทางเลือกและความสะดวกรวดเร็วในการช�าระค่าสินค้าและบริการ	 ผ่าน	 Alipay	 UnionPay	 และ	 Credit	 Card	 

ตลอดไปจนถึงบริการรับส่งสินค้าให้ลูกค้ามารับท่ีร้านสาขา	อีกด้วย	

ลักษณะลูกค้า 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายร้านสาขาท่ีกระจายอยู่ทุกชุมชน	 ดังน้ันกลุ่มลูกค้าของบริษัทจึง

มีความหลากหลาย	 ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย	 และหลากหลายอาชีพ	 ซึ่งอาศัยและด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันใกล้ๆ	 ร้าน	

7-Eleven	 โดยภาพรวมน้ัน	 จ�านวนลูกค้าท่ีเข้าร้านมาซื้อสินค้าและบริการในร้าน	 7-Eleven	 ท่ัวประเทศเฉลี่ยวันละ	 11.7	 ล้าน

คนในปี	2559	เพิ่มขึ้นจาก	10.9	ล้านคนในปี	2558

ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้าน	7-Eleven	ในแต่ละช่วงอายุ	แต่ละสาขา	มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันออกไป	

บริษัทจึงพยายามคัดเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละท�าเลท่ีต้ัง	 พร้อมท้ังวางแผนจัดเตรียมสินค้าและบริการให ้
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เพยีงพอกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาท่ีลกูค้าเข้ามาใช้บริการ	โดยในแต่ละท�าเล	จะมช่ีวงเวลาขายดีท่ีแตกต่างกัน	ท้ังกลางวนั	

กลางคืน	วันท�างาน	วันหยุด	หรือแม้กระท่ังช่วงเทศกาล	หรือเหตุการณ์ส�าคัญในแต่ละพื้นท่ี	

จุดแข็งและการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ
ร้าน	7-Eleven	จัดอยู่ในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	โดยตลอด	29	ปีท่ีผ่านมา	บริษัทมีการขยายเครือข่ายร้านสาขาอย่าง

ต่อเน่ือง	เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ ได้มากท่ีสุด	เป็นผลให้บริษัทมีแบ่งส่วนตลาดในร้านค้าปลีก

ประเภทร้านสะดวกซื้อ	ลักษณะ	Chain	Store	มากท่ีสุด	โดยปี	2559	บริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้น	710	สาขา	สัดส่วนร้านสาขาใน

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	คิดเป็นร้อยละ	44	ในขณะท่ีร้านสาขาในต่างจังหวัด	เท่ากับร้อยละ	56	โดยบริษัทต้ังเป้าขยายสาขาให้

ครบ	10,000	สาขาภายในปี	2560	น้ี	นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนสาขาใหม่	บริษัทยังคงพัฒนาและปรับปรุงสาขาเดิม

ให้มีความทันสมัย	พร้อมท้ังรักษาคุณภาพการเติบโตไปพร้อมกับสาขาท่ีเปิดใหม่อีกด้วย	

บริษัทมีการแบ่ง	Market	Segment	ตามหลักภูมิศาสตร์	(Geographic)	ออกเป็นพื้นท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	และพื้นท่ี

ต่างจังหวัด	นอกจากน้ัน	บริษัทยังท�าการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้น	ไปยังผู้ ใช้รถและคนเดินทางท่ีเข้าไปใช้

บริการในสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	และได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต	อาทิ	

กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ	กลุ่มลูกค้านักท่องเท่ียว	กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท�างานในประเทศ	และกลุ่มลูกค้าบริเวณการค้าขาย

แถบชายแดนซ่ึงจะมีมากขึ้น	หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุดแข็งอีกประการหน่ึง	คือ	ฐานจ�านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้าน	7-Eleven	กว่า	11.7	ล้านคนต่อวันน้ัน	บริษัทมุ่งให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมและท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก	 (Customer	 Insight)	 เพื่อน�ามาวางแผนและปรับ

เปลี่ยนกลยุทธ์การคัดสรรและพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพ	 เหมาะสม	 สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

ทันสถานการณ์	สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	แต่ละพื้นท่ี

ย่ิงไปกว่าน้ัน	เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ	ท้ังภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ	และหลากหลาย

ประเทศ	รวมไปถึงเครือข่ายร้าน	7-	Eleven	จากท่ัวโลก	ท่ีช่วยเสริมความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการผ่านการแลกเปลี่ยน

ความรู้และวธิกีารปฏบิติัท่ีเป็นเลศิ	(Best	Practice)	ระหว่างกัน	เพือ่น�ามาต่อยอดทางธรุกิจ	โดยมคีวามต้องการของลกูค้าเป็นท่ีต้ัง	

เพื่อให้ ได้สินค้าและบริการท่ีดี	มีคุณภาพ	ราคาสมเหตุสมผล	สร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการขาย	ต่อไป	

นอกจากน้ี	บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ	และมีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย	และ

มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้มั่นใจว่า	ร้านสาขาจะได้รับสินค้าครบถ้วน	ตรงเวลา	ไม่เสียโอกาสการขาย	และบริษัทสามารถรักษาคุณภาพ

สินค้าจนถึงมือลูกค้าได้	ท้ังน้ี	บริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ค้าปลีกท่ีมีพื้นท่ีศูนย์กระจายสินค้ามากท่ีสุดในประเทศ	อีกด้วย	

ในขณะท่ี	คู่แข่งทางตรงของบริษัทน้ัน	คือ	ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก	ท้ังท่ีเป็นร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม	และร้านค้าปลีก

สมัยใหม่	ลักษณะ	Chain	Store	ส่วนคู่แข่งทางอ้อม	คือ	ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด	ร้านกาแฟ	หรือร้านค้าท่ีจ�าหน่ายสินค้าในลักษณะ

ใกล้เคียงกัน	ซึ่งถือเป็นทางเลือกของลูกค้า	

การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ในปี	2559	น้ัน	เป็นอกีปีแห่งความท้าทายของภาคธรุกิจ	จากปัจจยัท่ีเข้ามากระทบต่อก�าลงัซือ้และความเชือ่มัน่ในการจบัจ่าย

ใช้สอยของผู้บริโภคท่ีชะลอตัวต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	 2558	 ท้ังส่วนของภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและหน้ีสินผูกพันต่อเน่ือง	 ปัญหา 

ภัยแล้งท่ีส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตร	ในส่วนของภาคการท่องเท่ียวยังขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	หากแต่ส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบจาก

การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ	ส่งผลต่อการหดตัวของนักท่องเท่ียวชาวจีน	อย่างไรก็ดี	ด้านส่งออกน้ันก็เร่ิมฟื้นตัวขึ้น	ในขณะท่ี	
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	จากเหตุการณ์ความโศกเศร้าท่ีเกิดขึ้นในประเทศ	ส่งผลต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย	ท�าให้รัฐบาล

ต้องมมีาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวภายในประเทศ	ผ่านนโยบายลดหย่อนภาษ	ีเพือ่ให้มเีมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ

มากขึ้น

แม้ว่าปี	 2559	จะมีหลากหลายปัจจัยเข้ามากระทบ	แต่จากการท่ีผู้ค้าปลีกต่างปรับตัวอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อหากลยุทธ์ในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง	ทางสมาคมผู้ค้า

ปลีกไทย	ประเมินว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทย	ปี	2559	มีการขยายตัว	ร้อยละ	2	-	3	ใกล้เคียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในปี	2559	จ�านวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ	ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน	 (Chain	Store)	มีท้ังสิ้น	

14,847	 สาขา	 เพิ่มขึ้น	 832	 สาขา	 (จากการรวบรวมข้อมูลของ	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน))	 โดยส่วนใหญ่มาจาก 

การขยายสาขาของร้าน	 7-Eleven	 ขณะท่ีรายอื่นๆ	 ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงร้านสาขาเดิม	 เป็นผลให้ส่วนแบ่งการตลาดตาม

จ�านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ	รูปแบบ	Chain	Store	น้ัน	บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด	ประมาณร้อยละ	64	รองลงมา	ได้แก่	เทสโก้	

โลตัสเอ็กซ์เพรส	และแฟมิลี่มาร์ท	ท้ังน้ี	ตลาดค้าปลีกรวมของไทย	มีมูลค่ารวมอยู่ท่ีประมาณ	3.3	-	3.4	ล้านล้านบาท	(ท่ีมา	:	สมาคม

ค้าปลีกไทย)

จ�านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ ท้ังในชุมชนและสถานีบริการน�้ามัน

� (หน่วย�:�ร้าน)� 2556� 2557� 2558� 2559*

ร้านค้าสะดวกซ้ือนอกสถานีบริการน�้ามัน� 10,404� 11,153� 11,727� 12,410

•	 ร้าน	7-Eleven	 6,373	 6,986	 7,597	 8,210

•	 ร้านอื่นๆ	 4,031	 4,167	 4,130	 4,210

ร้านค้าในสถานีบริการน�้ามันท้ังหมด� 2,062� 2,159� 2,300� 2,437

•	 ร้าน	7-Eleven	 1,056	 1,141	 1,235	 1,332

•	 ร้านอื่นๆ	 1,006	 1,018	 1,065	 1,105

รวมจ�านวนร้านสะดวกซ้ือ� 12,466� 13,312� 14,027� 14,847

หมายเหตุ: ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะกลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store)

ที่มา: จากการรวบรวมและประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปี	2560	เศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวดีขึ้น	ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

ของการลงทุนภาครัฐ	 โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 โครงการรถไฟรางคู่และโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง	 ซึ่งจะช่วย

สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	ธุรกิจการค้าบริเวณชายแดนและการท่องเท่ียว

จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโต	และกระตุ้นก�าลังซื้อให้ฟื้นตัวขึ้นในปี	2560		

ความท้าทายท่ีส�าคัญของธุรกิจค้าปลีกในปี	2560	น้ัน	ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

ท้ังจากปัจจัยภายนอก	การแข่งขัน	และความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีเข้าสู่การ

แข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจด้วย		“นวัตกรรม”	มากขึ้น	หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์	“Thailand	4.0”	ส่งผลต่อรูปแบบการ

ซือ้ขายสนิค้าท่ีจะเปลีย่นแปลงไป	มกีารน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้	เป็นผลให้ตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์	และตลาดออนไลน์เร่ิมเข้ามา

มีบทบาทมากขึ้น	และมีการผสมผสานกับร้านค้าท่ีมีหน้าร้านรูปแบบเดิม	 เป็นช่องทางเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายและ

ช�าระเงิน	เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีและประทับใจให้กับลูกค้า	



43

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ย่ิงไปกว่าน้ัน	สังคมไทยปัจจุบันเร่ิมมีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองอย่างต่อเน่ือง	ขนาดครัวเรือน	รูปแบบการใช้ชีวิต	ท่ีอยู่อาศัย

และปัญหาการจราจร	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้	สะท้อนมาสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิต	ความต้องการของผู้บริโภค	และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย

ท่ีหันมาให้ความส�าคัญกับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว	 ตามล�าดับ	 ดังน้ัน	 ร้านค้าปลีกขนาดเล็กใกล้บ้าน	 จึงยังคงเป็น 

ทางเลือกท่ีส�าคัญท่ีสอดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินงาน
ด้วยความไม่แน่นอนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ผู้บริโภคมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น	รายได้และก�าลังซื้อชะลอตัวลง	ส่งผลให้มีการคิด

และไตร่ตรอง	เปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อมากขึ้น	โดยเน้นความคุ้มค่า	คุ้มราคา		รวมท้ังมีความคาดหวังสูงขึ้น		

ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็ย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นน้ัน	 บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่า	 จะต้องเร่งหากลยุทธ์ท่ีสามารถ 

ตอบสนองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค	ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง	ท้ังการบริหารต้นทุน	และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ	โดยค�านึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	

และด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	เพื่อท่ีจะเติบโตไปสู่อนาคตอย่างย่ังยืน

ความท้าทายและกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
1.� กลยุทธ์การบริหารจัดการร้านสาขาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและวิถีการด�าเนินชีวิตของประชากรในแต่ละพื้นท่ี

บริษัทมีเป้าหมายการเปิดร้านสาขาใหม่	700	สาขาต่อปี	โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายร้านสาขาไปตามการขยายตัว

ของชุมชน	 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 แหล่งท่องเท่ียว	 รวมถึงท�าเลท่ีมีศักยภาพอื่นๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและเข้าถึง 

ความต้องการของลูกค้าให้ ได้มากท่ีสุด	ตลอดไปจนถึงการเปิดร้านสาขาขนาดใหญ่	ลักษณะ	Stand	Alone		มีพื้นท่ีจอดรถ 

บริการ	พร้อมท้ังเพิ่มขนาดพื้นท่ีขายในร้าน	เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า	รวมถึงบริการต่างๆ	เพื่อเป็นการตอบสนอง

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้รถส่วนตัวและเป็นการขยายรัศมีการให้บริการลูกค้าให้มากขึ้น	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังเพิ่มโอกาส 

ทางธุรกิจ	โดยการขยายสาขาในรูปแบบการร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ	อาทิ	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	โรงพยาบาล	

และสถานศึกษา	 เป็นต้น	 เพื่อเปิดร้านสาขาไปยังคอนโดมิเนียม	 อาคารส�านักงาน	 มหาวิทยาลัย	 และท�าเลท่ีลูกค้า 

มีรายได้สูง	อีกด้วย

นอกจากน้ี	บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสาขาเดิม	ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	พร้อม

ท้ังปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านสาขา	รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการ	ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม	บริเวณ

รอบรัศมีของร้านสาขาน้ันๆ	เพื่อให้ร้านสาขาเดิมยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มท่ี	

2.� กลยุทธ์การสรรหาและพัฒนาสินค้าและบริการ�เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการศึกษาและท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก	 (Customer	 Insight)	 รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์และสังคมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 ตลอดจนการเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตของ 

ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์ด้านการสรรหาและพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมี

ศักยภาพ	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	แต่ละพื้นท่ี	เพื่อมุ่งไปสู่การ

เป็นร้านอิ่มสะดวก	24	ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบ	บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	พร้อมท้ังเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 อาหารพร้อมรับประทาน	 ซึ่งในปี	 2559	 น้ีบริษัทมีการขยายจ�านวนร้าน	 7-Eleven	 ท่ีวาง

จ�าหน่ายข้าวกล่องส�าเร็จรูปแช่เย็นให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น	เป็น	6,000	สาขา	เพื่อตอบสนองพฤติกรรม

ของลกูค้าท่ีบริโภคได้ถงึ	7	มือ้ต่อวนั	พร้อมท้ังสรรหาเมนูอาหารท่ีเป็นมือ้	ท้ังจานหลกั	ของว่าง	ของหวาน	และผลไม้พร้อมทาน	
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เพื่อให้มีความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า	 นอกจากน้ี	 ส่วนของกาแฟและเบเกอร่ีอบสดน้ัน	 บริษัทมีการ 

เพิ่มจ�านวนมุมกาแฟค่ัวสด	 “ออลล์	 คาเฟ่”	 และร้าน	 “คัดสรร”	 ไปตามร้านสาขา	 รวมกว่า	 3,500	 สาขา	 ท่ัวประเทศ	 

ตลอดจนมีการทดลองการจ�าหน่ายอาหารประกอบสด	(Food	Place)	ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	

	นอกจากการให้ความส�าคัญกับสินค้ากลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมแล้วน้ัน	เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ีหันมา

ใส่ใจสุขภาพและความงาม	กอปรกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเร่ิมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในสังคมไทย	บริษัทจึงมุ่งเน้นการสรรหาผลิตภัณฑ์

ด้านสุขภาพและความงามท่ีมีความหลากหลาย	พร้อมท้ังขยายมุมสินค้าและความงามภายในร้านสาขา	ตลอดไปจนถึงมุม

จ�าหน่ายยาสามัญประจ�าบ้านและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	“eXta”	ภายในร้าน	7-Eleven	อีกด้วย

ด้านบริการน้ัน	บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนารูปแบบและหลากหลายของบริการเสริมต่างๆ	 ท่ีครบวงจร	

(One-Stop	Services)	เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้ามากย่ิงขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการรับช�าระค่าสินค้าและ

บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 ท่ีมีการขยายช่องทางการรับช�าระให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย

และสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตมากขึ้น	โดยในปี	2559	บริษัทมีจ�านวนพันธมิตรท่ีรับช�าระค่าบริการกว่า	500	ราย	

และมีจ�านวนบริการท่ีรับช�าระมากกว่า	1,300	บริการ	พร้อมกันน้ีบริษัทยังขยายความร่วมมือการรับช�าระไปยังสถาบันการ

ศึกษา	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา	รวมถึงการรับช�าระภาษีกรมสรรพสามิต	ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	การช�าระเงินกองทุนประกันสังคม	อีกด้วย	นอกจากน้ี	บริษัทได้เร่ิมทดลองให้บริการ

รับส่งพัสดุขนาดเล็ก	 รวมไปถึงสินค้าจากการสั่งซื้อทางออนไลน์จากเว็บไซต์ชั้นน�า	 ผ่านร้านสาขาท่ัวประเทศ	 โดยลูกค้า

สามารถรับสินค้าได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ภายใต้ชื่อว่า	“At	All”	ท่ีด�าเนินการโดยบริษัท	ไดนามิค	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	อีกด้วย

3.� กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโดยบูรณาการตลอดท้ังกระบวนการ�

การด�าเนินธรุกิจร้านสะดวกซือ้นัน้	ทุกหน่วยงานถอืเป็นส่วนส�าคัญในระบบห่วงโซ่อปุทานท่ีต้องท�างานประสานกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ตลอดไปจนถึงเพิ่มโอกาสในการท�าธุรกิจ	ภายใต้การบริหารต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ	ดังน้ัน	บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานผ่านการบูรณาการระบบ

งานท่ัวท้ังองค์กร	เพื่อเพิ่มความคล่องตัว	และยกระดับกระบวนการท�างานให้เป็นระบบย่ิงขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท�างาน

ท่ีร้านสาขาซึ่งเป็นจุดสัมผัสโดยตรงกับลูกค้า	จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง	ท่ีต้องมีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ร้านสาขา	 เพื่อลดเวลาและกระบวนการท�างานท่ีซ�้าซ้อน	 ซึ่งจะท�าให้พนักงานร้านสาขาเกิดความสะดวก	 คล่องตัว	 และให้

บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	พร้อมกันน้ี	 บริษัทยังมุ่งเน้นท่ีจะบูรณาการกระบวนการท�างานในส่วนของการกระจายสินค้า	

และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานและสนับสนุนการท�างานของร้านสาขา	รวมถึงรองรับ

จ�านวนสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	ท่ีจะเข้ามาอีกด้วย

4.� กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล�เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้า 

� และบริการของบริษัทได้มากข้ึน

ในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและการตัดสินใจมากขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัวไปสู่

สังคมดิจิทัล	 ท่ีเป็นมากกว่าการซื้อขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว	 โดยพัฒนากระบวนการและระบบ	 เพื่อบริหาร

จัดการช่องทางท่ีหลากหลาย	(Omni	Channel)	ประสานเป็นหน่ึงเดียวกัน	เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ

ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย	ทุกท่ี	ทุกเวลา	เป็นการผสมผสานช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน	

บริษัทมีการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น	 ท้ังรูปแบบการ
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ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	ทเวนต้ีโฟร์	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด	รวมไปถึงการท�ากิจกรรม

การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์	(Digital	Marketing)	และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ	

เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า	 ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค	 ผ่านทางเฟซบุ๊ก	

“7-Eleven	Thailand”	และแอพพลิเคชั่น	“Line”	อีกด้วย	นอกจากน้ี	การเพิ่มช่องทางการช�าระค่าสินค้าและบริการก็เป็น

อีกปัจจัยท่ีบริษัทให้ความส�าคัญมาโดยตลอด	 ในปีท่ีผ่านมาน้ัน	 บริษัทมีการพัฒนารูปแบบการช�าระเงินค่าสินค้า	 ภายใน

ร้าน	7-Eleven	โดยใช้บาร์ โค้ดผ่าน	Mobile	Payment	ของ	Alipay	Wallet	และ	TrueMoney	Wallet	อีกด้วย	พร้อมกันน้ี	

บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและกระตุ้นยอดการใช้จ่ายของลูกค้าท่ีมี

ยอดการใช้จ่ายต่อบิลสูง	รวมไปถึงนักท่องเท่ียวชาวจีน

5.� กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ�เพื่อความร่วมมือและต่อยอดทางธุรกิจ�

การเป็นองค์กรคุณภาพท่ีเติบโตอย่างย่ังยืนได้น้ัน	จะต้องด�าเนินธุรกิจเคียงคู่ไปพร้อมๆ	กับเครือข่ายพันธมิตร	ตลอด

ท้ังห่วงโซ่อุปทาน	ต้ังแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงมือลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็น	ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการแฟรนไชส์	คู่ค้า	ผู้ขนส่ง	ตลอด

ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยจ�านวนมาก	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ	กัน	

ดังน้ัน	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือในหลากหลายระดับ	 ท้ังพันธมิตรภายใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีประเภทธุรกิจท่ีหลากหลาย	รวมถึงเครือข่าย	7-Eleven	จากท่ัวโลก	เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	

(Know-how)	และวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practices)	น�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า	การสรรหาและพฒันาสนิค้ารวมถงึบริการท่ีแตกต่าง	หลากหลาย	บริษทัยังมุง่พฒันาศักยภาพของคู่ค้า	อาทิ	ผูผ้ลติ	

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์	ผู้ขนส่ง	และผู้ประกอบการรายย่อย	โดยการแบ่งปันองค์ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	รวมถึงการฝึกอบรม	

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการขบัเคลือ่นธรุกิจไปพร้อมๆ	กับการเติบโตของบริษทั	นอกจากน้ี	บริษทัมุง่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ	เพื่อสรรสร้างเป็นนวัตกรรมท่ีทรงคุณค่า	จนเกิดเป็นความร่วมมือของ	ซีพี	ออลล์	กับพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน

กว่า	11	องค์กร	รวมถึง	ทีมงานนักวิจัย	และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ	ท่ัวประเทศ	เพื่อเปิดโอกาสให้	

คู่ค้าและผู้ประกอบการ	SMEs	 ไทย	มีโอกาสและช่องทางแสดงสินค้าท่ีแปลกใหม่	 และมีคุณภาพ	ผ่านการประกวดรางวัล	 

7	Innovation	Awards	ในงาน	“Thailand	Synergy	เพื่อ	SMEs	ไทย”	โดยเป็นส่วนหน่ึงในการแปลงความรู้ท่ีมีอยู่ของแต่ละ

องค์กร	มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ	สังคม	และประเทศชาติ	ต่อไป

นอกจากกลยุทธ์หลักๆ	ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว	 บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานและพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนไปพร้อมๆ	กัน	เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืนของธุรกิจ	อันได้แก่

1.� การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรท่ีมีศักยภาพ�มีความผูกพันกับองค์กร�ให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า	บุคลากรเป็นหัวใจส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาคน	ภายใต้การด�าเนินธุรกิจผ่านปรัชญาองค์กร	ท่ีว่า	“เราปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้า	ด้วยทีมงานท่ีมี

ความสุข”	 บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรให้เป็นบุคลากรท่ีดี	 มีความสามารถ	พร้อมท้ังการ

สร้างบรรยากาศในการท�างานร่วมกันเป็นทีม	บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจความต้องการท่ีแตกต่างหลากหลายของ

บุคลากร	 ในแต่ละช่วงอายุ	 (Generation)	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับท�างานร่วมกันได้อย่างสามัคคี	 ภายใต้วัฒนธรรมแห่ง	

Harmony	 ท่ีว่า	 “ผสมส่วนเหมือน	ผสานส่วนต่าง	สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน”	ตลอดจนการรับฟังความ

คิดเห็นและค�าแนะน�าของพนักงานผ่านการส�ารวจ	Employee	Engagement	เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อน�าผลการส�ารวจดังกล่าว	
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มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 พร้อมท้ังสวัสดิการต่างๆ	 รวมไปถึงการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ

พนักงานแต่ละระดับ	 เพื่อให้พนักงานมีความรัก	ความผูกพัน	และภาคภูมิใจในองค์กรอย่างย่ังยืน	ซึ่งจะสะท้อนไปถึงการ

ส่งมอบคุณค่าและบริการด้วยความสุขไปยังลูกค้าต่อไป

จากจ�านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้าน	7-Eleven	กว่า	11.7	ล้านคนต่อวัน	ด้วยจ�านวนร้านสาขาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ

กว่า	 9,542	 สาขาน้ัน	 พนักงานร้านสาขาจึงเป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิง	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและยกระดับ 

การให้บริการท่ีใส่ใจและเป็นเอกลักษณ์	(Signature	Service)	โดยการปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริการ

แก่พนักงานทุกระดับ		ไม่ว่าจะเป็น	มาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐานบุคลิกภาพ	รวมถึงการค้นหาต้นแบบการให้บริการ	

ภายใต้แนวคิดท่ีว่า	 จุดเร่ิมต้นของการให้บริการท่ีเป็นเลิศน้ัน	 จะต้องมาจากพนักงานท่ีมีความสุขและสนุกในการท�างาน	 

มีทัศนคติเชิงบวกด้านการให้บริการ	(Service	Mindset)	เพื่อน�าไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี	น่าประทับใจ	รวมไปถึง

การสร้างความแตกต่างและความผูกพันในระยะยาวให้กับลูกค้าด้วยบริการท่ีอบอุ่นและเป็นมิตรของพนักงานทุกคน

นอกจากน้ี	 เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ 

ค้าปลีกของประเทศน้ัน	 บริษัทได้ริเร่ิมและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านระบบ

การศึกษาทวิภาคีหรือระบบการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ผ่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	ท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ท้ังหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ	 อีกด้วย	 ท้ังน้ี	

อาจกล่าวได้ว่า	บริษัทมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ	โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและภาคธุรกิจสมัยใหม่	ต่อไป

2.� การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ�เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ปัจจุบันท่ีประเทศไทยก�าลังก้าวไปสู่ยุคของ	“Thailand	4.0”	ท่ีเทคโนโยลีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต

มากขึ้น	ท้ังรูปแบบการซื้อขายสินค้า	การติดต่อสื่อสาร	กระบวนการท�างาน	และการท�าธุรกรรมต่างๆ	ตลอดไปจนถึงการ

เป็นเคร่ืองมือส�าคัญตัวหน่ึงในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	

การต่อยอดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	รวมไปถึงการน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทจึงให้ความส�าคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อรองรับ

กับสถานการณ์ โลกธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ท้ังในส่วนของความพร้อมด้านระบบและบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการท�างานเป็นไปอย่างราบร่ืน	 รวดเร็ว	ถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย	นอกจากน้ี	บริษัทยังคงมุ่งเน้นท่ีจะ

พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบปฏิบัติการร้านสาขาและส่วนสนับสนุน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพ 

การท�างานท้ังกระบวนการ	 ตลอดจนการน�าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากระบบ	 มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก	

(Customer	Insight)	โดยเร่ิมพัฒนา	Big	Data	Analysis	เพื่อแปลงเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ	อีกด้วย

ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของโลกธุรกิจปัจจุบันน้ัน	 นโยบายการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 

สิ่งส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินไปควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ	 ท้ังน้ี	 บริษัทก�าลังด�าเนินการจัดท�านโยบายดังกล่าว	 เพื่อควบคุม	

ตรวจสอบ	 และก�ากับดูแลกระบวนการท�างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการท�างาน

น้ันมีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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3.� พัฒนาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม�เพื่อการเป็นองค์กรคุณภาพท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน

ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน	 นวัตกรรมจึงเป็นหัวใจหลักของการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อสร้าง

ความแตกต่างและเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน	บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม	และผลักดัน	“วัฒนธรรม

แห่งนวัตกรรม”	 ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้	 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 อย่าง 

ไม่หยุดน่ิง	เพื่อสรรสร้างเป็นนวัตกรรมท่ีทรงคุณค่า	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัท

มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา	 ท้ังนวัตกรรมภายในองค์กร	โดยส่งเสริมให้พนักงานท้ังองค์กร	มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม

ด้านกระบวนการ	สินค้า	และแนวคิดธุรกิจใหม่	พร้อมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว	ผ่านการประกวดในงาน	Innovation	

Days	และ	Process	Excellence	Award	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 รวมไปจนถึง	นวัตกรรมภายนอกองค์กร	ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือของ	ซีพี	ออลล์	กับพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า	11	องค์กร	ตลอดจนทีมงานนักวิจัย	และศูนย์บ่มเพาะ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ	ท่ัวประเทศ	เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าและผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	มีโอกาสและช่องทาง

แสดงสินค้าท่ีแปลกใหม่และมีคุณภาพ	 ผ่านการประกวดรางวัล	 7	 Innovation	 Awards	 ในงาน	 “Thailand	 Synergy	 

เพื่อ	SMEs	ไทย”	โดยเป็นส่วนหน่ึงในการแปลงความรู้ท่ีมีอยู่ของแต่ละองค์กร	มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นประโยชน์

ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ	สังคม	และประเทศชาติ	ต่อไป	

การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทมีความพยายามอย่างไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า	 เพื่อส่งมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า	 ด้านการพัฒนาระบบ

ลอจิสติกส์น้ัน	ในปี	2559	บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่	ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคท้ังสิ้น	7	แห่ง	ส�าหรับสินค้าควบคุม

อุณหภูมิ	9	แห่ง	ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย	ซึ่งถือเป็นผู้ค้าปลีกท่ีมีพื้นท่ีศูนย์กระจายสินค้ามากท่ีสุดในประเทศ	และบริษัทยัง

คงให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มจ�านวนศูนย์กระจายสินค้าให้รองรับการขยายตัวของร้านสาขา		โดยมีการบริหารจัดการต้นทุน	และ

พัฒนากระบวนการส่งมอบสินค้า	 โดยน�าเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นมาช่วยในการจัดส่งสินค้าไปตามสายการขนส่งอย่างถูกต้อง

และแม่นย�า	เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตไปจนถึงมือลูกค้าต่อไป

ธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ	

“แม็คโคร”	 จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกบัตรของแม็คโครและลูกค้าท่ัวไป	 ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ท่ัว

ประเทศ	มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหน่ึงของลูกค้าผู้ประกอบการ	ซึ่งประกอบด้วย	กลุ่มร้านค้าปลีกราย

ย่อย	 กลุ่มโฮเรก้า	 กลุ่มสถาบันต่างๆ	 รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจบริการ	 เป็นต้น	 และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลัก 

ทุกกลุ่ม	โดยผ่านโครงการ	หรือกิจกรรมต่างๆ	ในการพัฒนาลูกค้า	ส่งผลให้ปัจจุบัน	แม็คโครมีฐานลูกค้ามากกว่า	3.0	ล้านราย	

นอกจากน้ี	บริษัทยังมีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย	และผู้ประกอบ

การมืออาชีพทางด้านอาหาร	 รวมถึงโครงการส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีความเจริญเติบโต	 มี

ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น	อาทิ	โครงการ	“แม็คโครมิตรแท้โชห่วย”	ตลอดจนการจัดงาน	“วันนัดพบผู้ประกอบการร้านค้า

ปลีก”	 	 “ตลาดนัดโชห่วย”	และ	 “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์”	 เป็นต้น	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	 ยังด�าเนินโครงการ

พัฒนาต่างๆ	เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน	
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
แม็คโครมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้า	ณ	สิ้นปี	2559	ท้ังสิ้น	107	สาขา	เพิ่มขึ้น	16	สาขา	โดยแม็คโครทุกสาขาถูกออกแบบมาเพื่อ

ให้บริการลูกค้าผู้ประกอบการ	โดยมีพื้นท่ีขายเฉลี่ยต้ังแต่	1,000	–	12,000	ตารางเมตรต่อสาขา	ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับศักยภาพเชิงธุรกิจ

และกลุ่มลูกค้าหลักของแต่ละสาขา	 โดยพื้นท่ีขายส่วนใหญ่ถูกจัดสรรส�าหรับสินค้าประเภทอาหารซึ่งมีความหลากหลายและ 

จัดวางอย่างเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลัก	นอกจากน้ี	แม็คโครยังมีร้านจ�าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก	“สยาม

โฟรเซ่น”	อีกจ�านวน	8	สาขา

ลักษณะลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโครปัจจุบัน	ประกอบด้วย

ผู้ค้าปลีกรายย่อย�:	ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ	ประกอบด้วย	

ร้านขายของช�า	ร้านโชว์ห่วย	ร้านมินิมาร์ท	ร้านขายเคร่ืองเขียน	เป็นต้น	

โฮเรก้า�:	ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม	ร้านอาหาร	และจัดเลี้ยง	รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก	ร้านขายอาหารริมทาง	รถเข็น

ขายอาหาร	โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีจ�าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท

ธุรกิจบริการ�:�ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ	และธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ	ได้แก่	บริษัท	ส�านักงานบริการต่างๆ	ส่วนราชการ

ต่างๆ	โรงเรียน	ร้านเสริมสวย	โรงพิมพ์	ร้านซักรีด	และผู้ประกอบธุรกิจบริการท่ัวไป	

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 
บริษัท	 ได้วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการระยะสั้นแบบปีต่อปีท่ีสอดคล้องกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 

เสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจในประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	มั่งค่ังและย่ังยืน	ควบคู่ไปกับการศึกษาโอกาสทาง

ธุรกิจในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน	เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โดยมุ่งเป็นท่ี

หน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	เพื่อให้บริษัท	บรรลุเป้าหมาย

ในการเติบโตและขยายธุรกิจภายใต้การแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน	 บริษัท	 จึงด�าเนินธุรกิจโดย 

เน้นกลยุทธ์มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 โดยมุ่งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจท่ีสามารถ 

ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ผูค้้าปลกีรายย่อยและกลุม่โฮเรก้า	ท้ังในด้านการ

พัฒนารูปแบบสาขาใหม่	การพัฒนาสินค้าและบริการ	ตลอดจนสานต่อโครงการพัฒนาต่างๆ	ซึ่งรวมถึงการน�าระบบปฏิบัติการใหม่

ท่ีจะขยายการใช้ ไปสู่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครต่อไป	 การพัฒนาระบบเพื่อรองรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคต	 

และเตรียมการท่ีจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ	ท้ังน้ี	เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก	ควบคู่ไปกับการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้แก่องค์กร	

นอกจากน้ี	บริษัท	เป็นบริษัทย่อยของซีพี	ออลล์	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์	จึงนับเป็นโอกาสท่ีดีของบริษัท	 ท่ีจะ

สามารถน�าความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์		ซึ่งเป็นผู้น�าธุรกิจทางด้านอาหารอย่างครบวงจร

และด้านการขยายตลาดต่างประเทศ	มาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของบริษัท	สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนในอนาคต		

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ	56-1	ของบริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	หัวข้อ	2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ)	
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า 7-Eleven
บริษัทด�าเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้สัญญาให้ใช้สิทธิท่ีบริษัทท�ากับ	 7-Eleven,	 Inc.	 แห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ต้ังแต่วันท่ี	 7	 พฤศจิกายน	 2531	 ตามข้อก�าหนดของสัญญาดังกล่าว	 บริษัทมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	

“7-Eleven”	 และเคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย	 ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้าน

เทคนิคความรู้เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจาก	7-Eleven,	Inc.	ต่อมาในวันท่ี	20	สิงหาคม	2546	7-Eleven,	Inc.	

ได้เข้าท�าสัญญาให้ความยินยอม	 ซึ่งเป็นสัญญาท่ีท�าขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 จ�ากัด	 (“CPG”)	 กับ	 

7-Eleven,	Inc.	โดย	7-Eleven,	Inc.	ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	รวมถึงการน�าหุ้นเข้าจดทะเบียน

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาท่ีไม่มีก�าหนดอายุ	 โดยคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายมีสิทธ ิ

ท่ีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา	ในกรณีท่ีหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ้นจะมีผล

ให้การใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า	 “7-Eleven”	 และเคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยถูกยกเลิก	 ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 และบริษัทอาจต้องช�าระค่าเสียหายต่างๆ	 ให้แก่	 7-Eleven,	 Inc.	

นอกจากน้ีหากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท	 หรือ	 CPG	 กับ	 7-Eleven,	 Inc.	 เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ	 บริษัทอาจไม่ได้รับ 

ความช่วยเหลือจาก	7-Eleven,	Inc.	เท่าท่ีควร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
จากความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลา	 29	 ปีท่ีผ่านมา	 บริษัทยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ	 ท่ีส�าคัญกับ	 7-Eleven,	 Inc.	 

รวมท้ังได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ	ในสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด	อาทิ	การด�ารงจ�านวนร้านขั้นต�่าตามเงื่อนไข

ในสัญญา	โดย	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีร้าน	7-	Eleven	ท่ัวประเทศจ�านวน	9,542	สาขา	ซึ่งสูงกว่าจ�านวนร้านขั้นต�่าท่ีต้องด�ารงไว้

ตามสญัญา	การจ่ายช�าระค่าสทิธติรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสญัญา	การรักษาชือ่เสยีงทางเคร่ืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนือ่ง	

ท�าให้เชื่อว่า	บริษัทและ	CPG	 ยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ	 7-Eleven,	 Inc.	นอกจากน้ี	บริษัทยังเชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“7-Eleven”	เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน	ซึ่งท่ีผ่านมาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้ความ

ช่วยเหลอืต่างๆ	 ก็เป็นไปด้วยดี	ท�าให้โอกาสท่ีความสมัพนัธ์จะเปลีย่นแปลงไปในทางลบมน้ีอย	 และในขณะน้ีไม่มสีญัญาณแจ้งเหตุ

ใดๆ	อันควรเชื่อได้ว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ	CPG	กับ	7-Eleven,	Inc.

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่ง
สินค้าส่วนใหญ่ท่ีจ�าหน่ายในร้าน	7-Eleven	 ท่ัวประเทศจ�านวนกว่า	9,542	สาขา	จะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้า

ของบริษัท	โดยมีผู้ผลิตและจัดส่งจ�านวนกว่าสองพันรายน�าสินค้ามาส่งสินค้าให้ตรงเวลาท่ีก�าหนดไว้	ดังน้ัน	การด�าเนินงานของ

ศูนย์กระจายสินค้าจึงเป็นหัวใจส�าคัญต่อธุรกิจของ	 7-Eleven	 ในการกระจายสินค้าให้กับร้านสาขาท่ัวประเทศอย่างถูกต้อง	 

ครบถ้วนและทันเวลาท่ีก�าหนด	หากมีความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่งถูกตัดขาดอย่างรุนแรง

เกิดขึ้น	เช่น	น�้าท่วม	ไฟไหม้	ระบบติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม	อุบัติเหตุร้ายแรง	หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ	จาก

ระบบซัพพลายเชนจากผู้ผลิตถึงศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงการขนส่งไปยังร้านสาขา	 ย่อมมีผลเสียหายต่อยอดขายสินค้าร้าน	

7-Eleven	ทุกสาขา	และโอกาสทางธุรกิจตามกลยุทธ์จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อรองรับการเติบโตจากการขยายสาขาใหม่ไปยังพื้นท่ีท่ีมี

ศักยภาพท่ัวประเทศไทย	 และการเพิ่มยอดขายร้านสาขาเดิม	 ท้ังน้ีบริษัทได้ทบทวนและจัดเตรียมศูนย์กระจายสินค้าให้มีขนาด

เพียงพอสอดคล้องกับยอดขายและจ�านวนร้านสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น	 รวมท้ังรองรับเหตุวิกฤติกรณีศูนย์กระจายสินค้าสถานท่ีใด 

ท่ีหน่ึงหยุดชะงัก	ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่	บริษัทจะมีการพิจารณาคัดเลือกท�าเลท่ีต้ังให้อยู่ใน

พื้นท่ีปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งสินค้าไปยังร้านสาขา	รวมท้ังก�าหนดให้มีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นท่ีปริมณฑล	

และต่างจังหวัดท่ัวประเทศ	เพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับการเติบโตของร้านในอนาคต	

บริษัทได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุองค์กรและด�าเนินการฝึกซ้อมเป็นประจ�าตามแผนท่ีก�าหนด	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

เหตุการณ์วิกฤตในกรณีต่างๆ	ตลอดเวลา	24	ชั่วโมง	เช่น	กรณีน�้าท่วม	จราจล	ไฟไหม้	ไฟฟ้าดับ	ฯลฯ	รวมท้ังได้จัดต้ังทีมงาน	

Crisis	Assessment	Team	(CAT)	ท�าหน้าท่ีเตือนภัยเหตุวิกฤติต่างๆ	ไปยังหน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย	ให้มีการเตรียมการ

รับมือสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม	 ทันเวลา	 สอดคล้องตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 Business	 Continuity	 

Management	 (BCM)	อาทิ	การใช้ศูนย์กระจายสินค้าใกล้เคียงจัดส่งสินค้าทดแทน	การขนส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่	การใช้

เส้นทางขนส่งส�ารอง	การหาสินค้าทดแทน	รวมถึงการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว	เป็นต้น

บริษัทได้จัดท�าแผน	 Business	 Continuity	 Plan	 (BCP)	 ร่วมมือกับผู้ผลิตรายส�าคัญ	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินค้าพร้อมจัดส่ง

หากเกิดภาวะวิกฤติขึ้น	เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัท	นอกจากน้ี	บริษัทยังได้จัดท�าประกันภัยเพื่อชดเชยความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น	 ท้ังในส่วนของศูนย์กระจายสินค้า	 ร้านสาขา	 และบริษัทย่อย	 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ

บริษัทในอนาคต	

จากกลยุทธ์ดังกล่าว	 บริษัทเชื่อมั่นว่าศูนย์กระจายสินค้าท้ังหมดของบริษัทมีความเพียงพอท่ีจะรองรับแผนการขยายร้าน

สาขาในอนาคต	 และสามารถท�างานเป็นระบบเครือข่ายกระจายสินค้าส�ารองซึ่งกันและกันท่ัวประเทศ	 ในกรณีท่ีหากสถานท่ีใด 

ท่ีหน่ึงเกิดการหยุดชะงักหรือเส้นทางขนส่งส�าคัญไม่สามารถสัญจรได้	ระบบเครือข่ายฯ	ดังกล่าวจะสามารถส่งสินค้าทดแทนกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเปรียบเสมือนสมองของการท�าธุรกิจร้านสะดวกซื้อเพื่อให้การสื่อสาร	และสั่งการของ

ทุกส่วนงานในระบบห่วงโซ่อุปทานท�างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 ผู้ผลิต	 หน่วยงานด้านการตลาดและจัดซื้อ	 

ศูนย์กระจายสินค้าและร้านสาขา	เกิดการส่งมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้าท่ัวประเทศกว่า	11.7	ล้านคนของทุกวัน	เพื่อสร้างรอยย้ิม	

ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง	ดังน้ัน	หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ	กับระบบสารสนเทศท่ีส�าคัญ	เช่น	ระบบการขายสินค้า

และบริการ	ระบบจัดการปัญหาให้ร้าน	(Call	Center)	ระบบการสั่งและส่งสินค้า	เป็นต้น	ย่อมส่งผลเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจ	

และการให้บริการลูกค้าท่ีร้าน	7-Eleven	ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระดับร้านและส�านักงาน	 รวมท้ังเครือข่ายระบบห่วงโซ่

อุปทานต่างๆ	ให้ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	โดยมีการร่วมกันทบทวนควบคู่กับการจัดท�า

แผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปีเพื่อด�าเนินการบริหารจัดการด้านซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจตามกระบวนการ
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วศิวกรรมซอฟต์แวร์โดยอ้างองิมาตรฐานสากล	ท่ีมุง่พฒันากระบวนการและสนิทรัพย์ด้านเทคโนโลยี	เพือ่ปรับปรงุเพิม่ประสทิธภิาพ

ทางธุรกิจในระยะยาวท่ีก�าหนดไว้	นอกจากน้ียังจัดให้มีหน่วยการพัฒนาธุรกิจท�างานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทท่ัวโลก	

เพื่อให้ระบบสารสนเทคโนโลยีมีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของตลาด

บริษัทด�าเนินการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์ โดยการสร้างศูนย์สารสนเทศ	 2	 แห่งให้มีการกระจายความเสี่ยงในพื้นท่ี 

ต่างกัน	ได้แก่	ศูนย์สารสนเทศสีลม	กรุงเทพมหานคร	และศูนย์สารสนเทศแจ้งวัฒนะ	จังหวัดนนทบุรี	โดยให้ศูนย์สารสนเทศท้ัง	

2	แห่งสามารถท�างานทดแทนกันได้ทันที	หากสถานท่ีใดท่ีหน่ึงเกิดเหตุขัดข้องขึ้น	โดยธุรกิจส�าคัญต่างๆ	ยังคงให้บริการลูกค้าได้

อย่างต่อเน่ือง	

นอกจากน้ีบริษัทยังได้ดูแลความปลอดภัยศูนย์สารสนเทศท้ัง	 2	 แห่งดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ	 ต้ังแต่การออกแบบเพื่อ

ความปลอดภัย	ในทุกๆ	ส่วนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	มีเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง	ระบบ	UPS	ระบบตรวจหาควันไฟและ

อัคคีภัย	ระบบยับย้ัง	ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว	การส�ารองเคร่ืองปรับอากาศ	และระบบป้อนไฟคู่แต่ละเคร่ือง	รวมท้ังการบ�ารุง

รักษาระบบ	 พร้อมท้ังจัดให้มีทีมงานผู ้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพและความปลอดภัยด้านระบบ	 ตลอด	 7	 วัน	 24	 ชั่วโมง	 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศที่ส�าคัญของธุรกิจ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา	รวมทั้งจัดให้มีการอบรมฝึกซ้อมทีมงาน	BCM	Team	ที่เกี่ยวข้อง

อย่างสม�่าเสมอโดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองท่ีอาจเกิดเหตุวิกฤติต่อศูนย์สารสนเทศด้วยรูปแบบต่างๆ	 ท่ีหลากหลาย	 เพื่อให้

มั่นใจว่าทีมงานท่ีก�าหนดขึ้นท้ังหมดสามารถปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจด้านสารสนเทศ	 (Business	

Continuity	Management;	 BCM)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องทันเวลาท่ีก�าหนดไว้	 นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน

ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ	 เป็นประจ�าทุกปี	 นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานภายใน	 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะท�างานได้อย่างต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์

ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอ�านาจควบคุมท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัท	และในสัญญาให้ความยินยอม	เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตกลงจะด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าในบริษัท	ตลอดจนอ�านาจในการแต่งต้ังและอ�านาจควบคุมจ�านวนกรรมการข้างมากของ

บริษัท	โดย	ณ	วันท่ี	30	ธันวาคม	2559	บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ	37.99	ดังน้ัน	

เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสามารถแต่งต้ังกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัท	 รวมถึงพิจารณาหรือ

ผลักดันเร่ืองต่างๆ	ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันน้ี	ไม่มีข้อจ�ากัดทางสัญญาใดๆ	ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ	จึงอาจมีความเสี่ยงว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์จะไม่พิจารณาจัดสรรโอกาสและทรัพยากร

ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
นอกเหนือจากการระบุรายละเอียดของการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว	บริษัทได้

จัดให้มีกรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าท่ีช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท	โดยมีการก�าหนด

นโยบายและมาตรฐานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ	 และก�าหนดนโยบายการบริหารงาน	 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
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นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลท�าหน้าท่ีช่วยดูแลผลประโยชน์

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้สอดคล้องกับนโยบายก�ากับดูแลกิจการบริษทัฯ	ซึง่ได้มกีารทบทวนจดัท�าโดยบรษิทัท่ีปรึกษาท่ีมคีวามเชีย่วชาญ

โดยเฉพาะ	เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักการด้านธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นมาตรฐานสากลมากย่ิงขึ้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
บริษัทได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ	 รวมท้ังธุรกิจสนับสนุนต่างๆ	ภายใต้กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์	 ในประเทศไทย	 โดยยึด

หลักการด�าเนินธุรกิจโปร่งใส	ภายใต้กฎหมาย	และนโยบายจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด	มาโดยตลอด	อาทิ	พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้บริโภค	

พ.ร.บ.	 ควบคุมราคา	 พ.ร.บ.	 อาหารและยา	 กฎหมายแรงงาน	 รวมถึง	 ข้อก�าหนดต่างๆ	 ของเทศบัญญัติ	 ตามท่ีแต่ละท้องถิ่น

ก�าหนดขึ้น	ท้ังน้ี	หากรัฐบาล	หรือหน่วยงานของรัฐ	มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับใหม่	เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ

คู่แข่ง	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น	 อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนการด�าเนินการของธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	

ท�าให้ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ด�าเนินการทางธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนองค์กร	 และ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล	ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ตามหลักธรรมาภิบาลกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ท�าให้มั่นใจได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใดๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจบริษัทจะสามารถ

ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์	รวมท้ังควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งต้ังหน่วยงาน	Legal	and	Compliance	เพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ

ท่ีบริษทัและคณะท�างาน	รวมท้ังหน่วยงานท่ีดูแลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ	ก�าหนดขึน้โดยเฉพาะ	เช่น	คณะท�างาน	Product	Liability	

Committee	 เพื่อดูแลผลประโยชน์ ให้ผู ้บริโภคและลูกค้า	 หน่วยงานสร้างความผูกพันท่ีดีกับเจ้าของร้านแฟรนไชส์	 โดยมี 

คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	(คปอ.)	เพื่อดูแลสภาพแวดล้อมท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสังคม	ชุมชน

ท่ีอยู่รอบร้านและบริษัท	รวมท้ังจัดให้มีหน่วยงาน	Call	Center	เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้า	ติดต่อหรือให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ	เก่ียวกับ

กิจกรรมบริษัทได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีตลอด	24	ชั่วโมง	ด้วย

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีหุ้นกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี	จ�านวน	180,159	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	95	ของ

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยท้ังหมด	 และมีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่ากับ	 2.60	 เท่า	 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อน	 

ในขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้	เท่ากับ	2.08	เท่า	ซึ่งไม่เกินกว่าระดับท่ีระบุไว้

ในข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ส�าหรับปี	2559

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการด�าเนินธุรกิจปกติ	 ส�าหรับการซื้อสินค้าและ 

การขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีจ�านวนน้อย	โดยบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซึ่งรายการ

ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี	เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	

31	ธันวาคม	2559	งบการเงินรวมของบริษัท	แสดงเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศเท่ากับ	695	ล้านบาท
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การจัดการความเสี่ยงเป็นท่ีส�าคัญของธุรกิจของบริษัท	 บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยง

ท่ียอมรับได้	 โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง	 ผู้บริหารได้มีการควบคุม

กระบวนการจัดการความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ส�าหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ปัจจุบันการท�าธุรกรรมดังกล่าวของบริษัทมีจ�านวนน้อย	ท�าให้ความเสี่ยงในเร่ือง

น้ีไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน	ข้อ	38	เคร่ืองมือทางการเงิน)

อน่ึง	หุ้นกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี	จ�านวน	180,159	ล้านบาท	บริษัทมีแผนในการลดภาระหน้ีสินจากกระแสเงินสดจากการ

ด�าเนินงาน	 โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 พร้อมกันน้ีบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้	 

ในการด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ	ดังน้ี

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 5	 :	 1

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 3.5	 :	 1

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 2.5	 :	 1

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 2	 :	 1

ความเสี่ยงจากการรับรู้ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ซึ่งการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม	

ได้มีการอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก	ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

สุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ	ท่ีกลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด	อาทิ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ฐานข้อมูลลูกค้าและ

อื่นๆ	 มีอายุการใช้งาน	 2	 -	 10	 ปี	 จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าการตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

โดยค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ	 ซึ่งประเมินตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์	 ในขณะท่ี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ	ท่ีกลุ่มบริษัทได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	อาทิ	ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจ	จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะถูกพิจารณาว่า	มีข้อบ่งชี้เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันท่ีรายงาน	ในกรณีท่ี

มีข้อบ่งชี้	บริษัทจะท�าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	หรือยังไม่พร้อมใช้งาน	จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลา

เดียวกัน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�าทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) : 

บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 ประกอบธุรกิจหลักประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ	 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	

“7-Eleven”	 ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า	 “CPALL”	 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัดเมื่อวันท่ี	12	มีนาคม	2542	ทะเบียนเลขท่ี	0107542000011

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	8,986,296,048	บาท	เป็นหุ้นสามัญจ�านวน	8,986,296,048	หุ้น	

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยมีทุนท่ีเรียกช�าระแล้วจ�านวน	8,983,101,348	บาท	

ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี 

เลขท่ี	283	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

โทรศัพท์		 :	 0-2677-9000	

โทรสาร		 :	 0-2679-0050

Homepage	 :	 www.cpall.co.th

(2) ข้อมูลนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1.� บริษัท�เคาน์เตอร์เซอร์วิส�จ�ากัด�

ประเภทธุรกิจ	 :	 ตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ	และเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105537086432

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	ชั้น	4-6	ซอยสาทร	5	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 www.counterservice.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 100	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

2.� บริษัท�ซีพีแรม�จ�ากัด�

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอร่ี

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105531097556

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 177	หมู่ท่ี	4	ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว	ต�าบลระแหง	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	ปทุมธานี

Homepage	 :	 www.cpram.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 600	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น
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3.� บริษัท�ซีพี�รีเทลลิงค์�จ�ากัด�

ประเภทธุรกิจ	 :	 จ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105538139521

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 159/30	หมู่ท่ี	3	ถนนวิภาวดีรังสิต	ตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 www.cpretailink.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 20	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

4.� บริษัท�โกซอฟท์�(ประเทศไทย)�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 บริการด้านระบบสารสนเทศ

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105546003978

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 1	อาคารสิวะดล	ชั้น	7	ถนนคอนแวนต์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 www.gosoft.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 20	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

5.� บริษัท�เอ็ม�เอ�เอ็ม�ฮาร์ท�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 บริการด้านกิจกรรมการตลาด	การออกแบบโฆษณา

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105546015593

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 313	อาคารซี.พี.ทาวเวอร์	ชั้น	26	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

6.� บริษัท�ไดนามิค�แมนเนจเม้นท์�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 บริการด้านโลจิสติกส์	และซื้อขายสินค้าท่ัวไป

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105546069812

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	ชั้น	8	อาคารธาราสาทร	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 2	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น
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7.� บริษัท�ศึกษาภิวัฒน์�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105547012156

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 20/29	หมู่ท่ี	2	ถนนงามวงศ์วาน	ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	นนทบุรี

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 810	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

8.� บริษัท�ปัญญธารา�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ฝึกอบรม

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0125549008181

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 58/5	หมู่ท่ี	2	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด	นนทบุรี

Homepage	 :	 www.panyatara.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

9.� บริษัท�ไทยสมาร์ทคาร์ด�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 บริการจัดหาเคร่ืองรับบัตร	ให้บริการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสด

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105544095999

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 191	อาคารสีลมคอมเพล็กซ์	ชั้น	27	ห้องเลขท่ี	2	ถนนสีลม	แขวงสีลม	 

เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 www.thaismartcard.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	72.64

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1,600	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

10.� สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเภทธุรกิจ	 :	 สถานศึกษา

เลขท่ีใบอนุญาต	 :	 4/2550

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 85/1	หมู่ท่ี	2	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด	นนทบุรี

Homepage	 :	 www.pim.ac.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต	 :	 500	ล้านบาท
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11.� วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ประเภทธุรกิจ	 :	 สถานศึกษา

เลขท่ีใบอนุญาต	 :	 326

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 20/29	หมู่ท่ี	2	ถนนงามวงศ์วาน	ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	นนทบุรี

Homepage	 :	 www.panyapiwat.ac.th

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99	

ทุนประเดิม	 :	 273	ล้านบาท

12.� บริษัท�ทรู�จีเอส�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 จ�าหน่ายสินค้าผ่านสื่อต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105554069842

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 18	อาคารทรู	ทาวเวอร์	ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	10	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 340	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 100	บาทต่อหุ้น

13.� บริษัท�ออลล์�เทรนน่ิง�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ฝึกอบรมให้กับนิติบุคคลในเครือเดียวกัน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0125555006666

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 58/5	หมู่ท่ี	2	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด	นนทบุรี

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

14.� บริษัท�ออลล์�คอร์ปอเรช่ัน�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105556063400

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	อาคารธาราสาทร	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 12.5	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น
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15.� บริษัท�โอเอชที�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105542017311

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	อาคารธาราสาทร	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 12.5	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 100	บาทต่อหุ้น

16� บริษัท�สยามแม็คโคร�โฮลด้ิง�(ประเทศไทย)�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105544077206

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	อาคารธาราสาทร	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1,066	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 100	บาทต่อหุ้น

17.� บริษัท�สยามแม็คโคร�จ�ากัด�(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537000521

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

Homepage	 :	 www.siammakro.co.th	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 2,400	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 0.50	บาทต่อหุ้น

18.� Lotus�Distribution�Investment�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 297897

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 P.O.	Box	957,	Offshore	Incorporations	Centre,	Road	Town,	 

Tortola,	British	Virgin	Islands

Homepage	 :		 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 206.2	ล้านเหรียญสหรัฐ
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19.� Successor�Investments�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 1452125

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 21/F,	Far	East	Finance	Centre,	16	Harcourt	Road,	Hong	Kong

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1	เหรียญฮ่องกง

20.� Nanjing�Zheng�Yi�Xin�Trading�Co.,�Ltd.

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจการค้า

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 320100400049729

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 44	Shui	Zuo	Gang,	Gulou	District,	Nanjing	City,	PRC

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 10	ล้านเหรียญสหรัฐ

21.� Successor�(China)�Investments�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 320100400051263

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 Movie	&	TV	City,	Shiqiu	Town,	Lishui	County,	Nanjing	City,	PRC

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 195	ล้านเหรียญสหรัฐ

22.� Albuera�International�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 1719885

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 P.O.	Box	957,	Offshore	Incorporations	Centre,	Road	Town,	 

Tortola,	British	Virgin	Islands

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1	เหรียญสหรัฐ
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23.� บริษัท�สยามฟูด�เซอร์วิส�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด 

และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105527032739

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 2439	ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้า	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 www.siamfoodservices.com	

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 45	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 100	บาทต่อหุ้น

24.� บริษัท�วีนาสยามฟู้ด�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด 

และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 411043002045

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 44	บี	ถนนฟาน	ซิค	ลอง	วาร์ด	3	ดิสทริก	ฟูนวน	โฮจิมินห์ซิต้ี	ประเทศเวียดนาม

Homepage	 :	 www.vinasiamfood.com.vn

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 2.5	ล้านเหรียญสหรัฐ

25.� บริษัท�ทเวนต้ีโฟร์�ช้อปปิ้ง�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 จ�าหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105557000380

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 119	อาคารธาราสาทร	ชั้น	9-10	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	 

เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

Homepage	 :	 http://24shopping.co.th

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 30	ล้านบาท

26.� Nanjing�Tianqu�Investment�Management�Co.,�Ltd.

ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจการลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 310115001767940

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 Movie	&	TV	City,	Shiqiu	Town,	Lishui	County,	Nanjing	City,	 

the	People’s	Republic	of	China

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 1,150	ล้านเรนมินบิ
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27.� Nanjing�Tech�University�Pujiang�Institute

ประเภทธุรกิจ	 :	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 Su	Min	Zheng	Zi	No.	010192

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 No.	96	Tangfeng	Road,	Shangfeng	Town,	Jiangning	District,

	 	 Nanjing	City,	The	People’s	Republic	of	China

Homepage	 :	 http://en.njpji.cn

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 400	ล้านเรนมินบิ

28.� บริษัท�แม็คโคร�อาร์ โอเอช�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 ลงทุนในต่างประเทศ	รวมท้ังให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค	และ/หรือการให้

บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105557153364

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 466.25	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 25	บาทต่อหุ้น

29.� บริษัท�โปรมาร์ท�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105558034130

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 2.5	ล้านบาท	จ�านวน	100,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	25	บาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 25	บาทต่อหุ้น

30.� ARO�Company�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ให้บริการด้านการตลาด	และให้ค�าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 889	FC/2014-2015

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 Room	No.	202	Condo	A,	Shwe	Hinthar	Condominium,	 

Pyay	Road,	Hlaing	Township,	Yangon,	Myanmar

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	97.88

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 0.165	ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
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31.� Makro�(Cambodia)�Company�Limited

ประเภทธุรกิจ	 :	 ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 00019245

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 344,	Mao	TseToung	Blvd.,	SangkatToul,	Svay	Prey	1,	Khan	Chamkarmon,	

Phmom	Penh

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	68.52

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 2	ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

32.� Nanjing�Tech�University�Pujiang�Institute�Educational�Development�Fund

ประเภทธุรกิจ	 :	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 53320000MJ553502XL

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 Room	711	no.	199	Guangzhou	Road,	Nanjing	City,	The	People’s	Republic	of	China

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 50	ล้านเรนมินบิ

33.� บริษัท�ซีพี�ฟู้ดแล็บ�จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 :	 วิจัยและพัฒนา

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0135559021180

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 141	หมู่ท่ี	9	ชั้น	6	อาคารกลุ่มนวัตกรรม	2	ทาวเวอร์ดี	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	

ถนนพหลโยธิน	ต.คลองหน่ึง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 5	ล้านบาท

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	 :	 10	บาทต่อหุ้น

34.� โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเภทธุรกิจ	 :	 สถานศึกษา

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 02/2559

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 45/23	หมู่	2	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

Homepage	 :	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	 50	ล้านบาท
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(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขท่ี	93	ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์		 :		 0-2009-9999	(Call	Center)

เว็บไซต์	 :	 www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	4068

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

เลขท่ี	195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	50-51	

ถนนสาทร	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	

โทรศัพท์		 :		 0-2677-2060

นายทะเบียนหุ้นกู้�และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้�

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	1/2556

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขท่ี	977/3	อาคารเอส.เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	4

	 	 ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

	 	 โทรศัพท์	:	0-2298-0821	ต่อ	108

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		 :	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 อาคาร	จีแลน	พระราม	9	ชั้น	17

	 	 เลขท่ี	9	ถนนพระราม	9

	 	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 	 โทรศัพท์	:	0-2128-2316

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	1/2557,	คร้ังท่ี	2/2557,	คร้ังท่ี	3/2557	และหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน	คร้ังท่ี	1/2559

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 :	 เลขท่ี	977/3	อาคารเอส.เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	4

	 	 ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

	 	 โทรศัพท์	:	0-2298-0821	ต่อ	108

หุ้นกู้	คร้ังท่ี	1/2558,	คร้ังท่ี	2/2558,	คร้ังท่ี	1/2559,	คร้ังท่ี	2/2559

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขท่ี	977/3	อาคารเอส.เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	4

	 	 ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

	 	 โทรศัพท์	:	0-2298-0821	ต่อ	108
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ข้อมูลที่ส�าคัญอื่น
สรุปข้อมูลเก่ียวกับโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งท่ี 2 

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท	เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร	และมุ่งมั่นท่ีจะท�างานเพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร	จึงได้จัดต้ังโครงการสะสม

หุ้นส�าหรับพนักงาน	Employee	Joint	Investment	Program	(EJIP)	คร้ังท่ี	2	โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี

1.� ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการลงทุนแบบ

สะสมหุ้นของบริษัทท่ีตนท�างานอยู่เป็นรายงวด	 (เช่น	 รายเดือน	 หรือรายไตรมาส)	 ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ย

ต้นทุน	(Dollar	Cost	Average)

2.� รูปแบบโครงการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นคนดูแลโครงการ  

ท�าการซ้ือหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 

ตามสัญญาที่ได้ท�าไว้กับพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดสรรจ�านวนหลักทรัพย์ลงในบัญชีของพนักงาน

บริษัท

สมทบเงินให้พนักงานเพิ่มเพื่อ 
ซือ้หุน้ของบรษิทัเป็นประจ�าทกุงวด

พนักงานท่ีมีสิทธิและสมัครใจ

แบ่งเงินเดือนบางส่วนซ้ือหุ้น 
ของบริษัทเป็นประจ�าทุกงวด
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หลักทรัพย์ท่ีท�าการซ้ือ	 หุ้นสามัญ	CPALL	ท่ีท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความถี่ในการลงทุน	 เป็นรายเดือนระบุวันท่ีแน่นอน	

จ�านวนเงินท่ีลงทุนต่อคร้ัง 
	 พนักงาน:	ร้อยละ	5	หรือ	7	ของเงินเดือนพนักงาน	 

(ต่อพนักงาน�1�คน)
	 (ตามแต่พนักงานจะเลือก)	

	 บริษัท:	สมทบเพิ่มร้อยละ	80	ของเงินท่ีพนักงานสะสมแต่ละเดือน

ระยะเวลาโครงการ	 1	กรกฎาคม	2555	-	30	มิถุนายน	2560	(รวม	5	ปี)

วิธีการช�าระราคา
	 ซื้อ	-	หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท

	 ขาย	-	โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน

การสั่งซ้ือหลักทรัพย์
	 สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

	 ตามสัญญาท่ีพนักงานท�าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์น้ันๆ

	 บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงาน 

การส่งมอบหลักทรัพย์	 แต่ละบุคคล	หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 

	 หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานน้ันๆ

	 เงินปันผล	(Dividend	Gain)	จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของ 

	 หลักทรัพย์ โดยตรง

	 ผลประโยชน์ในด้านราคา	(Capital	Gain)	จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงาน 
ผลประโยชน์ ในหลักทรัพย์	 มีสิทธิในการขายหลักทรัพย์

	 พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่นๆ	ในหุ้นท่ีพนักงานถือครอง	อาทิ	 

	 สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน	(Rights	Issue)	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(Warrant)	 

	 การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	(Shareholders’	Meeting)

การขายหลักทรัพย์	 พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาท่ีท�าสัญญาไว้กับบริษัท

	 พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับจ�านวนท่ีบริษัทสมทบให้

ภาษีท่ีเก่ียวข้อง	 บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจ�านวนเงินท่ีสมทบ 

	 ให้กับพนักงานได้	เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

3.� คุณสมบัติของพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย	 ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 (ไม่รวม

กรรมการบริษัทและท่ีปรึกษา)	ท่ีมีอายุการท�างานนับจนถึงวันเร่ิมจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า	3	ปี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทจะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 โดยการจ่าย

เงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ	36	และข้อ	37	เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น	หุ้นละเท่าๆ	กัน	โดยการจ่ายเงินปันผล

ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้	 เมื่อเห็นว่า

บริษัทมีผลก�าไรสมควรพอท่ีจะท�าเช่นน้ัน	และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนประมาณร้อยละ	

50	 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และส�ารองตามกฎหมายในแต่ละ 

ปีโดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม	

ท้ังน้ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน	 ภาวะ

เศรษฐกิจ	ผลการด�าเนินงานของบริษัท	ความสามารถในการช�าระเงินต้น	ดอกเบี้ย	และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะ

ยาว	รวมท้ังโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น	

นอกจากน้ีบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ	กล่าวคือ	ในกรณีท่ีบริษัทผิดนัด

ไม่ช�าระดอกเบี้ย	หรือผิดนัดไม่ช�าระเงินใดๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้	หรือเลื่อนการช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้	(แล้วแต่กรณี)	บริษัทจะไม่จ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท	โดยมิได้ก�าหนดอัตรา

การจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

สถิติการจ่ายเงินปันผล

� รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล� 2554*� 2555� 2556� 2557� 2558

1.		 ก�าไรต่อหุ้น	-	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท	:	หุ้น)	 1.62	 1.11	 1.14	 0.97	 1.27

2.		 ปันผลประจ�าปี

 •	 รวมปันผลเป็นเงิน	(บาท	:	หุ้น)	 1.25	 0.90	 0.90	 0.80	 0.90

 •	 ปันผลเป็นหุ้นสามัญ	(บาท	:	หุ้น)	 1.00	 -	 -	 -	 -

3.	 %ปันผลต่อก�าไรสุทธิ	-	งบการเงินเฉพาะกิจการ	 139%	 81%	 79%	 83%	 71%

หมายเหตุ : ปี 2554 มีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	 8,986,296,048	 บาท	 เป็นทุนเรียกช�าระแล้ว	

8,983,101,348	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	8,983,101,348	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1	หุ้น

ต่อ	1	เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

 
ผู้ถือหุ้นใหญ่

� ณ�วันท่ี�30�ธันวาคม�2559

� � จ�านวนหุ้น� ร้อยละ

1.	 บริษัท	ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง	จ�ากัด*	 2,934,773,700	 32.670

2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 598,165,816	 6.659

3.	 Chase	Nominees	Limited	 409,413,320	 4.558

4.	 Littledown	Nominees	Limited	 391,113,200	 4.354

5.	 State	Street	Bank	Europe	Limited	 309,674,555	 3.447

6.	 Norbax,	Inc.	 295,207,191	 3.286

7.	 บริษัท	ยู	เอ็น	เอส	อโกรเคมีคัล	จ�ากัด	 180,000,000	 2.004

8.	 C.P.	Foods	Holding	Ltd*	 177,850,000	 1.980

9.	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 162,716,464	 1.811

10.	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด*	 147,767,400	 1.645

11.	State	Street	Bank	and	Trust	Company	 124,068,695	 1.381

12.	Orient	Success	International*	 60,470,000	 0.673

13.	บริษัท	กรุงเทพโปรดิวส์	จ�ากัด	(มหาชน)*	 45,557,800	 0.507

14.	Worth	Access	Trading	Limited*	 23,374,000	 0.260

15.	Creative	Light	Investment	Limited*	 23,000,000	 0.256

16.	อื่นๆ	 3,099,949,207	 34.509

� รวม� 8,983,101,348� 100.00

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นล�าดับสุดท้ายเป็นกลุ่มเจียรวนนท์ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 37.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี	 2/2556	ในวันท่ี	19	 กันยายน	2556	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังท่ี	

1/2557	ในวันท่ี	24	เมษายน	2557	และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังท่ี	1/2559	ในวันท่ี	21	เมษายน	2559	ให้ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน	195,000	ล้านบาท	เพื่อใช้ส�าหรับช�าระคืนหน้ีเงินกู้	และ/หรือ	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีหุ้นกู้ท่ียังมิได้ ไถ่ถอน	จ�านวน	9	รุ่น	39	ชุด	ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ	190,158.8	ล้านบาท	ดังมี 

รายละเอียดดังน้ี

1. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  
 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนท่ัวไป	ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 38,158.8	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 31	ตุลาคม	2556

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	 2	คร้ัง	 ในวันท่ี	 30	 เมษายน	และ	 31	 ตุลาคม	ของทุกปี	 ตลอดอายุหุ้นกู้	 

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	30	เมษายน	2557

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	5	ปี	 12,247,000,000	 4.70%	 31	ตุลาคม	2561

	 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) ครั้งท่ี 1/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  
 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนท่ัวไป	ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 40,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 27	มีนาคม	2557

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	 ในวันท่ี	27	 กันยายน	และ	27	มีนาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	27	กันยายน	2557

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	3	ปี	 3,736,100,000	 3.70%	 27	มีนาคม	2560

	 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
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  
 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนท่ัวไป	ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 40,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 22	สิงหาคม	2557

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	ในวันท่ี	22	กุมภาพันธ์	และ	22	สิงหาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2558

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	3	ปี	 1,772,900,000	 3.71%	 22	สิงหาคม	2560*

	 อายุ	3	ปี	 4,578,000,000	 3.71%	 22	สิงหาคม	2560

	 อายุ	5	ปี	 3,451,200,000	 4.25%	 22	สิงหาคม	2562*

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

	 อายุ	7	ปี	 4,283,600,000	 4.75%	 22	สิงหาคม	2564*

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

	 อายุ	10	ปี	 6,212,100,000	 5.05%	 22	สิงหาคม	2567*

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

*ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558

4. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  
 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 10,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 26	ธันวาคม	2557

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	ในวันท่ี	26	มิถุนายน	และ	26	ธันวาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	26	มิถุนายน	2558

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	3	ปี	 6,000,000,000	 3.45%	 26	ธันวาคม	2560

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

*ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564
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5. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนท่ัวไป

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 20,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 20	มีนาคม	2558

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	 ในวันท่ี	20	 กันยายน	และ	20	มีนาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	20	กันยายน	2558

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A-	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	2	ปี	 9,850,000,000	 3.55%	 20	มีนาคม	2560

	 อายุ	5	ปี	 10,150,000,000	 4.10%	 20	มีนาคม	2563*

*ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559

6. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 13,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 30	มิถุนายน	2558

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	ในวันท่ี	30	ธันวาคม	และ	30	มิถุนายน	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	30	ธันวาคม	2558

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A-	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 อายุ	3	ปี	 2,500,000,000	 2.98%	 30	มิถุนายน	2561

	 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
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

7. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 7,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 18	มีนาคม	2559

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	 ในวันท่ี	18	 กันยายน	และ	18	มีนาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	18	กันยายน	2559

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A-	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� 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

8. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 12,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 26	สิงหาคม	2559

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	ในวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	และ	26	สิงหาคม	ของทุกปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	

โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	2560

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “A-	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

� ชุดท่ี� มูลค่าหุ้นกู้�(บาท)� อัตราดอกเบ้ีย� 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
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

9. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน ครั้งท่ี 1/2559 ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้
 ก่อนก�าหนด และมีสิทธิเล่ือนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

การเสนอขาย		 ผู้ลงทุนท่ัวไป	และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้		 10,000	ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้	 30	พฤศจิกายน	2559

อัตราดอกเบ้ีย	 ปีท่ี	1-5	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.0	ต่อปี

	 	 ปีท่ี	6-10	 อตัราดอกเบีย้เท่ากับผลรวมของ	(ก)	อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 

	 รัฐบาลอายุ	5	ปี*	(ข)	Initial	Credit	Spread	ร้อยละ	3.13	ต่อปี	 

	 (ค)	อัตราร้อยละ	0.5	ต่อปี	

	 	 ปีท่ี	11-50	 อตัราดอกเบีย้เท่ากับผลรวมของ	(ก)	อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 

	 รัฐบาลอายุ	5	ปี*	(ข)	Initial	Credit	Spread	ร้อยละ	3.13	ต่อปี	 

	 (ค)	อัตราร้อยละ	1.0	ต่อปี

	 	 ต้ังแต่ปีท่ี	51	 อตัราดอกเบีย้เท่ากับผลรวมของ	(ก)	อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 

	 รัฐบาลอายุ	5	ปี*	(ข)	Initial	Credit	Spread	ร้อยละ	3.13	ต่อปี	 

	 (ค)	อัตราร้อยละ	2.0	ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันท�าการ

ของสองวันท�าการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

วันช�าระดอกเบ้ีย	 ปีละ	2	คร้ัง	ในวันท่ี	30	พฤษภาคม	และ	30	พฤศจิกายน	ของทุกปี	ตลอดอายุ

หุ้นกู้	โดยเร่ิมช�าระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันท่ี	30	มิถุนายน	2560

สิทธิไถ่ถอน	 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ในกรณีต่อไปน้ี

	 	 1.	 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมดในวันครบก�าหนด	5	ปี	นับจากวันออก

หุ้นกู้	 คือ	 วันท่ี	 30	พ.ย.	 2564	 (วันแรกท่ีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้)	หรือวัน

ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละคร้ัง	ภายหลังจากวันแรกท่ีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้	

	 	 2.	 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมด	ในกรณีท่ีกรมสรรพากรหรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	ได้เปลีย่นแปลงกฎ	ระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง	จนท�าให้ผูอ้อกหุน้กู้ไม่สามารถ

น�าดอกเบี้ยจ่ายท่ีช�าระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	

	 	 3.	 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมด	 ในกรณีท่ีสถาบันการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ	 ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้	 จนท�าให้ผู ้ออกหุ้นกู้

สามารถนับหุ้นกู้ท่ีออกเป็นเครดิตตราสารทุน	(Equity	Credit)	ได้น้อยลง	

	 	 4.	 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมด	ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ	

วิธีการบันทึกบัญชี	 จนท�าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ท่ีออกน้ีเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	 “BBB	(tha)”	โดยบริษัท	ฟิทซ์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดยกรรมการ
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559

  2559 2558  

� ช่ือผู้ถอืหลกัทรัพย์/ต�าแหน่ง
� จ�านวน� %�ต่อทุน� จ�านวน� %�ต่อทุน� เพิม่ข้ึน/ลดลง

� � หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� จากปีท่ีผ่านมา

� � (หุ้น)� 8,983,101,348� (หุ้น)� �8,983,101,348� 

ศ.ดร.โกเมน		 ภัทรภิรมย์	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 	 	 	 	

นายปรีดี		 บุญยัง	 	681,478		 0.00759%	 	681,478		 0.00759%	 0.0000%

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 	 	 	 	

นายผดุง		 เตชะศรินทร์	 	9,824		 0.00011%	 	9,824		 0.00011%	 0.0000%

กรรมการบรรษัทภิบาล	

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 	 	 	 	

ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข		บุญเดช	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ

ศ.ศุภชัย		 พิศิษฐวานิช	*	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

กรรมการอิสระ	 	 	 	 	

พล.ต.อ.พัชรวาท		 วงษ์สุวรรณ	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

กรรมการบรรษทัภบิาล	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ	และกรรมการอิสระ	 	 	 	 	

นายธนินท์		 เจียรวนนท์	 	1,531,476		 0.01705%	 	1,531,476		 0.01705%	 0.0000%

ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	 	 	 	 	 	

นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ	 	8,755,617		 0.09747%	 	8,624,550		 0.09601%	 1.5197%

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	 	 	 	 	 	

นายอดิเรก		 ศรีประทักษ์	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

กรรมการ	 	 	 	 	 	

นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

กรรมการ	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	และกรรมการบริหาร

นายสุภกิต		 เจียรวนนท์	 	222,396		 0.00248%	 	222,396		 0.00248%	 0.0000%

กรรมการ

นายณรงค์		 เจียรวนนท์	 	304,802		 0.00339%	 	304,802		 0.00339%	 0.0000%

กรรมการ	 	 	 	 	
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

  2559 2558  

� ช่ือผู้ถอืหลกัทรัพย์/ต�าแหน่ง
� จ�านวน� %�ต่อทุน� จ�านวน� %�ต่อทุน� เพิม่ข้ึน/ลดลง

� � หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� จากปีท่ีผ่านมา

� � (หุ้น)� 8,983,101,348� (หุ้น)� �8,983,101,348

นายประเสริฐ		 จารุพนิช	 	-		 0.00000%	 	-		 0.00000%	 -

กรรมการ

นายพิทยา		 เจียรวิสิฐกุล	 1,823,301	 0.02030%	 	1,763,262		 0.01963%	 3.4050%

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	 	 	 	 	 	

นายปิยะวัฒน์	 	ฐิตะสัทธาวรกุล	 	136,738	 0.00152%	 	192,326	 0.00214%	 -28.9030%

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	 	 	 	 	 	

นายธานินทร์		 บูรณมานิต	 	374,646		 0.00417%	 	326,045		 0.00363%	 14.9062%

กรรมการ	กรรมการบริหาร		 	 	 	 	 	

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รวมกรรมการ� ��� 13,840,278�� 0.15407%���13,656,159�� 0.15202%� 1.348%

  2559 2558  

� ช่ือผู้ถอืหลกัทรัพย์/ต�าแหน่ง
� จ�านวน� %�ต่อทุน� จ�านวน� %�ต่อทุน� เพิม่ข้ึน/ลดลง

� � หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� จากปีท่ีผ่านมา

� � (หุ้น)� 8,983,101,348� (หุ้น)� �8,983,101,348

นายวิเศษ		 วิศิษฏ์วิญญู	 191,904	 0.00214%	 	96,982		 0.00108%	 97.8759%

กรรมการบริหาร	 	 	 	 	 	

นายสุรพันธ์		 ปุสสเด็จ	 	344,914	 0.00384%	 357,078		 0.00397%	 -3.4065%

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส	

สายงานทรัพยากรบุคคล	 	 	 	 	

นายชวน		 น่ิมกิตติกุล	 	723,972		 0.00806%	 	704,886		 0.00785%	 	2.7077%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานกระจายสินค้า	 	 	 	 	

นายสุวิทย์		 ก่ิงแก้ว	 276,152		 0.00307%	 	610,650		 0.00680%	 -54.7774%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	

สายงานพัฒนาความย่ังยืน	 	 	 	 	

*ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้บริหาร
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

  2559 2558  

� ช่ือผู้ถอืหลกัทรัพย์/ต�าแหน่ง
� จ�านวน� %�ต่อทุน� จ�านวน� %�ต่อทุน� เพิม่ข้ึน/ลดลง

� � หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� หุ้นสามัญ�� ช�าระแล้ว� จากปีท่ีผ่านมา

� � (หุ้น)� 8,983,101,348� (หุ้น)� �8,983,101,348

นายทวีศักด์ิ		 แก้วรัตนปัทมา	 	456,134		 0.00508%	 402,745		 0.00448%	 	13.2563%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	

สายงานบัญชีและการเงิน	 	 	 	 	

นายโกษา		 พงศ์สุพัฒน์	 	306,666	 0.00341%	 	287,580		 0.00320%	 6.6368%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 	

นายสกล		 เตชะสถาพร	 181,631	 0.00202%	 	166,289		 0.00185%	 9.2261%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานจัดซื้อ	 	 	 	 	

นายชัยโรจน์		 ทิวัตถ์มั่นเจริญ	 	480,107	 0.00534%	 	455,260		 0.00507%	 5.4578%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานปฏิบัติการ	 	 	 	 	

นายวิเชียร		 จึงวิโรจน์	 	52,811		 0.00059%	 	47,726		 0.00053%	 10.6546%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงาน

Corporate	Asset	and	Facilities	Management	 	 	 	 	

นายยุทธศักด์ิ		 ภูมิสุรกุล	 91,199		 0.00102%	 	69,960		 0.00078%	 30.3588%

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	

สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

นายสุพจน์		 ชิตเกษรพงศ์	 	237,637		 0.00265%	 	216,382		 0.00241%	 9.8395%

เลขานุการบริษัท	 	 	 	 	

นายกฤษดา		 เอื้อปิยะชาติ	 66,370		 0.00074%	 	53,233		 0.00059%	 24.6783%

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 	

รวมผู้บริหาร� �� �3,409,533�� 0.03795%� ��3,468,771�� 0.03861%� -1.708%

รวมกรรมการและผู้บริหาร� ��17,249,811�� 0.19203%���17,124,930�� 0.19063%� 0.729%
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารตามนิยามท่ีประกาศก�าหนดและต้องเปิดเผยค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานกระจายสินค้า

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

สายงานพัฒนาความยั่งยืน
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดการสำานักตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงานจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงาน CAFM

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงานการตลาดและการ

บริหารผลิตภัณฑ์
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนท้ังสิ้น	15	คน	ประกอบด้วย

1.	 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน	5	คน

2.	 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วย

•	 กรรมการอิสระจ�านวน	5	คน	(คิดเป็นสัดส่วน	1	ใน	3	ของกรรมการท้ังคณะ)

•	 กรรมการท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	จ�านวน	5	คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.	 ศ.ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย์	 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.	 นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ1	 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	 ฐิตะสัทธาวรกุล1	 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

15.	 นายธานินทร์	 บูรณมานิต1	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	 

	 	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

*เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

*กรรมการล�าดับที่ 7-15 เป็นกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการท่ีมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท�หมายถึง

ตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม1	ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม2	ยกเว้นประธานกรรมการ	รวมเป็นสองคนลงลายมือ

ชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท	โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อด�ารงความเป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ค�านิยาม
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร�หมายถึง

กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัท	
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร�หมายถึง

กรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัท	อาจจะเป็นหรือไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ�หมายถึง

กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก	 (Outside	 Director)	 และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ�าและ 

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

   
คณะกรรมการ

� คณะกรรมการ

� รายช่ือคณะกรรมการ� คณะกรรมการตรวจสอบ� � ก�าหนดค่าตอบแทน

   
บรรษัทภิบาล

� และสรรหากรรมการ

	 1.	 ศ.ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย์*	 ประธาน	 -	 -

	 2.	 นายปรีดี	 บุญยัง*	 กรรมการ	 -	 -

	 3.	 นายผดุง		 เตชะศรินทร์*	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ

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

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

	 6.	 นายธนินท์		 เจียรวนนท์	 -	 -	 ประธาน

	 7.	 นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ	 -	 -	 -

	 8.	 นายอดิเรก		 ศรีประทักษ์	 -	 -	 -

	 9.	 นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์	 -	 กรรมการ	 กรรมการ

	 10.	 นายสุภกิต		 เจียรวนนท์	 -	 -	 -

	 11.	 นายณรงค์	 เจียรวนนท์	 -	 -	 -

	 12.	 นายประเสริฐ		 จารุพนิช	 -	 -	 -

	 13.	 นายพิทยา		 เจียรวิสิฐกุล	 -	 -	 -

	 14.	 นายปิยะวัฒน์		 ฐิตะสัทธาวรกุล	 -	 -	 -

	 15.	 นายธานินทร์		 บูรณมานิต	 -	 -	 -

หมายเหตุ  * กรรมการล�าดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

1.	 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ	 1	 คร้ัง	 และได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็น

ทางการล่วงหน้าเป็นเวลา	1	ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้	อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียก

ประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

2.	 ในปี	 2559	 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน	 7	 คร้ัง	 ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปีท่ีผ่านมา

3.	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ตัดสินใจ	 นอกจากน้ีในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 ขอให้ฝ่าย

บริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม	 ตลอดจนจัดหาท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4.	 ในการประชุมแต่ละคร้ัง	ท่ีประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ	เป็นไปอย่างอิสระและ

โปร่งใส	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม	 และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียใน

เร่ืองท่ีพจิารณาโดยนัยส�าคัญต้องออกจากห้องประชมุในระหว่างการพจิารณาเร่ืองดังกล่าว	นอกจากน้ีประธานกรรมการ

ยังได้จัดสรรเวลาให้กับท่ีประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ ไข	 	 และยัง

ได้มีการเชิญผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระท่ีน�าเสนอ	เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม	

5.	 หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม

ท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ท่ีหน่วยงานเลขานุการบริษัท	เพื่อให้กรรมการหรือผู้เก่ียวข้องสามารถเรียก

ดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)

� รายช่ือกรรมการ� ต�าแหน่ง
� จ�านวนการประชุม� ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี

�� � � (7�คร้ัง)� (1�คร้ัง)

	 1.	 ศ.ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย์	 กรรมการอิสระ	 7/7	 1/1

	 2.	 นายปรีดี		 บุญยัง	 กรรมการอิสระ	 6/7	 1/1

	 3.	 นายผดุง		 เตชะศรินทร์	 กรรมการอิสระ	 6/7	 1/1

	 4.	 ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข		บุญเดช*	 กรรมการอิสระ	 5/7	 0/1

	 5.	 พล.ต.อ.พัชรวาท		 วงษ์สุวรรณ		 กรรมการอิสระ	 6/7	 1/1

	 6.	 นายธนินท์		 เจียรวนนท์	 ประธานกรรมการ	 5/7	 0/1

	 7.	 นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ		 รองประธานกรรมการ	 7/7	 1/1

	 8.	 นายอดิเรก		 ศรีประทักษ์		 กรรมการ	 6/7	 1/1

	 9.	 นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์		 กรรมการ	 7/7	 1/1

	 10.	 นายสุภกิต		 เจียรวนนท์		 กรรมการ	 5/7	 0/1

	 11.	 นายณรงค์		 เจียรวนนท์		 กรรมการ	 5/7	 0/1

	 12.	 นายประเสริฐ		 จารุพนิช		 กรรมการ	 5/7	 0/1

	 13.	 นายพิทยา		 เจียรวิสิฐกุล		 กรรมการ	 7/7	 1/1

	 14.	 นายปิยะวัฒน์		 ฐิตะสัทธาวรกุล		 กรรมการ	 7/7	 1/1

	 15.	 นายธานินทร์		 บูรณมานิต		 กรรมการ	 6/7	 1/1

*ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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2. ผู้บริหารระดับสูง 
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีผู้บริหารระดับสูงจ�านวนท้ังสิ้น	15	คน	ประกอบด้วย

•	 คณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	6	คน

•	 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร	จ�านวน	10	คน	(ในจ�านวนน้ีเป็นกรรมการบริหาร	1	คน)	

2.1� คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย	 3	 คน	 และ/หรือผู้บริหารของ

บริษัทตามท่ีประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร	ในการประชุมแต่ละคร้ังคณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น	

เช่น	ตัวแทนผู้บริหาร	และ/หรือท่ีปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	มีรายนามดังต่อไปน้ี

1.	 นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายพิทยา		 เจียรวิสิฐกุล	 รองประธานกรรมการบริหาร

3.	 นายปิยะวัฒน์		 ฐิตะสัทธาวรกุล	 รองประธานกรรมการบริหาร

4.	 นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์	 กรรมการบริหาร

5.	 นายธานินทร์		 บูรณมานิต	 กรรมการบริหาร

6.	 นายวิเศษ		 วิศิษฏ์วิญญู	 กรรมการบริหาร	

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร

1.	 พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย	แผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท	และ

ในกรณีท่ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ	และโครงการ

ลงทุนท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ

2.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน	และรายงานผลรวมท้ังปัญหา		หรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น

และแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข

3.	 ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4.	 ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร	 การแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านก�าลังคนและการก�าหนดหลักเกณฑ์

การจ่ายผลตอบแทน	และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5.	 พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน	เมื่อมีความจ�าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส�าหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ	

6.	 ติดตามผลการใช้เงินทุน	การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท

7.	 เร่ืองอื่นๆ	ตามท่ีประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ

การแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริหาร	 ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือ	 นายก่อศักด์ิ	 ไชยรัศมีศักด์ิ	 ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 

เมื่อวันท่ี	 7	 สิงหาคม	 2556	 โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีในการบริหารงานเก่ียวกับงานระดับนโยบาย	 แผนกลยุทธ์	 แผนการ 

ด�าเนินงาน	 งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	 

และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้	

นอกจากน้ีเพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ยังมีอ�านาจในการขอเสนอ	แต่งต้ัง	

และถอดถอนบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปน้ี

1.	 เสนอบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

2.	 เสนอบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนุมัติ

3.	 อนุมัติแต่งต้ังบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร

โดยเร่ืองส�าคัญท่ีประธานกรรมการบริหารต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและ

อนุมัติมีดังน้ี

1.	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

2.	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

3.	 การท�า	แก้ ไข	หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ	การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

4.	 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

5.	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท

6.	 การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี

7.	 การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

8.	 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

9.	 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน

10.	 การกู้ยืมหรือค�้าประกันหรือการก่อภาระหน้ีผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็นจ�านวนเงินมากกว่า	

500	ล้านบาทต่อคร้ัง

11.	 การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจ�านวนเงินมากกว่า	500	ล้านบาทต่อคร้ัง

12.	 การลงทุน	 การร่วมทุน	 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น	 เป็นจ�านวนเงินมากกว่า	 500	 ล้านบาท 

ต่อคร้ัง

13.	 การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สิน

ต่อคร้ังมากกว่า	500	ล้านบาท

14.	 การขายหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท	ราคาขายหรือจ�าหน่ายมากกว่า	500	ล้านบาทต่อคร้ัง

15.	 แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัท
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ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ผู้บริหาร	

และ/หรือเจ้าหน้าท่ีพนักงานของบริษัท	มีอ�านาจอนุมัติให้ด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง	ตามท่ีประธานกรรมการ

บริหารพิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอ�านาจของตนได้	 และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

อนุมัติรายการท่ีท�าให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร	 ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

2.2� คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทประกอบด้วย

1.	 นายธานินทร์	 บูรณมานิต	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2.	 นายสุรพันธ์	 ปุสสเด็จ	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคล

3.	 นายทวีศักด์ิ	 แก้วรัตนปัทมา	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน

4.	 นายชวน	 น่ิมกิตติกุล	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานกระจายสินค้า

5.	 นายสุวิทย์	 ก่ิงแก้ว	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานพัฒนาความย่ังยืน

6.	 นายโกษา		 พงศ์สุพัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.	 นายชัยโรจน์		 ทิวัตถ์มั่นเจริญ	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานปฏิบัติการ

8.	 นายสกล		 เตชะสถาพร	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานจัดซื้อ

9.	 นายวิเชียร		 จึงวิโรจน์	 รองกรรมการผู ้จัดการอาวุโส	 สายงาน	 Corporate	 Asset	 and	 

	 	 Facilities	Management	–	CAFM

10.	 นายยุทธศักด์ิ		 ภูมิสุรกุล*	 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	สายงานการตลาดและการบริหารผลติภณัฑ์

 * นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ีบริหารตามรายนามข้างต้นท้ังหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก�าหนดโดยคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนภายใต้	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท	คือนายธานินทร์	บูรณมานิต	ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี	 7	 สิงหาคม	 2556	 โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีในการบริหารกิจการเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้	

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดโดยประธานกรรมการบริหาร
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นอกจากน้ีเพื่อช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก�าหนด	ให้มีอ�านาจในการเสนอ

บุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ตามข้อเสนอของประธาน

กรรมการบริหาร	ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทคือ	นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	

มีหน้าท่ีรับผิดชอบและด�าเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปน้ี

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี

ก.	 ทะเบียนกรรมการ

ข.	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท

ค.	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้คณะกรรมการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทคนใหม่

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี	และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบ

หมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ดังน้ี

(1)� ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

(ก)	 ค่าตอบแทนกรรมการ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2559	เมื่อวันท่ี	21	เมษายน	2559	ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนของ

กรรมการในอัตราใหม่โดยมีผลต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	2559	เป็นต้นไป	ดังน้ี

บาท/คน

1.	 กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 120,000

2.	 กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 100,000

3.	 กรรมการอิสระท่ีไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 80,000

4.	 ประธานกรรมการ	 120,000

5.	 รองประธานกรรมการ	 100,000

6.	 กรรมการ	 60,000

โดยกรรมการอิสระท่ีท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ	 จะได้รับค่าตอบแทนท่ีอัตรา

สูงสุดเพียงคณะเดียว
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นอกจากน้ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ	 0.50	 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น	

โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการต้ังแต่วันท่ี�1�มกราคม�–�31�ธันวาคม�2559

(ล้านบาท)

� ช่ือและช่ือสกุล� ต�าแหน่ง� ค่าตอบแทน� เงินโบนัส� รวม

	 1.	 ศ.ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1.360	 4.442	 5.802

	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 2.	 นายปรีดี	 บุญยัง	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอสิระ	 1.160	 3.998	 5.158

	 3.	 นายผดุง	 เตชะศรินทร์	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 1.160	 3.998	 5.158	

	 	 	 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 และสรรหากรรมการ	กรรมการ

	 	 	 	 ตรวจสอบ	และกรรมการอสิระ

	 4.	 ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข	บุญเดช*	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 0.960	 -	 0.960

	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 	 ศ.ศุภชัย			 พิศิษฐวานิช**	 กรรมการอิสระ	 0.036	 2.665	 2.701

	 5.	 พล.ต.อ.พัชรวาท		 วงษ์สุวรรณ	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 1.040	 3.998	 5.038

	 	 	 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

	 	 	 	 สรรหากรรมการและกรรมการอสิระ

	 6.	 นายธนินท์	 	เจียรวนนท์	 ประธานกรรมการ	 1.360	 4.442	 5.802

	 	 	 	 และประธานกรรมการก�าหนด

	 	 	 	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

	 7.	 นายก่อศักด์ิ	 ไชยรัศมีศักด์ิ***	 รองประธานกรรมการ	 0.660	 3.998	 4.658

	 8.	 นายอดิเรก		 ศรีประทักษ์	 กรรมการ	 0.640	 1.610	 2.250

	 9.	 นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์	 กรรมการ	กรรมการบรรษัทภิบาล	 0.640	 1.610	 2.250

	 	 	 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

	 	 	 	 สรรหากรรมการ

	 10.	 นายสุภกิต		 เจียรวนนท์	 กรรมการ	 0.640	 1.610	 2.250

	 11.	 นายณรงค์	 เจียรวนนท์	 กรรมการ	 0.640	 1.610	 2.250

	 12.	 นายประเสริฐ		 จารุพนิช	 กรรมการ	 0.640	 1.610	 2.250

	 13.	 นายพิทยา		 เจียรวิสิฐกุล***	 กรรมการ	 0.340	 1.610	 1.950

	 14.	 นายปิยะวฒัน์		 ฐติะสัทธาวรกุล***	 กรรมการ	 0.340	 1.610	 1.950

	 15.	 นายธานินทร์		 บูรณมานิต	 กรรมการ	 0.640	 1.610	 2.250

� � รวม� � � 12.256� 40.421� 52.677

* ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

** ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช พ้นจากต�าแหน่งกรรมการเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

*** นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประสงค์ของดรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�ารายเดือนเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
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นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทท้ังคณะ	 ยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย	 (คือ	 สถาบันการจัดการ 

ปัญญาภิวัฒน์)	ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ในปี	2559	รวม	32,000	บาท

(ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี	 2559	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส	 ให้กับผู้บริหารระดับสูง	 (คณะกรรมการ

บริหารและคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร)	จ�านวน	13	คน	เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	361.996	ล้านบาท

(2)� ค่าตอบแทนอ่ืน

(ก)	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

	 -	ไม่มี-

(ข)	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

	 1.	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	 2	 ของเงินเดือน	 โดยใน 

ปี	2559	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูง	13	คน	จ�านวน	4.109	ล้านบาท

	 2.	 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	(EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	(EJIP)	เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

และร่วมท�างานกับบริษัทในระยะยาว	 โดยคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี	 2	มีระยะเวลาของโครงการ	5	ปี	ผู้บริหารท่ีสามารถ

เข้าร่วมโครงการ	 EJIP	 ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ	 5	 หรือ	 

ร้อยละ	7	แล้วแต่จะเลือก	และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ	80	ของยอดท่ีหักจากเงินเดือนผู้บริหาร

เช่นกัน	 ในปี	 2559	 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมโครงการจ�านวน	 13	 คนเป็นเงิน 

รวม	10.821	ล้านบาท

5. บุคลากร
(1)	 จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนท่ีให้กับพนักงาน

� ปี�2559� ธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน	(คน)*	 37,651

พนักงานในส�านักงานใหญ่	(คน)*	 11,573

รวม�(คน)	 49,224

ค่าตอบแทนพนักงาน	(ล้านบาท)		 18,975
*	ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	-	EJIP	และเงินสมทบ

			กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น

* เฉพาะพนักงานประจ�าของบริษัท
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(2)	 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท	 โดยวางรากฐานด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้

พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจ	 โดยน�าการเรียนแบบ	Work	 base	 learning	 ท่ีเป็นการเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน

จริงมาใช้กับนักเรียน	นักศึกษา	ในระดับปวช.	ปวส.	และปริญญาตรี	ในสถาบันการศึกษาท่ีบริษัทได้จัดต้ังขึ้น	ซึ่งนักเรียน

นักศึกษาจะได้รับการอบรมก่อนเข้าฝึกงานท่ีร้านสาขาและในส�านักงานของบริษัท	

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีแนวความคิดในเร่ืองการบริหารความหลากหลายเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ท่ีจะกลายมาเป็นก�าลัง

ส�าคัญของบริษัทต่อไป	

 

(3)	 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง

ธุรกิจ		โดยยกระดับความสามารถพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น		ตลอดจน

พัฒนาพนักงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ	 ท้ังในด้านมาตรฐานคุณภาพของ

สินค้า	 เช่น	หลักสูตรระบบการจัดการและควบคุมอาหารให้ปลอดภัย	การบริหารจัดการสินค้าประเภทเบเกอร่ีและแช่เย็น	

เป็นต้น	 ในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ	 มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้	 ทักษะ	 และทัศนคติท่ีดีต่อการบริการ

ลูกค้า	 และยกระดับมาตรฐานการบริการของพนักงานในร้านสาขา	 รวมถึงสนับสนุนให้จัดท�าโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้

เกิดวัฒนธรรมการบริการท่ีดีของพนักงานอย่างต่อเน่ือง

บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างพนักงานให้เป็นคนดี	ท�างานเก่ง	เป็นทีมท่ีมีความสุขและสนุกกับการท�างาน	เพื่อให้เกิดความ

ผูกพันในองค์กร	 และพัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง	 โดยมีหลักสูตรมาตรฐานในแต่ละระดับ	

เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าตามระดับต�าแหน่งในองค์กร	โดยใช้แนวทาง	Competency	Based	รวมถึงพัฒนาพนักงาน

ให้มีสมรรถนะท่ีจ�าเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ	เช่น	กลุ่มวิเคราะห์และสรรหาท�าเล	กลุ่มบริหารงานก่อสร้างร้านสาขา	กลุ่มบริหาร

ผลิตภัณฑ์	กลุ่มพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เป็นต้น	และยังมีการจัดท�าโครงการพัฒนาผู้น�าทุกระดับ	 เพื่อสร้าง

ผู้น�าในการขับเคลื่อนองค์กร	โดยมุ่งเน้นเสริมความรู้สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ	Action	Learning	ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม	

จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา	ด้วยการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจในหลักสูตร

กลุ่มพัฒนาจิตทุกระดับ

นอกจากน้ีบริษัทยังมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท�างานให้เกิดการเพิ่มผลผลิต	 และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ	

โดยปลูกฝังแนวคิด	ทัศนคติ		และเสริมความรู้	 เทคนิคต่างๆ	ในการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพแก่พนักงาน	ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมประกวดโครงการเพิ่มผลผลิต	 (Productivity	 Improvement	Project)	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มี

ส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิผล	เพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร	
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน	4	คน	ได้แก่	ศ.(พเิศษ)	ประสพสขุ	บญุเดช	ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล	พล.ต.อ.พชัรวาท	วงษ์สวุรรณ	นายผดุง	เตชะศรินทร์	

และนายอ�ารุง	 สรรพสิทธิ์วงศ์	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 โดยมีนายสุพจน์	 ชิตเกษรพงศ์	 เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะ 

กรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี	2559	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการประชุม	รวม	4	คร้ัง	เร่ืองส�าคัญท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ด�าเนินการ

ไปในระหว่างปี	2559	ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	สรุปได้ดังน้ี

1.� กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี	10	พฤศจิกายน	2559	นอกจากน้ีคณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลได้อนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันท่ี	20	ตุลาคม	2559	ด้วย

2.� นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน

การท�างานของบรษิทัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขโดยอ้างองิกับแนวปฏบิติัสากล	กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับของหน่วยงาน	

ก�ากับดูแลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ ไขนโยบายฯ	

และจริยธรรมธุรกิจฯ	ดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี	10	พฤศจิกายน	2559	

3.� คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้แต่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันท่ี	 8	 มิถุนายน	 2559	 

โดยมีนายสุรพันธ์	ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นประธานอนุกรรมการ	

บรรรษัทภิบาล	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่างๆ	

4.� แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับผู้บริหารและพนักงานและแนวปฏิบัติ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับหน่วยงานสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ	และมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันท่ี	20	ตุลาคม	

2559

5.� การด�าเนินงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติแนวปฏิบัติต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต	และมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ

วันท่ี	20	ตุลาคม	2559	ดังน้ี

1.	 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

2.	 แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล

3.	 แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน

4.	 แนวปฏิบัติในการให้/รับของขวัญ	ของช�าร่วย	และการรับรอง

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

6.	 โครงการยกระดับธรรมาธิบาล

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเก่ียวกับความคืบหน้าโครงการ

ยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทและเห็นชอบการรวมโครงการท่ีเก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน	

ท�าให้เหลือ	16	โครงการจากเดิม	20	โครงการ	โครงการยกระดับธรรมาภิบาลได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	2559	จ�านวน	

14	 โครงการ	ส่วนท่ีเหลือ	 2	 โครงการจะแล้วเสร็จในปี	 2560	 ได้แก่	 โครงการจัดท�าและปรับปรุงนโยบายการจัดการ

ข้อมูลส�าคัญ	(Information	Classification	Policy)	รวมถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ	(IT	Governance)

7.� ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล�ประจ�าปี�2559

	 จากคะแนนผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรุปได้ว่า	คณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน	 เป็นไปตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ ใน

กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ	จริยธรรมธุรกิจและ	ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และแนวปฏิบัติต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด	และมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ	โดยยึดมั่นการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส	มีคุณธรรม

และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	(ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข	บุญเดช)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

วันท่ี	20	มกราคม	2560
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	ได้แก่	นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	

พล.ต.อ.พชัรวาท	วงษ์สวุรรณ	นายผดุง	เตชะศรินทร์	และนายอ�ารุง	สรรพสทิธิว์งศ์	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	

โดยมีนายสุรพันธ์	 ปุสสเด็จ	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส	 สายงานทรัพยากรบุคคล	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ในปี	 2559	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุม	 1	 คร้ัง	 เร่ืองส�าคัญท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ด�าเนินการไปในระหว่างปี	 2559	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	สรุปได้ดังน้ี

กฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	 และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี	 10	

พฤศจิกายน	2559

การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พจิารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสงู	ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ	ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	ประเมนิค่า

ตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสงูให้สอดคล้องกับผลการปฏบิติังาน	โดยได้ว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญอสิระจากภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาในการ

หาข้อมลู	และให้ค�าปรึกษาข้อแนะน�าเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระ	และให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลต้ังแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เป็นต้น

ไป	โดยจัดท�าเป็นแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	และให้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์

ของบริษัท	และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้า	90	วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี

ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ�ประจ�าปี�2559

จากคะแนนผลการประเมินตนเองของการปฏิบัติงานในรอบปี	2559	โดยได้เปรียบเทียบกับกฎบัตร	สรุปได้ว่า	คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร

ในนามของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 

(นายธนินท์	เจียรวนนท์)

ประธานคณะกรรมการ 
ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันท่ี	20	มกราคม	2560

รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และมีความ

มุง่มัน่ส่งเสริมพฒันาให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมปีระสทิธภิาพ	โดยยึดมัน่การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส	มคุีณธรรม	มคีวามรับผดิชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	ลูกค้า	พนักงาน	รัฐบาล	สังคม	ชุมชุนและสิ่งแวดล้อม	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	และผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ

คณะกรรมการบริษัท	ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	ส�าหรับหน่วยงานสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการและส�าหรับส�านักตรวจสอบ	

และในปี	2559	บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์	สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัท	และแนวปฏิบัติสากล	ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับอย่างสม�่าเสมอ	โดย

มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมท้ัง	5	หมวดหลัก	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	การค�านึงถึงบทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Business	Ethics	and	Code	of	Conduct)	

และในปี	2559	มีการปรับปรุงแก้ ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงแก้ ไข	และท�าการเผยแพร่สื่อสาร

ไปยังกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัททุกคน	 พร้อมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการ

ท�างานท่ีถูกต้อง	มีผลท�าให้การด�าเนินการใดๆ	ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	คุณธรรม	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	โดย

ในคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติในเร่ืองของจรรณยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดหลักนิติธรรม	 มีความโปร่งใส	 ต้ังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	 มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง	ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมถึง

การไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	การต่อต้านทุจริต	 ไม่รับสิ่งตอบแทนท่ีเกินปกติวิสัย	 ไม่ข้องเก่ียวกับการเรียก	 รับ	

หรือจ่ายสินบน	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และไม่กระท�าการใดๆ	ท่ีเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ของผู้อื่น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ท้ังในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท	ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ

และเชื่อถือได้	อาทิ	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ท่ีผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ	การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรหรือเงินปันผล

จากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน	การร่วม

ตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญของบริษัท	เช่น	การเลือกต้ังกรรมการ	การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท	ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนท่ีหุ้นท่ีตนถืออยู่	โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงและไม่มีหุ้นใด

มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ	ดังกล่าว	บริษัทยังได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น	

ดังนี้

การด�าเนินการก่อนการประชุม
บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2559	โดยจัดท�าเป็น

การก�ากับดูแลกิจการ
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

แบบฟอร์มการเสนอวาระเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	 30	 กันยายน	 2558	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการล่วงหน้า	 90	 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี	 เพื่อให้หน่วยงาน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 โดยการพิจารณาบรรจุวาระท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น 

มีกฎเกณฑ์ในการด�าเนินการท่ีชัดเจนและสมเหตุสมผล	นอกจากน้ีคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีมิได้แจ้ง

ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	ท้ังน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นส่งเร่ืองเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีของบริษัทได้จัดขึ้น	เมื่อวันท่ี	21	เมษายน	2559	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารคอนเวนชั่น	

ฮอลล์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า	14	วันท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.cpall.co.th	เมื่อวันท่ี	11	มีนาคม	2559	ซึ่งเป็นการด�าเนินการล่วงหน้ามากกว่า	30	วัน

ก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม	และในปี	2559	บริษัทไม่มีการเรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมูลท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ	 โดยก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเร่ืองๆ	 อย่างชัดเจน	 

ดังมีรายละเอียดดังน้ี

1.	 มีแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีหมายเลขบาร์ โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ 

ลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น

2.	 แนบหนังสือมอบฉันทะท้ัง	3	แบบคือ	แบบ	ก.	ข.	และ	ค.	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบท่ีเหมาะสม	

3.	 ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน	

4.	 วาระการเลือกต้ังกรรมการ	 ได้ระบุรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอ	 ได้แก่	 ชื่อ-นามสกุล	 อายุ	 ประวัติการศึกษา	

ประวัติการท�างาน	 ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 จ�านวนบริษัทท่ีด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ัวไป	ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ	ข้อมูลการเข้า

ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา	วันเร่ิมต้นด�ารงต�าแหน่งในบริษัทและวาระการด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ัง	

5.	 ข้อก�าหนดของบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกต้ัง

กรรมการอิสระ

6.	 วาระแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี	 บริษัทท่ีสังกัด	 การศึกษา	 ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบ

บญัช	ีความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช	ีและค่าบริการสอบบญัชเีพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาความสามารถและความเหมาะสม

ของผู้สอบบัญชีได้

7.	 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล	ระบุนโยบายการจ่ายปันผล	จ�านวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย	และสถิติการจ่ายเงินปันผล	

8.	 ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	การลงทะเบียน	และหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

9.	 ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ซึ่งมี	3	ท่านและหน่ึงในน้ันเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

พิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10.	 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

11.	 แผนท่ีแสดงสถานท่ีส�าหรับประชุมส�าหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล	หรือรถประจ�าทาง

12.	 แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา	รวมท้ังข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นของ

คณะกรรมการ	ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมท้ังจ�านวนคะแนน

เสียงในการผ่านมติอนุมัติ	
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13.	 เพื่อให้ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี้แจงในวัน

ประชุม	ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม

14.	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะสถาบันการเงิน	หรือกองทุนรวม	

หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน	บริษัทได้ประสานงานในการขอความร่วมมือ	เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีท่ีสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	ถนนแจ้งวฒันะ	ซึง่มห้ีองประชมุท่ีมขีนาดเหมาะสม

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ	และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา	2	ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี	

รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่ีมีเป็น

จ�านวนมาก	เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	บริษัทได้จัดเจ้าหน้าท่ีและโต๊ะลงทะเบียนในจ�านวนท่ีเหมาะสม

และลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด	 และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนน 

ในห้องประชุม	

ก่อนเร่ิมการประชุม	เลขานุการท่ีประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนสมาธิของท่ีประชุม	และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท	โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิ

ในการลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง	 ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้น�าระบบบาร์ โค้ดมาใช้

ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมาซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�า	นอกจากน้ี

ยังมีท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท�าหน้าท่ีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท	และเป็นผู้ตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียง	 และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 บริษัทได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	รวมถึงกรณีท่ีเป็นวาระท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือวาระ

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันจะแสดงคะแนนเสียงท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย	

ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการ

บริหาร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง	และบริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชี	ท่ีปรึกษากฎหมาย	และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องอย่างเต็มท่ี	นอกจากน้ีบริษัทยังได้

เชิญตัวแทนจากหน่วยงานก�ากับดูแลจากภายนอกเข้าสังเกตการณ์การด�าเนินการประชุม	 เช่น	 จากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.”)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลท.”)	เป็นต้น	และยังมีตัวแทน

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมซักถามข้อมูลต่างๆ	ในท่ีประชุม	

ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมหลังจากท่ีบริษัทได้เร่ิมด�าเนินการประชุมไปแล้วน้ัน	 ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

บริษัทได้ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ	อย่างชัดเจน	ดังน้ี

•	 วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล	 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก�าหนดไว้	 มีรายละเอียดของจ�านวน

เงินปันผลท่ีเสนอจ่าย	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	Date)	การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

จากกรมสรรพากร	 และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง	 3	 ปี	 โดยระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
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•	 วาระการเลือกต้ังกรรมการ	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	โดย

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ัง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหน่ึงไม่ได้	 ซึ่งรายละเอียดของ

บุคคลท่ีเสนอเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการรวมถึงวิธีการลงมติได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม	

•	 วาระค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทได้มีการก�าหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทุกปี	แม้ว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากมติของท่ีประชมุคร้ังก่อนก็ตาม

ประธานท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ได้แสดงความเห็นและต้ังค�าถามในทุกวาระ	และเลขานุการท่ีประชุมได้บันทึกประเด็นค�าถามและค�าตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน	

นอกจากน้ีในแต่ละวาระได้ระบุมติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียง	 โดยแบ่งเป็นจ�านวนเสียงท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งด 

ออกเสียง	หรือไม่มีสิทธิออกเสียง	นอกจากน้ียังได้บันทึกเทปการประชุมและน�าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุม	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นท่ีมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจท่ัวไปได้รับชม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด�าเนินไปตามวาระท่ีก�าหนดไว้ตามล�าดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากท่ีได้

ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การด�าเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัได้เปิดเผยมติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลงคะแนนภายในวนัเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วันตามท่ีก�าหนด	

และน�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน	1	เดือนนับจากวันประชุม	โดยบริษัทได้บันทึกรายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 ท่ีจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 (Thai	

Investors	Association)	บริษัทได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ	89.50	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ซึ่งเท่ากับ	91.62	คะแนน	เนื่องมาจากมีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนและการท่ีบริษัทไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 และให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ

เสนอชื่อบุคคล	ซึ่งบริษัทจะได้น�าไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเน่ืองมาจากจ�านวนการถือหุ้นท่ีต่างกัน	แต่ก็มิได้หมายความว่าสิทธิ

พื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกันตามไปด้วย	บริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย	ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา	หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ	จึงไม่กระท�าการใดๆ	ท่ี

ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยในปี	 2559	

บริษัทได้ด�าเนินการดังน้ี

1.� การประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ส�าหรับปี	2559	ล่วงหน้า	โดยได้ประกาศเชญิชวน

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	ท้ังน้ี

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการด�าเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทสามารถน�าเสนอวาระ 

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
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•	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้	 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการจ�านวน	 3	 คนและหน่ึงใน

น้ันคือนายผดุง	 เตชะศรินทร์	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

ผู้ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

•	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะท้ังสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบท่ีตรง

กับความต้องการมากท่ีสุด	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุข้อความแนะน�าให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบท่ีสองซึ่งมีรายละเอียด

มากกว่า

•	 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานท่ีต้องน�าไปในวันประชุมไว้อย่างชัดเจน	โดยแยกเป็นกรณีๆ	

นอกจากน้ีเอกสารหลักฐานท่ีขอให้น�ามาใช้ในการประชุมก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล

•	 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ

•	 ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ	บริษัทจะใช้วิธีเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

•	 ใช้บัตรคะแนนในการลงคะแนนเสียง

•	 บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา

2.� การด�าเนินการเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทก�าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยด�าเนิน

การดังน้ี

•	 ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารงดซื้อ

หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา	1	เดือนและอีก	1	วันหลังเปิดเผยงบการเงิน	

•	 ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง	หากเป็นการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ	นอกจากนี้หากเป็นรายการท่ีเข้าข่าย

ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทก็ได้มี

การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลในการเข้าท�ารายการ	ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	และการค�านวณ

มูลค่าในการท�ารายการ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการอย่างละเอียด

•	 กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

และทุกคร้ังท่ีมีรายการเปลี่ยนแปลง	เพื่อจัดท�าส�าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

•	 กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีตนและผู้เก่ียวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

•	 ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

•	 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปี	 2559	 เป็นรายการท่ีเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ยุติธรรม	 และเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติการค้า	

•	 บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยค�านึงถึงสิทธิท่ีมีตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในหรือภายนอก	 ท้ังน้ีเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัท	



96

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความ

เป็นธรรม	การเคารพสิทธิมนุษยชน	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	

ในปี	2559	บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Business	Ethics	and	Code	of	Conduct)	

ซึ่งเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรและได้จัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ท้ังน้ีเพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังน้ี

ผู้ถือหุ้น�:�บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส	รอบคอบ	มีผลการด�าเนินงานท่ีดี	มีการ

เจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 และให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น	 และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของ

กรรมการหรือผู้บริหาร

ลูกค้า�:�บริษัทให้ความส�าคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด	โดยมุ่งมั่นท่ีจะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

สูงสุดท้ังด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา	 โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการควบคุมดูแล

สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าประเภทอาหาร	ต้องมีความอร่อย	สด	สะอาด	ปลอดภัย	และมีคุณค่าอยู่

เสมอ	นอกจากน้ียังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ	 รวมถึงรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับลูกค้า	 โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับ

การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท	ซึ่ง

มีการเผยแพร่เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไป	

นอกจากน้ี	บริษัทยังมีกลไกหลักท่ีให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล	ติดต่อธุรกิจ	และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง	

เช่น	ผ่านร้านสาขา	ผ่านทางไปรษณีย์	เว็บไซต์ของบริษัท	และหน่วยงาน	Call	Center	เป็นต้น

พนักงาน�:	พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงและเป็นหัวใจส�าคัญท่ีเก้ือกูลให้การด�าเนินธุรกิจประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมรายต�าแหน่งท้ังการจัดอบรมภายในบริษัท	และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอก

บริษัท	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	 นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดท�า

โครงสร้างต�าแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ	 

มีการริเร่ิมโครงการต่างๆ	 เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ�ากัดเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม 

เช่น	โครงการปลาฝูงใหญ่	โครงการ	President	Award	โครงการ	Chairman	Award	เป็นต้น

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าจ้าง	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม	 และเป็นธรรม	 สามารถเทียบเคียงได้

กับบริษัทชั้นน�าในประเภทธุรกิจเดียวกัน	มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	ไม่มีการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมายในทุกพื้นท่ีท่ีบริษัท

เข้าไปด�าเนินธุรกิจ	มีการพิจารณาผลการท�างานของพนักงานท่ีเป็นธรรม	และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยใช้ความ

สัมพันธ์ส่วนตัว	นอกจากน้ียังมีการให้สิทธิด้านต่างๆ	เก่ียวกับการจ้างงาน	อาทิ	การอนุญาตให้ลางาน	การโอนย้าย	และจัดให้

มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ	 จากพนักงาน

โดยตรง	และท�าให้พนักงานมีหลักประกันท่ีดี	มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและพร้อมท่ีจะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีตาม

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในด้านสวัสดิการ	บริษัทมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่า

เทียมกัน	จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจพนักงานเป็นประจ�าทุกปี	โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยท�าการส�ารวจและน�าข้อมูล

ท่ีได้มาก�าหนดสวัสดิการท่ีตอบสนองความต้องการของพนักงาน	อาทิ	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว	การประกันชีวิต
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และประกันสุขภาพพนักงาน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน	(Employee	Joint	Investment	Program	

-	EJIP)	ท่ีบริษัทด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นคร้ังท่ี	2	เป็นระยะเวลา	5	ปี	(1	กรกฎาคม	2555	–	30	มิถุนายน	2560)	การให้

ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน	 สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน	 โครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย	 โครงการสวัสดิการ

ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อประสบปัญหาต่างๆ	จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน	เป็นต้น	นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญในการ

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	 โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้าน

ความปลอดภัย	 เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ	 การจัดให้มีระบบป้องกันภัย	 กิจกรรมงานความปลอดภัย

และ	7	ส

ภาครัฐ� :	บริษัทได้ด�าเนินกิจการภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	หรือระเบียบต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

และถูกต้อง	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 นอกจากน้ียังด�ารงไว้ซึ่ง

สมัพนัธภาพท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถท�าได้	โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย	ให้การสนับสนุน	

ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ	ของหน่วยงานราชการอย่างสม�่าเสมอ	

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา� :	 บริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ	์

โดยระบใุนคู่มือจรยิธรรมธรุกจิและขอ้พงึปฏิบัตใินการท�างานของบรษิัทเกีย่วกบัการเคารพในสิทธขิองเจา้ของทรพัย์สินทางปญัญา

สังคม�ชุมชน�และสิ่งแวดล้อม�:	บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น	“เพื่อนท่ีรู้ใจ	ใกล้ๆ	คุณ”	ซึ่งหมายถึง

การเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน	 และทุกๆ	 คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคือเพื่อนบ้านท่ีดี	 และเมื่อเกิด

เหตุการณ์ใด	ๆ 	มักจะนึกถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ	เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจส�าคัญย่ิงของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	คือการท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	มี

คุณธรรม	 เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมและสังคมใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของทุกชุมชนให้ย่ังยืนตลอดไป

ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ัน	เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกท่ีใช้แล้ว	บริษัทได้รณรงค์การลดใช้ถุงจากการซื้อ

ของในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	และมีโครงการติดต้ังหลอดประหยัดไฟฟ้าในทุกๆ	สาขาของร้าน	รวมถึงการมีระบบบ�าบัดน�้าเสียจาก

ทางร้านสาขาก่อนท่ีจะส่งออกไปยังท่อน�้าท้ิงรวมของชุมชน	เป็นต้น

คู่ค้า� :	บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม	สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	และเสมอภาค	ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์

ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน	 โดยก�าหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการคัดเลือกสินค้าและคู่ค้า	 เพื่อให้

มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการท�าธุรกรรมผ่าน

อินเทอร์เน็ต	หรือ	E-Auction	อีกด้วย	

เจ้าหน้ี�:	บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้ีตามล�าดับชั้นของหน้ีตามสัญญาท่ีได้กระท�าไว้	โดย

มีแนวปฏิบัติดังน้ี

•	 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด

•	 ควบคุมให้การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมทุกประเภท	ครบถ้วนตามก�าหนดเวลา	และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง	โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางท่ีขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

•	 มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้ีมั่นใจในฐานะทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระหน้ีท่ีดีของบริษัท

•	 มีการรายงานข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้ี	

คู่แข่ง�:	บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรมอย่างมืออาชีพ	โดยไม่มีการกระท�าในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน	

และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจ�าเพาะของคู่แข่ง	 โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิด 

ข้อตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
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นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบริษัท	 ท่ีผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องควรรับรู้ท้ังการรายงานข้อมูลในแบบ	56-1	รายงานประจ�าปี	เว็บไซต์	ฯลฯ	รวมท้ังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ 

กระท�าของบริษัท	

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	การประพฤติมิชอบ	หรือการกระท�าผิด

จรรยาบรรณธุรกิจ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	หรือคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจะเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับ	ได้ตามท่ีอยู่ดังนี้	

1.	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	สามารถส่งถึงคณะใดคณะหน่ึงดังน้ี

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ		 E-mail	AuditCommittee@cpall.co.th

•	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		 E-mail	CGcommittee@cpall.co.th

•	 คณะกรรมการบริษัท		 E-mail	BOD@cpall.co.th

2.	 จดหมายส่งทางไปรษณีย์:	โดยระบุหน้าซองถึง

ส�านักตรวจสอบภายใน	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขท่ี	119	ชั้น	16	อาคารธาราสาทร	ซอยสาทร	5	ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

3.	 ผ่านศูนย์แจ้งข้อมูล

โทรศัพท์	 0-2711-7744	และ	0-2648-2770

โทรสาร	 0-2679-0187

หลังจากได้รับแจ้งเบาะแส	 ส�านักตรวจสอบจะด�าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น	 หากมีมูลจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนหา 

ข้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการและเสนอทางเลือกในการลงโทษ	โดยคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต้องสรุปกรณีการทุจริตต่อ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นประจ�าทุกไตรมาส

บริษัทมีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�าร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง	 ตลอดจนก�าหนด

มาตรการชดเชยความเสียหายท่ีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ	ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีความมั่นใจและรู้สึก

ปลอดภยัในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	อย่างไรก็ตามบริษทัจะลงโทษผูท่ี้จงใจแจ้งเหตุหรือเบาะแสท่ีไม่เป็นความจริง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหน่ึงในหัวใจหลักของการด�าเนินตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทยึดถือมาตลอด	

เน่ืองจากเป็นช่องทางส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท	 สามารถติดตามการด�าเนินงาน

ของผู้บริหารได้	บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	สม�่าเสมอ	และเท่าเทียมกัน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีต้องรายงาน

ตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่	 งบการเงิน	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปีและการรายงาน

ตามเหตุการณ์แล้ว	หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations)	ของบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญต่อนักลงทุน	ยังได้จัดท�าบทวิเคราะห์ โดยย่อ	(Investor	Information	Release)	เผยแพร่ให้กับนักลงทุนไว้บนหน้าเว็บไซต์
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ของบริษัทพร้อมข้อมูลงบการเงินและผลการด�าเนินงานในรูปแบบ	 Powerpoint	 Presentation	 ซึ่งแสดงถึงสถานภาพและ 

ผลประกอบการของบริษัท	และยังมีการประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์	นักลงทุน	สื่อมวลชนและผู้สนใจท่ัวไปเป็นรายไตรมาส

อีกด้วย	โดยในปี	2559	บริษัทได้จัดบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานกับนักวิเคราะห์	(Analysts	Meeting)	จ�านวน	4	คร้ัง	โดยมี

หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัทพร้อมท้ังตอบข้อซักถาม	นอกจาก

น้ี	บริษัทโดยหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	มีการเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์จ�านวน	7	คร้ัง	ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ	 เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันอย่างสม�่าเสมอ	 และมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์	 นักลงทุน	 

เข้าเย่ียมชมพืน้ท่ีด�าเนินงานของบริษัท	จ�านวน	5	คร้ัง	เช่น	ท่ีศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง	และร้านต้นแบบ	7-Eleven

นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์	 อีเมล	และการประชุมร่วมกัน	นอกจากน้ี

นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	

http://www.cpall.co.th/Investor-Relations

หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามท่ีอยู่ด้านล่างน้ี

ทางโทรศัพท์	 :	 0-2648-2501

ทางโทรสาร	 :	 0-2679-0050

ทางอีเมล	 :	 investor@cpall.co.th

ทางจดหมาย	 :	 หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์

	 	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขท่ี	119	ชั้น	12	อาคารธาราสาทร	ซอยสาทร	5	

	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

ในปี	2559	บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลท้ังในรูปแบบท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศส�าคัญตามเหตุการณ	์

อันได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง

ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ	 โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 นอกจากน้ี

บริษัทยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้งบการเงิน	 โดยรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีของบริษัทเป็นการน�าส่งก่อน

เวลาท่ีกฎหมายก�าหนดท้ังสิ้น

ข้อมูลท่ีมิใช่รายงานทางการเงิน

1.	 บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีมิใช่งบการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกคร้ังอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	

และโปร่งใส	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	

2.	 ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานท่ีคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ท่ีสนใจเข้าไปศึกษา

ข้อมูลได้ตลอดเวลา
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3.	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทท่ีมีความชัดเจน	โปร่งใส	และไม่ซับซ้อน	ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด	โดย

แจกแจงโครงสร้างท่ีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 การถือหุ้นของคณะกรรมการและ 

ผู้บริหารมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ	0.19	ต่อทุนช�าระแล้ว	

4.	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

5.	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	

6.	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

7.	 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี	โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

8.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี	 เปิดเผยในหัวข้อ	 “การจัดการ”	 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น

อัตราท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน

9.	 จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ	และจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการเข้าประชุมในปี	2559	

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นท่ี

ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี	 อีกท้ังยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

ก�าหนดนโยบายของบริษัท	โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงในการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

จุดประสงค์ธุรกิจ	 นโยบายการเงิน	 การบริหารความเสี่ยง	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาว	

นอกจากน้ีบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association/	IOD)	และสถาบันอื่นๆ	ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ

อย่างต่อเน่ือง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท	อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปว่า	 กรรมการมีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการตามหลักการ 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.1	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน	15	คน	ประกอบด้วย	

ก.	 กรรมการอิสระ	5	คน	(1	ใน	3	ของจ�านวนคณะกรรมการท้ังคณะ)

ข.	 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	(Executive	Director)	5	คน	

ค.		 กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร	(Non-Executive	Director)	5	คน

1.2	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการคือ	คราวละ	3	ปี	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการ

1.3	 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดของบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งได้

ก�าหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของ	 ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท	
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1.4	 ประธานกรรมการของบริษทัมไิด้เป็นผูบ้ริหารและมใิช่เป็นบคุคลเดยีวกับประธานกรรมการบริหาร	โดยในการบริหารงาน

ได้มีการแบ่งแยกบทบาทอ�านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ	 นอกจากน้ีประธานกรรมการ 

ยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี	ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม

	 ในส่วนของอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ถูกก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการ

บริษัท	โดยเฉพาะเร่ืองท่ีส�าคัญจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

1.5	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท	 โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ	

“คณะกรรมการบริษัท”	 เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีคณะกรรมการจะ

ต้องทราบ	รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

อย่างเคร่งครัด	และมหีน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นหน่วยงานสนับสนุน	หน้าท่ีและความรับผดิชอบหลกัของเลขานุการ

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ	“การจัดการ”

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทล้วนแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดท�าคู่มือกรรมการเพื่อมอบให้กับกรรมการเข้าใหม่	 ซึ่งในคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท	อาทิ	ธุรกิจของบริษัท	รายงานประจ�าปี	ข้อบังคับ	วัตถุประสงค์	

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	รวมถึงอ�านาจหน้าท่ีกรรมการ	เป็นต้น	นอกจากน้ีกรรมการเข้าใหม่จะเข้า

รับการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังน้ี

•	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท	 เช่น	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 กลยุทธ	์ 

เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	แผนงานและงบประมาณ	เป็นต้น

•	 ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•	 อนุมัติผลงานและผลประกอบการประจ�าไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ

•	 อนุมัติการท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆ	 อันมีผลกระทบท่ีส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน	 ภาระหน้ีสิน	 การท�าธุรกิจและ

ชื่อเสียงของบริษัท

•	 อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยส�าคัญเก่ียวกับการบัญชี	การเก็บรักษาเงินและระบบควบคุมทางการเงิน

•	 ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	และปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว	รวมท้ังทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง

•	 ก�าหนดให้จัดท�าจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม	

ธุรกิจฯดังกล่าว

•	 พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	โดยก�าหนดแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 และห้ามกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 รวมท้ังก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด�าเนิน

การและการเปิดเผยของข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน



102

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

•	 ก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 จริยธรรมธุรกิจและข้อพึง

ปฏบิติัในการท�างาน	แนวทางและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังบทลงโทษกรณีมกีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามให้กรรมการ	

ผู้บริหารและพนักงานท่ัวท้ังองค์กรรับทราบ	นอกจากน้ี	ก�าหนดให้มีกระบวนการท่ีท�าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม

•	 ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน	ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ

และนโยบาย	และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบท่ีส�าคัญอย่างน้อยปีละ	1	คร้ังและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	

•	 ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร	โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�า	และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

อย่างน้อยปีละ	1	คร้ังและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

•	 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจนกับผู้ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส	หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางท่ีได้ก�าหนด

ไว้	รวมถึงช่องทางท่ีถึงคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	และก�ากับดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	

•	 ก�ากับดูแลบริษัทย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	 เพื่อควบคุมการ

บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและท�ารายการต่างๆ	ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

•	 ก�าหนดให้มีการติดตามและก�าหนดแนวทางแก้ ไขประเด็นท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกท่ีท�าการประเมินคุณภาพหรือ

ระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	

•	 ก�ากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	รายงานถึงแผนพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานเป็นประจ�า	เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมตามแผนสืบทอดงาน	

3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ	ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้น

ต่อหน่ึงเสียง	และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ	ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการใหม่	โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่	

กรรมการของบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าท่ี	ดังต่อไปน้ี

1.	 เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท	 และท�าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 การประชุมผู้ถือหุ้น

และการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

2.	 ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทก�าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	และดูแล

ให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม	 เพื่อให้กรรมการบริษัท

สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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3.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย	แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี	เป็นอิสระ	และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน	มี

การสรุปมติท่ีประชุมและท�าให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการน�าไปด�าเนินการ

4.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของประธาน

คณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท

5.	 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจฯ	ของบริษัท

6.	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 และกรรมการบริษัท 

แต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม	กรรมการบริษัทรายบุคคล	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	

5. อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ	ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก�าหนดโดยกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งรวมถึงการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมายทางการ

เงิน	ความเสี่ยง	แผนงานและงบประมาณ	อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท	และอนุมัติการท�าธุรกรรม

หรือการกระท�าใดๆ	อันมีผลกระทบท่ีส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน	ภาระหน้ีสิน	การท�าธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	 โดย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทในระดับนโยบาย	

ขณะท่ีฝ่ายจัดการของบริษัทท�าหน้าท่ีบริหารงานในด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก�าหนดและอนุมัติ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบริษัท	ตลอดจนไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	ท้ังน้ีเพื่อให้การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวม

ของบริษัทกับการบริหารงานเป็นไปอย่างชัดเจน

ส�าหรับฝ่ายจัดการของบริษัทได้รับมอบอ�านาจหน้าท่ีให้ด�าเนินงานตามเป้าหมาย	 แผนงานและงบประมาณประจ�าปีท่ี 

คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัไว้	ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอ�านาจภายใต้ขอบเขตท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนด

ไว้	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับมอบอ�านาจภายใต้ขอบเขตท่ีก�าหนดโดยประธานกรรมการบริหาร	และ

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบอ�านาจหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอ�านาจด�าเนินการของบริษัท

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

	 กรรมการของบริษทัมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	เว้นแต่บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ 

ซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน	อย่างไรก็ตาม	กรรมการบริษัทท่ีออกไปน้ันอาจได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

•	 จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

	 กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการไม่เกิน	 3	 วาระติดต่อกัน	 โดยเร่ิมนับวาระแรกต้ังแต่วันท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	 และครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระในวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีท่ีตนครบก�าหนดออกตามวาระ	ท้ังน้ี	คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้
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ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	 แต่ให้

คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการน้ันสิ้นสุดลง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะซึ่งเป็นการด�าเนินการอย่าง 

ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	 2557	 และเร่ิมจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในปี	 2559	 เพื่อช่วยให้

กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีท่ีผ่านมา	อันจะช่วยให้การท�างานของ

คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น	เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน	และยังเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะประกอบด้วย

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการท่ีมีผลท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 จ�านวน

กรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ	

นิยามกรรมการอิสระ	จ�านวนคณะกรรมการอิสระ	คุณสมบัติและแต่งต้ังเลขานุการบริษัท	เป็นต้น

•	 การด�าเนินการในเร่ืองท่ีท�าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 ความ

เหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ	 การได้รับเอกสารประกอบการประชุม	 และมีเวลาได้ศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอ	 บรรยากาศในห้องประชุมเอื้ออ�านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และไม่ถูกครอบง�า

โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง	เป็นต้น

•	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความส�าคัญ	ใช้เวลาในการพิจารณา	ทบทวน	และปฏิบัติ

ในเร่ืองต่างๆ	ท่ีส�าคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ	ได้แก่	การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ทิศทาง	กลยุทธ์	และแผนงานการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รายการเก่ียวโยง	ระบบควบคุมภายใน	การจัดการ

ความเส่ียง	นโยบายการแจ้งเบาะแส	การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เป็นต้น

•	 เร่ืองอืน่ๆ	ได้แก่	การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร	ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ	เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการท่ีมีผลท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	ได้แก่	คุณสมบัติ	

ความรู้	และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ	และความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เป็นต้น

•	 การด�าเนินการในเร่ืองท่ีท�าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้แก่	ได้ศึกษา

เอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม	 ได้ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมอย่างเหมาะสม	 ได้งดเว้นการเข้าร่วม

ประชุมและงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย	เป็นต้น

•	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ได้แก่	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกฎหมาย	 กฎ

เกณฑ์	และกฎบัตรได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บริษัท	ไม่แทรกแซงการท�างานของ

ฝ่ายจัดการ	การควบคุมและติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม	เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น	5	ระดับคือ	

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงหรือไม่มีการด�าเนินการในเร่ืองน้ัน	

1	=	ไม่เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย	

2	=	เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร	

3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดี	

4	=	เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	
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นอกจากน้ียังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	86	และ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	14	

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	 โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 86	 

และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	14	

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1.	 บริษัทส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู้เก่ียวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	เช่น	กรรมการ	กรรมการ	

บรรษัทภิบาล	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน	 เลขานุการบริษัท	 ได้เข้ารับการอบรม

หรือสมัมนาในเร่ืองต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	อย่างสม�า่เสมอ	โดยเฉพาะการอบรมท่ีจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย	 (IOD)	 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอย่างแท้จริง	 และมี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง

2.	 บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่	รวม

ถึงการจัดให้มีการแนะน�าธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ

3.	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบาย

ทรัพยากรบุคคล	 เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อสืบทอด

ต�าแหน่งงาน	(Succession	Plan)	โดยเฉพาะในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับส�านักขึ้นไป	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

บริษัทมีการวางแผน	สรรหา	คัดเลือก	และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต�าแหน่งงานหลักท่ีมีความ

ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	เมื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งน้ันๆ	ได้รับการแต่งต้ัง	โยกย้าย	เกษียณอายุ	ลาออก	และ

ส่งผลให้ต�าแหน่งน้ันๆว่างลง	ท้ังน้ีการคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน

ศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน	 (Performance	 &	 Potential	 Grid)	 และความสนใจในอาชีพของพนักงาน	

(Career	Interest)	เป็นส�าคัญ

4.	 	 ในช่วงปีท่ีผ่านมา	 บริษัทยังคงเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาผู้น�าเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย	 โดย 

ค�านึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเน่ืองในระยะยาว	บริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาผู้น�าภายในองค์กรต้องสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมการท�างานแบบ	 Harmony	 ดังน้ันจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้น�าผ่านรูปแบบ	 Action	 Learning	

Project-ALP	 (เป็นการรวมพนักงาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ชั่นมาร่วมกันท�างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย

ของโครงการ/งานน้ันๆ)	นอกจากน้ีบริษัทยังส่งเสริมทักษะการโค้ชให้กับผู้น�าในแต่ละระดับ	เพื่อน�าทักษะการโค้ชไป

ใช้กับทีมงาน	เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทีมงานได้คิดหาวิธีการในการท�างานให้ส�าเร็จ	ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความ

เปลี่ยนแปลง	 ความไม่แน่นอน	 ความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมในการท�าธุรกิจ	 จึงได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู	้

ประสบการณ์ใหม่ๆ	 เพื่อให้ผู้น�าของเราได้ก้าวทันความรู้ท่ีใช้ ในการด�าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและอนาคตผ่านการ

สัมมนาและฝึกอบรมด้วย	 กล่าวโดยสรุปการพัฒนาผู้น�าทุกระดับของบริษัทมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ โดยการท�างานจริง	

(70%)	การโค้ช	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	(20%)	และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา	(10%)	ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจ

ว่าผู้น�าของบริษัทสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในบทบาท	และความรับผิดชอบของตนเอง	เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

* ในปี 2559 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม 2 คน

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี	3	คณะคือ	

1.� คณะกรรมการตรวจสอบ�

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ	จ�านวน	3	คนดังน้ี

1.	ศ.ดร.โกเมน		 ภัทรภิรมย์	 2550	 2550	 2550	 2552	 2552	 2552

2.	นายปรีดี		 บุญยัง	 2548	 2553

3.	นายผดุง	 เตชะศรินทร์	 2548	 2551	 	 	 	 2551	 2544	 2546

4.	ศ.(พเิศษ)	ประสพสขุ	บุญเดช	*	 	 	 	 	 	 	 	 	 2559

5.	พล.ต.อ.พัชรวาท		 วงษ์สุวรรณ

6.	นายธนินท์		 เจียรวนนท์	 2548

7.	นายก่อศักด์ิ		 ไชยรัศมีศักด์ิ	 	 	 	 	 	 	 2549	 2543

8.	นายอดิเรก		 ศรีประทักษ์	 2548	 	 	 	 	 	 	 2544

9.	นายอ�ารุง		 สรรพสทิธิว์งศ์	*	 	 	 	 	 	 	 	 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		 ฐติะสทัธาวรกุล	 	 	 	 	 	 	 	 2544

15.	นายธานินทร์		 บูรณมานิต	 	 	 	 	 	 	 	 2553
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� � � จ�านวนการเข้าร่วมประชุม

� รายช่ือ� ต�าแหน่ง� คณะกรรมการตรวจสอบในปี�2559�

� � � (13�คร้ัง)

1.	ศ.ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 13/13	

2.	นายปรีดี		 บุญยัง	 กรรมการตรวจสอบ	 13/13	

3.	นายผดุง		 เตชะศรินทร์*	 กรรมการตรวจสอบ	 13/13	

* นายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 นอกจากท�าหน้าท่ีสอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทาน

การด�าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ	กฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับ

ดูแล	รวมท้ังสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุมมีการหารือ

ร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีเป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเก่ียวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน	

และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	 ดังมีรายละเอียดใน

หัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”	บริษัทได้น�าข้อเสนอแนะท้ังจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไป

ปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมคร้ังถัดไป	

ผู้จัดการส�านักตรวจสอบของบริษัทคือนายกฤษดา	 เอื้อปิยะชาติ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมหีน่วยงานสนับสนุน	คือ	ส�านักตรวจสอบท่ีเป็นหน่วยงานอสิระจากฝ่ายจดัการ	มหีน้าท่ีประเมิน

ความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน	ท�าการตรวจสอบ	และประเมนิการบริหารความเสีย่งต่างๆ	

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	 หลังจากน้ันจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	 

ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับผู้จัดการส�านักตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบเปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“การจัดการ”

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท
1.	 ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.	 ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและของบริษัท

3.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตัดสินใจในการด�าเนินงานและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อยและ

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

4.	 กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	1	คนต้องมีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปีพร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	 เว้นแต่บุคคลซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	จะอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปน้ี

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งต้ัง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ	หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พจิารณา	คัดเลอืก	เสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั	และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว	รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง

5.	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

1.	 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2.	 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3.	 ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.	 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร	(Charter)

8.	 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

ท้ังน้ีในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 

และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกเดือน	และมีการรายงานผลการตรวจสอบและ 

สอบทานรายการต่างๆ	ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส	รวมท้ังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ 

ฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
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2.� คณะกรรมการบรรษัทภิบาล�

	 ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	1/2559	เมื่อวันท่ี	5	กุมภาพันธ์	2559	และคร้ังท่ี	3/2559	วัน

ท่ี	11	พฤษภาคม	2559	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	คน	โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง	และมีเลขานุการ

บริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยต�าแหน่ง	ดังมีรายนาม	ดังน้ี

 

� รายช่ือ� ต�าแหน่ง� การเข้าร่วมประชุมในปี�2559�

� � � (4�คร้ัง)

1.	ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข	 บุญเดช*	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 2/4

2.	พล.ต.อ.พัชรวาท		 วงษ์สุวรรณ	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 4/4

3.	นายผดุง		 เตชะศรินทร์	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 4/4

4.	นายอ�ารุง		 สรรพสิทธิ์วงศ์	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 4/4

*ศ.(พเิศษ) ประสพสขุ บญุเดช ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการบรรษทัภบิาล เมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลเป็นคร้ังแรกในคร้ังท่ี 

3/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

โดยมีนายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นอกจากน้ีบริษัทยังได้แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	เพื่อให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทในเรื่องต่าง	ๆ 	ให้

เป็นมาตรฐานสากล	ได้แก่	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	นโยบายเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล	 จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 นโยบายการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท	 โดยกรรมการบรรษัทภิบาล 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	

นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบรรษัทภิบาลจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.	 ตาย

2.	 ลาออก

3.	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

4.	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลให้แจ้งบริษัท		

พร้อมระบุเหตุผลเพื่อท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทนภายใน	3	เดือนนับต้ังแต่วันท่ีต�าแหน่งว่างลง	โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น

กรรมการบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.	 จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.	 เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ	แนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต	ต่อคณะกรรมการ

บริษัท	พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการและแนว

ปฏิบัติต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 รวมท้ังสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการโดยร่วมกับ

กรรมการและฝ่ายจัดการ	และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

4.	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสากล	

กฎหมาย	 และระเบียบ	 ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัท	 และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง

5.	 รายงานผลการปฏิบัติงาน	ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

ต่อคณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง

6.	 ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนว

ปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และ

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง	อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง

7.	 ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

8.	 เร่ืองอื่นๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ

3.� คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ�

	 ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี	5/2559	เมือ่วนัท่ี	10	สงิหาคม	2559	ประกอบด้วยกรรมการบรษิทั

อย่างน้อย	3	คน	โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และมีผู้บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากร

บุคคลของบริษัท	ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยต�าแหน่ง	ดังมีรายนามดังน้ี

� รายช่ือ� ต�าแหน่ง� การเข้าร่วมประชุมในปี�2559�

� � � (1�คร้ัง)

1.	นายธนินท์		 เจียรวนนท์	 ประธานกรรมการก�าหนด	 0/1	

	 	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2.	พล.ต.อ.พัชรวาท		วงษ์สุวรรณ	 กรรมการก�าหนด	 1/1	

	 	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3.	นายผดุง		 เตชะศรินทร์	 กรรมการก�าหนด	 1/1		

	 	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

4.	นายอ�ารุง		 สรรพสทิธิว์งศ์	 กรรมการก�าหนด	 1/1	

	 	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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โดยมีนายสุรพันธ์	 ปุสสเด็จ	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส	 สายงานทรัพยากรบุคคล	 ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1.	 เป็นกรรมการบริษัท

2.	 มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี

3.	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับ

สากลอย่างต่อเน่ือง	เพื่อน�ามาปรับปรุงนโยบายด้านการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท	

4.	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น	 รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้ โดย

อิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ

5.	 มีความเป็นอิสระในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ	 หรือกรณีอื่นๆ	 รวมท้ังจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท	โดย

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจจะได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ

1.	 ลาออก

2.	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบัตรของกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3.	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ท�าเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ

บริษัท	ท้ังน้ี	การลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีหนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีท่ีกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ	ให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง	เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน	

3	เดือนนับต้ังแต่วันท่ีต�าแหน่งว่างลง	เพื่อให้กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจ�านวนครบตามท่ีก�าหนด	โดย

บุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1.	 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัท	โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.	 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	รวมท้ัง

คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

3.	 ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

4.	 เร่ืองอื่นๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ด�าเนินการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี	 2559	 บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล	 และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	 เพื่อช่วยให้กรรมการชุดย่อยของบริษัทได้มีการ

พจิารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ในช่วงปีท่ีผ่านมา	เพือ่ช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการชดุย่อยมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ�ประกอบด้วย

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม	 ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมี

ประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 จ�านวนกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม	มีความรู้	 ประสบการณ์	 และเหมาะสมกับการปฏิบัติ

หน้าท่ี	กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจ�านวนท่ีเหมาะสม	กระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

มาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส	ยุติธรรม	ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง	เป็นต้น

•	 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ได้แก่	ได้รับทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า	จ�านวนคร้ังของการประชุมมีความ

เหมาะสม	การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม	ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า	มีเวลาศึกษา

ข้อมูล	บรรยากาศในการประชุมเอื้ออ�านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจการท�ารายการ	เป็นต้น

•	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ได้ให้ความส�าคัญ	ใช้เวลาในการพิจารณา	ทบทวน	

และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ	ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือ	สอบทานให้บริษัทด�าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ให้ถูกต้อง	 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในท่ีดี	 พิจารณารายการเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	ให้ความเห็นในการแต่งต้ัง	ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	พิจารณา

คัดเลือก	เสนอแต่งต้ัง	ถอดถอน	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการ

ด�าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม	เป็นต้น
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

•	 น�าเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท	 และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ

บริษัท	ดูแลให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ทบทวนแนวทางดังกล่าว

และเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ ได้มาตรฐานสากล	 ก�าหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility:	 CSR)	 รวมท้ัง

ติดตามให้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสม	วางกรอบแนวทางและการด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต	เป็นต้น

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

•	 ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการท่ีต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ	ด�าเนินการพิจารณาและ

สรุปรายชื่อเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม	จัดให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาและสืบทอดงาน

ของกรรมการและผู้บริหาร	(Succession	Plan)	วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเน่ือง	พิจารณา

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็น 

ตัวเงิน	ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	เช่น	การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น	5	ระดับคือ	

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงหรือไม่มีการด�าเนินการในเร่ืองน้ัน	

1	=	ไม่เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย	

2	=	เห็นด้วยหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร	

3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดี	

4	=	เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	

นอกจากน้ียังช่องว่างให้กรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	แบบรายคณะมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	100		

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	 โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 90	 

และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	10	

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม	โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	84	และ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	16	
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3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
•� กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน	 5	คน	 คิดเป็นสัดส่วน	 1	 ใน	 3	 ของกรรมการท้ังคณะ	 ได้แก่	 ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภิรมย์	 

นายปรีดี	บุญยัง	นายผดุง	เตชะศรินทร์	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	และ	ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข	บุญเดช

•� คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท	นอกจากประกอบด้วยคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องแล้ว	 ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนอีกด้วย

นอกจากน้ีบริษัทยังได้ก�าหนดให้สัดส่วนท่ีกรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในข้อ	 1	 และข้อ	 8	

มีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าตามประกาศดังกล่าว	โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะมีคุณสมบัติเฉพาะดังน้ี

1.	 ถือหุ ้นไม่เกิน	 0.5%	 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ท้ังน้ี	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

รายน้ันๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ท้ังน้ี	 ลักษณะ 

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะท่ีเป็น	บิดามารดา	

คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคล 

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือ 

เคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	2	ปี

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง 

การเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
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7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน

เดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน	0.5%	ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ	1	ถึงข้อ	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ

ของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	โดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดตามข้อ	4	หรือข้อ	6	คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ ได้	หากเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ	 และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

1.	 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ	 ท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

2.	 เหตุผลและความจ�าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3.	 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

•� แนวทางการสรรหากรรมการ

บริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพือ่ท�าหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมคุีณสมบติั

ท่ีเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้	 โดยพิจารณาจากความรู้	

ความสามารถ	และประสบการณ์การท�างานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของต�าแหน่งท่ีว่างลงได้	และน�าเสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง

•� การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การวางแผนสบืทอดต�าแหน่งถอืเป็นการพฒันาบคุลากรในระยะยาวและเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร	หากมตี�าแหน่ง

ในระดับบริหารว่างลงหรือเป็นต�าแหน่งใหม่	บริษัทจะพัฒนาบุคลากรภายในท่ีอยู่ในเกณฑ์เป็นอันดับแรกก่อน	โดยบริษัทก�าหนด

ให้ผู้บังคับบัญชาสายงานสรรหาคัดเลือกพนักงานในความรับผิดชอบจ�านวนไม่เกิน	3	คน	เพื่อพัฒนาและวางแผนให้เป็นผู้สืบทอด

ต�าแหน่ง	 การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งระดับผู้บริหารส�านักขึ้นไปให้ผู้บริหารเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบาย

ทรัพยากรบคุคลเพือ่ขอรับรองก่อนการจดัท�าแผนพฒันาต่อไป	ท้ังน้ีการคัดเลอืกผูส้บืทอดต�าแหน่งจะพจิารณาจากผลการปฏบิติังาน	

ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน	(Performance	&	Potential	Grid)	และความสนใจในอาชีพของพนักงาน	

(Career	Interest)	เป็นส�าคัญ
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นอกจากน้ีกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามท่ีก�าหนดโดยประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังต่อไปน้ี

1.	 มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกด�าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 

การก�ากับดูแลตลาดทุน	ได้แก่

1.	 เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือ

2.	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ	หรือ

3.	 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 หรืออยู่ระหว่างถูกด�าเนินคดีเน่ืองจากกรณีท่ีส�านักงาน	

ก.ล.ต.กล่าวโทษหรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก	ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือ

ไม่	และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี	ท้ังน้ีเฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.	 มีประวัติการบริหารงานท่ีมีลักษณะหลอกลวง	ฉ้อโกง	หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน	ได้แก่

1.	 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ	หรืออยู่

ระหว่างถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ	หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว	

ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน	หรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก	ไม่ว่าศาลจะ

มีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่	 และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี	 ท้ังน้ี

เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลักษณะหลอกลวง	ฉ้อโกง	 หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน	 และ

ท�าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร	หรือต่อลูกค้า	หรือ

2.	 เคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก	ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่	และพ้นโทษจ�าคุก

หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี	 ท้ังน้ี	 ในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมี

ลักษณะหลอกลวง	ฉ้อโกง	หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน	หรือ

3.	 เป็นผู้ท่ีศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน	และ

ยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันท่ีศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3.	 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัท	 หรือตลาดทุนโดยรวม	 ในเร่ืองท่ีมีนัยส�าคัญ	

ได้แก่

1.	 มีพฤติกรรมกระท�าการ	 หรือละเว้นกระท�าการโดยไม่สุจริต	 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการท�า

ธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย	หรือเป็นเหตุให้

ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์ โดยมิชอบ	หรือ

2.	 มีพฤติกรรมในการเปิดเผย	หรือเผยแพร่ข้อมูล	หรือข้อความเก่ียวกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จท่ี

อาจท�าให้ส�าคัญผิด	หรือโดยปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง	ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ	การมีส่วนรับผิดชอบ	หรือมีส่วน

ร่วมในการจัดท�า	เปิดเผย	หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความน้ัน	หรือโดยการกระท�าหรือละเว้นการกระท�า

อื่นใด	 ท้ังน้ี	 เว้นแต่พิสูจน์ ได้ว่าโดยต�าแหน่ง	 ฐานะ	 หรือหน้าท่ีของตน	 ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของ

ข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว	หรือการขาดข้อเท็จจริงท่ีควรต้องแจ้งน้ัน	หรือ

3.	 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า	หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว	
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลท่ีท�าให้สามารถควบคุมการดูแล	 การจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	โดย

1.	 มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตาม

สัดส่วนการถือหุ้น	โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

2.	 มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือ

แจกแจงอ�านาจด�าเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว

3.	 มีกลไกในการก�ากับดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	การท�ารายการระหว่างบริษัท

ดังกล่าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัท 

ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นในท�านองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	 ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่ม	

หน่วยงานกฎหมายกลาง	และหน่วยงานเลขานุการบริษัท	นอกจากน้ีข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อก�าหนดเก่ียวกับ

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายหลักทรัพย์

อีกด้วย

4.	 มีการก�าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม	เพียงพอ	ในบริษัทย่อยด้วยคู่มือแจกแจงอ�านาจด�าเนินการ	

และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบของกลุ่ม

5. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
1.� การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนเร่ืองการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ว่าต้องเป็นไปเพื่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	จึงมีการพิจารณาการท�ารายการอย่างรอบคอบ	และต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วม

ในการตัดสนิใจ	หลงัการอนุมติัการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันมกีารแจ้งมติท่ีประชมุต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ	เพือ่เผยแพร่ให้กับผูถ้อืหุน้

ภายในวันท่ีกรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา	9.00	น.ของวันท�าการถัดไป	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง	รวดเร็ว	

ทันเหตุการณ์	

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าท่ีส�าคัญท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ครอบครัว	และผู้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ท�าธุรกรรมใดๆ	ท่ีมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะกระท�าด้วยตนเอง	หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว	หรือ

บุคคลใกล้ชิด	เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ด�าเนินการดังน้ี

•	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	 จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี	 และปรับปรุง

แก้ ไขรายงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 และเก็บรักษารายงานไว้ท่ีเลขานุการบริษัท	 นอกจากน้ีให้ส่งส�าเนา

รายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 รายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 แต่หากกรณีมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการดังกล่าว	 จะต้องกระท�าไปด้วยความ
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โปร่งใส	 เท่ียงธรรม	 เสมือนเป็นการท�ากับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และในการ

พิจารณาอนุมัติการท�ารายการ	กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

•	 อนุมัติหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปให้ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมระหว่าง

บริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้	หากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจ 

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	

นอกจากน้ียังให้บริษัทจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส	 และรายงานต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี	2559	บริษัทไม่มีการท�าธุรกรรมเก่ียวกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันแต่อย่างใด	มีเพียงการท�าธุรกรรมระหว่าง

บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปท่ีฝ่ายจัดการสามารถ

ด�าเนินการได้ภายใต้หลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

2.� การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความส�าคัญเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	โดยได้ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท	 มิให้มีการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	Trading)	ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งหมายถึง	กรรมการของบริษัท	ผู้บริหารของบริษัท	

และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล	รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	

ดังนี้

•	 ห้ามมิให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคล

ภายนอก	และ	1	วันหลังจากการเผยแพร่งบการเงินโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความเป็นไปรษณีย์

ทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	แจ้งเตือนแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า

เป็นเวลา	1	สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อขายทุกคร้ัง	และทุกคร้ังเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	กรรมการ

และผู้บริหารต้องจัดท�าแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 (แบบ	 59-2)	 และแจ้งต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	ภายใน	3	วันท�าการเพื่อให้ส�านักงาน	

ก.ล.ต.	เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนท่ัวไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

•	 ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อหา 

ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เก่ียวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

•	 ก�าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 คู่สมรส	 และ

ของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

เมื่อวันท่ี	21	 เมษายน	2559	ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2559	ของบริษัท	ได้มีการอ่านจดหมายเปิดผนึกถึง 

ผู้ถือหุ้นของนายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	เพื่อขอโอกาสชี้แจงเหตุการณ์ท่ีผู้บริหารของบริษัท	3	คนถูกค�าสั่งเปรียบ

เทียบปรับจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	เมื่อเดือนธันวาคม	2558	กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

น้ัน	ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าผู้บริหารท้ัง	3	คนได้กระท�าผิดพลาดไปโดยไม่เจตนา	เน่ืองจากไม่เข้าใจใน

กฎเกณฑ์อย่างชัดแจ้ง	ผู้บริหารท้ัง	3	คนรู้สึกเสียใจอย่างย่ิงต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น	ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและจะไม่กระท�า

ความผิดซ�้าอีก
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จากบทเรียนในคร้ังน้ี	 ระบบบรรษัทภิบาลของบริษัทต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของตลาดทุน

ไทยท้ังในและต่างประเทศ	ตลอดจนความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อบริษัท	ต้องมีการปรับเปลี่ยนใปตามกติกาสากล	ควบคู่ไปกับ

การรักษารากฐานวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและมีอยู่	ในฐานะประธานกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปรับ

สร้างบรษิทัใหม้ีวฒันธรรมองค์กรที่ได้มาตรฐานบรรษัทภบิาลในระดบัสากล	 โดยจะปลกูฝงัและฝกึอบรมเพื่อใหเ้กดิความตระหนกัรู้

แก่กรรมการและผู้บริหาร	ให้มีความรู้	ความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลอย่างถ่องแท้	เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีอีก	

โดยจะลงโทษอย่างเคร่งครัด	และไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาดในลักษณะน้ี	อาทิ	การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ	และการไม่ปฏิบัติตามต่อกฎว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล	เป็นต้น

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	5/2559	เมื่อวันท่ี	10	สิงหาคม	2559	ได้พิจารณารับทราบการท่ีผู้บริหารท้ัง	

3	คนดังกล่าวแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการว่า	จากเหตุการณ์ท่ีส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับน้ัน	ผู้บริหารท้ัง	3	

คนรู้สึกเสียใจ	อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ีมีต่อบริษัทว่า	ผู้บริหารท้ัง	3	คนต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 จึงแสดงความประสงค์ของดรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�ารายเดือนเป็นเวลา	 1	 ปีเร่ิมต้ังแต่

เดือนสิงหาคม	2559	เป็นต้นไป

ท้ังน้ีในปี	2559	ไม่ปรากฏการกระท�าความผิดในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง

แต่อย่างใด

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1)� ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี�(Audit�Fee)

ในปี	2559	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ได้แก่	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	4068	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	จ�านวน	5.063	ล้านบาท	นอกจากน้ีบริษัท	

เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม	20	แห่ง	และบริษัทย่อยในต่างประเทศ	

3	แห่ง	คือ	Lotus	Distribution	Investment	Limited,	Albuera	International	Limited	และบริษัท	วีนาสยามฟู้ด	จ�ากัด	

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศ	 ได้แก่	 Successor	 Investments	 Limited,	 Successor	 (China)	 Investments	

Limited	และ	Nanjing	Zheng	Yi	Xin	Trading	Co.,	Ltd.	จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีต่างประเทศ	

(2)� ค่าบริการอ่ืน�(Non-audit�Service)

ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชยสอบบัญชี	จ�ากัด	แต่อย่างใด

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ในรอบปี	2559	บริษัทมีการด�าเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล	เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ดังน้ี

1.	 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ

บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และแนวปฏิบัติต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

2.	 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	และพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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3.	 มีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาลด้านต่างๆ	 และ

รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4.	 มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	เพื่อท�าการ

ประเมินกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทท่ีมีอยู่	เปรียบเทียบกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัทและแนวปฏิบัติสากล	และจัดท�าโครงการเพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของ

บริษัทให้เป็นมาตรฐานสากลในเร่ืองต่างๆ	ดังน้ี

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)

•	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)

•	 นโยบายเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Privacy	Policy)

•	 จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Business	Ethics	and	Code	of	Conduct)

•	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)

•	 นโยบายการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Governance)

•	 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน	(Insider	Trading	Policy)

•	 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และส�านักงาน	ก.ล.ต.	 (Public	Disclosure	 as	

per	SET	and	SEC‘s	requirements)

5.	 เร่ืองส�าคัญด้านบรรษัทภิบาลท่ีบริษัทได้ด�าเนินการไปแล้วและก�าลังด�าเนินการอยู่	ได้แก่

1.	 ปรับโครงสร้างการก�ากับดูแล	โดยก�าหนดหน่วยงานและผู้ดูแลรับผิดชอบให้ชัดเจน	คือ	หน่วยงานบริหารความ

เสี่ยงและหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และรายงานผลการด�าเนิน

งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	 ปรับปรุงกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลต่างๆ	ของบริษัทตามโครงการยกระดับบรรษัทภิบาล	ได้แก่

•	 จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ได้แก่	กฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท	กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 กฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	 กฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

•	 ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

•	 จัดท�าแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงาน	หน่วยงาน

สนับสนุนและส�านักตรวจสอบ

•	 จัดท�านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

•	 จัดท�าและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการตรวจสอบภายใน	 แผนการตรวจสอบประจ�าปี	

และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการในเร่ืองการรับข้อร้องเรียน

•	 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	อาทิ	คู่มือการบริหารความเสี่ยง	ขั้นตอนการรายงานเร่ือง

การบริหารความเสี่ยง	และช่องทางการสื่อสารนโยบาย

•	 จัดท�าและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเน่ืองของการด�าเนินการ	 (BCP)	 และแผนส�ารองฉุกเฉินมาตรการ

จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (KPIs)	 เร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน
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•	 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค้า	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

•	 พัฒนากระบวนการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เช่น	จัดท�าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	

จัดท�าคู่มือท่ีเก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ	 ก�าหนด	 Checklist	 เพื่อใช้ ในการ 

สอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

•	 จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

•	 จัดท�าและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด้าน	IT	การเพิ่มศักยภาพในการก�ากับดูแลด้าน	IT	และจัดท�า

นโยบายและระเบียบด้านการก�ากับดูแลสารสนเทศ	(IT	Governance)

•	 พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเร่ืองของกฎหมาย	แนวปฏิบัติ	คู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 โดยครอบคลุมในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การ

ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน	การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต

6.	 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอบคุคลท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการ

ท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 และให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคล	 ต้ังแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	2560	เป็นต้นไป	โดยจัดท�าเป็นแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	และได้

ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันท่ี	30	กันยายน	

2559	ซึ่งเป็นการด�าเนินการล่วงหน้า	90	วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี	ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการด�าเนินการ

และเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทส่งรายชื่อบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอดังกล่าวต่อคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการเพื่อด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการทุจริตในองค์กร	

ซึ่งจะส่งผลกับสังคมและประเทศชาติ	 และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะต่อต้านการทุจริต	 บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์และเข้า

ร่วมเป็นหน่ึงในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 นอกจากน้ีบริษัทยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ

กฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Global	Compact	-	UNGC)

บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	

เมื่อวันท่ี	 20	 สิงหาคม	 2557	 และแต่งต้ังให้ผู้จัดการส�านักตรวจสอบเป็นหัวหน้าคณะท�างานในการศึกษา	 เตรียมการ	 และ 

ด�าเนินการเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการน�าบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว	

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการด�าเนินการและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี	10	

สิงหาคม	2559	ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	แนวปฏิบัติส�าหรับการ

ต่อต้านการทุจริต	 แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล	 แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน	 แนวปฏิบัติในการให้/รับ	 ของขวัญ	

ของช�าร่วย	และการรับรอง	ซึ่งเป็นเน้ือหาท่ีครอบคลุมตามข้อก�าหนดของ	CAC	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และบุคลากร

ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	 โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อ

การกระท�าใดใดท่ีอาจน�าไปสู่การทุจริต	แม้ว่าการกระท�าน้ันจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม

บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อก�าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองน้ี	มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการ

ทุจริต	 มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 มีการจัดท�าและสร้างความตระหนักเร่ืองการต่อต้านการทุจริต 
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แก่พนักงานทุกระดับ	มีการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตท้ังภายในและภายนอกองค์กร	ได้แก่	บริษัทย่อย	บริษัท

คู่ค้า	เป็นต้น	จดัให้มกีารอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจ�าปีผ่านหลกัสตูรต่างๆ	เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่	

รวมถึงการอบรมผ่านระบบ	 E-Learning	 มีการก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตท่ีสามารถช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตได้แล้ว	 บริษัทยังได้จัดท�ามาตรการตรวจ

พบการทุจริต	 และเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าท่ีอาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที	 บริษัทจึงได้ก�าหนดช่องทาง

สื่อสารเพื่อให้ผู้บริหาร	พนักงานผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีโอกาสร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต	หรือในกรณี

ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต	 และให้ความส�าคัญกับการ

เก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ	 ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น	 ตลอดจนจัดให้มีการ

รายงานผลการปฏบิติังานในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทัผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล

และเมื่อวันท่ี	9	ธันวาคม	2559	บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อขอรับรองการ

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ	(CAC)	ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ	CAC



123

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

	โดยก�าหนดเป็นพันธกิจท่ีชัดเจน	กล่าวคือ	มุ่งสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับสังคมและชุมชนภายใต้กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ	

โดยน�าความต้องการและความคาดหวังจากสังคมและชุมชนมาวิเคราะห์	วางแผน	และก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินงานท่ีเป็น

รูปธรรม	เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพสังคมไทยให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน	

บริษัทมีความตระหนักและให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการด�าเนินงานทางธุรกิจในทุกด้าน	 (CSR	

in	 Process)	 สอดคล้องเป็นไปตามคู่มือ	 “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม”	 (CSR	 Guidelines)	 จัดท�าโดยคณะท�างานส่งเสริมความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน	ซึ่งถือว่าเป็นคู่มือท่ีก�าหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่

บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนการวางแนวปฏิบัติด�าเนินงาน	และการเปิดเผยผลด�าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงานสากล	GRI	ฉบับ	G4	ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการด�าเนินงาน

ดังกล่าวได้	จาก	รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน�(Sustainability�Report)�ประจ�าปี�2559�ของ�บริษัท�ซีพี�ออลล์�(มหาชน)�จ�ากัด 

พร้อมกันน้ี	 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 ยังครอบคลุมถึง	 กิจกรรมเพื่อสังคม	 (CSR	 after	

Process)	และอื่นๆ	อาทิ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจค้าปลีกท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 จึงก�าหนดยุทธศาสตร์	 “7go	Green”	 เมื่อปี	 2554	

ขับเคลื่อนไปพร้อมกับ	 “ปณิธานสีเขียว”	 ริเร่ิมโครงการต่างๆ	 เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่ชุมชนและสังคม	 ผ่านร้าน	

7-Eleven	ท่ีมีสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ	ดังน้ี

 ด้านบริหารจัดการพลังงาน
•� ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ	 บริษัทออกแบบร้าน	 7-Eleven	 สาขาธาราสแควร์	 ให้เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของ

ประเทศไทยและอาเซียน	ท่ีได้รับการรับรองอาคารเขียว	ระดับแพลทตินัม	จากสถาบันอาคารเขียวไทย	ตามมาตรฐาน

การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย	 ท้ังยังเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ	 

ท่ีได้การรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์และฉลากคาร์บอน	 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ	ท่ีระบุว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	7-20%	ภายในปี	2563	จากความส�าเร็จของร้านต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน	บริษัทได้น�านวัตกรรมการประหยัดพลังงานไปขยายผลการพัฒนาปรับปรุงร้าน	7-Eleven	และศูนย์

กระจายสินค้าในปี	2559	อาทิ	การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ	LED	การเปลี่ยนมาใช้ตู้ ให้ความเย็นแบบ	Open	Showcase	

ระบบรวมศูนย์	และการเปลี่ยนมาใช้เคร่ืองปรับอากาศ	Inverter	ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิผล

•� โครงการพลังงานแสงอาทิตย์� (Solar�Rooftop)	บริษัททดลองติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์	 (Solar	Cell)	 ท่ีร้าน	7-Eleven	

จ�านวน	5	สาขา	รวมท้ังเร่ิมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบางสาขา	

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

 ด้านการจัดการขยะ
•� โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด�Environmental�Friendly�Packaging	ในปี	2559	บริษัทน�าร่องโครงการ	

Reduce	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	การเปลี่ยนฉลาก	Shrink	Sleeve	ในกลุ่มน�้าด่ืมฉลากเขียว	การหลีกเลี่ยงการใช้	

PVC	 โดยใช้วัสดุทดแทนท่ีมีคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว่า	 และการลดปริมาณการใช้กระดาษส�าหรับแก้วกระดาษ 

ท่ีรองรับสินค้าเย็น	

•� โครงการการใช้จุลินทร์ทรีย์บ�าบัดบ่อดักไขมัน	โดยพัฒนากระบวนการใช้จุลินทรีย์ผง	ส�าหรับการบ�าบัดไขมันในบ่อดัก

ไขมันให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ	ควบคู่ไปกับถังเติมและหมักจุลินทรีย์อัตโนมัติ	 ซึ่งช่วยลดกระบวนการท�างานจาก

การตักไขมันในบ่อดัก	8	คร้ังต่อเดือน	เหลือเพียง	2	เดือนต่อคร้ัง	ส่งผลให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดีขึ้น	

•� โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก�“คิดถุ๊ง�คิดถุง”�บริษัทด�าเนินโครงการลดปริมาณการใช้พลาสติกอย่างต่อเน่ือง

เข้าสู่ปีท่ี	 5	 โดยพนักงานร้าน	7-Eleven	ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการสื่อสารรณรงค์ท้ังภายในและภายนอกร้าน	 เพื่อให้ 

ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมลดโลกร้อนด้วยการลด	ละ	เลิก	ใช้ถุงพลาสติก	ในปี	2559	บริษัทได้

ต่อยอดโครงการ	 “ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น	 อีเลฟเว่น”	 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	 และขยายเครือข่าย

เยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกไปยังโรงเรียนต่างๆ	ท่ัวประเทศ	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทัมุง่ประสานความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนในสงัคม	ส่งเสริมชมุชนและผูด้้อยโอกาสทางสงัคมให้เข้มแขง็ขึน้	โดยสนับสนุน

ทุนการศึกษา	เพื่อพัฒนาอาชีพแก่บุตรหรือผู้ท่ีอยู่ในการอุปการะของผู้ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 รวมท้ังบุตรหลานโชห่วย	 เพื่อเข้าศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีก	 รูปแบบการเรียนแบบทวิภาคีท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์	และน�าความรู้กลับไปพัฒนาร้านค้าของครอบครัวให้เติบโตอย่างย่ังยืน

นอกจากน้ี	การอบรม	“ท�าโชห่วยให้รวยอย่างย่ังยืน”	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายน้ัน	 ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อมอบความรู้

ด้านการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย	ส�าหรับน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	ขณะเดียวกัน	บริษัทยังคง

สนับสนุนช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย	ผ่านร้าน	7-Eleven	และ	24	Shopping	ท้ังยังริเร่ิมโครงการ

ต่างๆ	เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของคู่ค้าให้พร้อมท่ีจะประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ด้านการสร้างแรงงานคุณภาพ	 บริษัทมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

เข้าสูก่ระบวนการท�างานค้าปลกี	ภายใต้แนวคิด	Work	Based	Learning	ท่ีมุง่สร้างมอือาชพี	ซึง่เป็นการเรียนรู้คู่การปฏบิติังานจริง

ผ่านสาขาวิชาท่ีหลากหลายของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	(PAT)	ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	และสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์	 (PIM)	 ในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรากฐานการศึกษาของไทยให้

แข็งแกร่งแล้ว	ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	อีกด้วย
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การพัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู	้ตลอดไปจนถึงการสร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศ	บริษัท

จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน	3	ด้าน	ดังน้ี	

•� ส่งเสริมภาษาไทยแบบบูรณาการ	 บริษัทมุ่งส่งเสริมการอ่านและการเขียน	 รวมท้ังพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวสู่แวดวง

วรรณกรรมอย่างสมบูรณ์	ผ่านโครงการต่างๆ	ได้แก่

โครงการ	“รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด”	บริษัทด�าเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่น	รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด	เป็นปี

ท่ี	13	ติดต่อกัน	เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพ	รวม	7	ประเภท	คือ	กวีนิพนธ์	นวนิยาย	นิยายภาพ	(การ์ตูน)	

รวมเร่ืองสั้น	วรรณกรรมส�าหรับเยาวชน	สารคดี	และรางวัล	“นักเขียนรุ่นเยาว์”

โครงการ	“กล้าวรรณกรรม”	และโครงการ	“เซเว่น	อีเลฟเว่น	ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”	เพื่อขยายผลโครงการ

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด	 อีกท้ังส่งเสริมเยาวชนท่ีมีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ

ดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ในปี	 2559	 บริษัทจึงด�าเนินโครงการดังกล่าวต่อเน่ืองเป็นรุ่นท่ี	 13	 ภายใต้แนวคิด	 

“ผู้ ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ	ผู้น้ันเกิดมาส�าหรับคนอื่น”	(ศรีบูรพา)

โครงการ	“บันไดกวี”	บริษัทร่วมกับคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด	ด�าเนินโครงการ	

“บันไดกวี”	เป็นคร้ังท่ี	2	เพื่อสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ ไทย	โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากท่ัวประเทศ

รวม	78	คน	เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้	กลวิธีการเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ ไทยจากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

โครงการ	“หนังสือเล่มเล็ก”	ในปี	2559	บริษัทด�าเนินโครงการ	“หนังสือเล่มเล็ก”	ภายใต้แนวคิด	“เขียนสร้างสรรค	์

ผ่านเส้นสาย	ถวายพ่อของแผ่นดิน”	นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 9	 ยังเป็นการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ภาษาไทย	 และความคิด

สร้างสรรค์	

•� บูรณาการการสอนด้วยหลักธรรมะ	 เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระวิชา	 เกิดความเชื่อมั่น	 มีความรู้	 เข้าใจในหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา	 และสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนได้	 บริษัทจึงด�าเนินโครงการ 

พุทธศาสนา	 มาต้ังแต่ปี	 2539	 ปัจจุบันมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังอาจารย์และข้าราชการในสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	เยาวชน	ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจปฏิบัติธรรม	อีกด้วย

•� บ่มเพาะปัญญาด้วยกีฬาหมากล้อม	บริษัทส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อม	หรือ	“โกะ”	จนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมาต้ังแต่

ปี	 2536	 โดยจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียน	 นักศึกษา	 ตลอดจนประชาชนท่ัวไป	 รวมท้ังสนับสนุนการ

จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม	 เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนคัดเลือกเยาวชนเป็น 

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ	นอกจากน้ี	ยังส่งเสริมการเล่นกีฬา

หมากล้อมผ่านช่องทางออนไลน์ท่ี	www.thaigogenius.com	
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ผลลัพธ์ด้านการเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน 
•	 รางวัลชนะเลิศ	 “สุดยอดแบรนด์ท่ีถูกเลือกซื้อสูงสุดในกลุ ่มผู ้ค ้าปลีกในประเทศไทย”	 จากผลวิจัยท่ีจัดท�าโดย	 

กันตาร์	เวิล์ดพาแนล	(KWP)	ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าผู้บริโภคเชิงลึกในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค	

•	 รางวัล	“แบรนด์ท่ีมีความน่าเชื่อถือสูงสุดอันดับ	1”	(Thailand’s	Most	Admired	Brand	2016)	เป็นปีท่ี	4	ติดต่อกัน	

จากผลวิจัย	“Thailand’s	Most	Admired	Brand	และ	Why	We	Buy?”	โดยนิตยสาร	BrandAge	

•	 รางวัล	“แบรนด์ยอดนิยมอันดับ	1	ของเมืองไทย	2015-2016	สาขาร้านสะดวกซื้อ	และอาหารแช่แข็ง	ภายใต้ชื่อ	อีซีโก	

จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์	ในฐานะบริษัทท่ีสามารถครองใจและเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ	1	ของผู้บริโภคชาวไทย	

•	 ใบรับรอง	 “การชดเชยก๊าชเรือนกระจกจนเป็นศูนย์”	และโล่ประกาศเกียรติคุณ	“องค์กรต้นแบบลดก๊าชเรือนกระจก”	

ในโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนฟุตพร้ินท์	 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การ

มหาชน)	

•	 รางวัล	“สถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุขระดับประเทศ”	ศูนย์กระจายสินค้า	CDC	บางบัวทอง	 

ได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

•	 รางวัล	 “สถานประกอบการดีเด่น	ด้านความปลอดภัย”	ของท้ังศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค	 ศูนย์กระจายสินค้า

ควบคุมอุณหภูมิ	ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอร่ี	รวมไปถึงศูนย์กระจายสินค้าสื่อสิ่งพิมพ์	รวมกว่า	10	แห่ง	โดยได้รับรางวัล

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

•	 รางวัล	 “สถานประกอบการดีเด่น	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”	 ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค	 จังหวัด

ขอนแก่น	ได้รับรางวัล	5	ปีซ้อนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

•	 รางวัล	 “ประกวด	 To	 Be	 Number	 One	 ระดับประเทศ”	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด	 

(To	 Be	 Number	 One)	 ของท้ังศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค	 ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ	 ศูนย์กระจาย 

สินค้าเบเกอร่ี	รวมไปถึงศูนย์กระจายสินค้าสิ่งพิมพ์	รวมกว่า	8	แห่ง	โดยได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต	

•	 รางวัล	“Thailand	Quality	Prize:	QCC”	ของศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค	บางบัวทอง	และ	ศูนย์กระจายสินค้า

ภูมิภาค	จังหวัดล�าพูน	ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	

•	 รางวัล	 “Thailand	 5S	 Award”	 ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคม 

ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	

•	 	โล่ประกาศเกียรติคุณ	“สถานประกอบการท่ีมีการจ้างงานผู้สูงอายุ”	ของ	ซีพี	ออลล์	จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	

•	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการจัดหางาน”	 ในฐานะท่ีบริษัทให้การสนับสนุนการจัดหางานร่วมกับ

กระทรวงแรงงานมาอย่างต่อเน่ือง	
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คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	และได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Global	Compact,	UNGC)	โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และแนวปฏิบัติส�าหรับการต่อต้านการทุจริต	 การให้และรับของขวัญ	 การรับรอง	 

เงินสนับสนุน	และการบริจาค	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียได้ยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ	โดยได้มีการเผยแพร่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท	รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทได้ตระหนักถึงเร่ืองดังกล่าว	และก�าหนดให้ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น	รวมท้ังก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตท่ีสามารถช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตได้แล้ว	 บริษัทยังได้จัดท�ามาตรการ

ตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าท่ีอาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที	 บริษัทจึงได้ก�าหนดช่องทาง 

การสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องรวมถึงผู้บริหารพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน	 หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	และบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ	ซึ่งจะรับรู้เฉพาะ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายและผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน	โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังน้ี

1.	 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหน่ึง	ดังน้ี

-	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 E-mail	 AuditCommittee@cpall.co.th

-	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 E-mail	 CGcommittee@cpall.co.th

-		 คณะกรรมการบริษัท	 E-mail	 BOD@cpall.co.th

2.	 ทางไปรษณีย์	โดยระบุหน้าซองถึง

ส�านักตรวจสอบ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

เลขท่ี	119	ชั้น	16	อาคารธาราสาทร	ซอยสาทร	5	ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

3.	 ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล

โทรศัพท์	 0-2648-2770

โทรศัพท์	 0-2711-7744

โทรสาร	 0-2679-0187

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญท่ีสุดกระบวนการหน่ึง	 และการควบคุมภายในท่ีดีจะ

ท�าให้ระบบการท�างานของบริษัทมีความถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น	

บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 

ได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ท�าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิให้ถกูต้องและเชือ่ถอืได้	

รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมท้ังให้มีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง	การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน

เหล่าน้ันมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก�าหนด	 โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ 

การควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในท่ีดีของบริษัท	ประกอบด้วย	

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี	 โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และ

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน	และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม

กับการด�าเนินงานอยู่เสมอ	 โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินงานและการก�ากับดูแล

กิจการ	เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมิน

ผลการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน	โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี	

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	โดยมีการแต่งต้ังคณะท�างานบริหารความเสี่ยง	Risk	Management	Committee	

ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบาย	 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 ให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัย

ความเสี่ยงด้านต่างๆ	 ผลกระทบ	 โอกาสเกิด	 และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจาก

ภายในและภายนอก	 รวมไปถึงการก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างชัดเจน	 รวมท้ังการ

จดัการความเสีย่งท่ีเผชญิอยู่ได้อย่างรวดเรว็	และมปีระสทิธผิล	บริษทัมกีารจดัท�าแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	(Business	

Continuity	Plan:	BCM)	และแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ	 (Disaster	Recovery	Plan:	DRP)	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 และท�าให้มั่นใจว่าการท�างานท่ีส�าคัญของบริษัทจะมีความต่อเน่ือง	 

ไม่หยุดชะงัก	 และในทุก	 6	 เดือนมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัททราบ	นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยง

เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับท่ียอมรับและจัดการได้	

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม	โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน

และควบคุม	 มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานรวมท้ังนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ	

ซึง่พนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพงึปฏบิติัฯ	ต้ังแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	บรษิทัได้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีและก�าหนดความรับผดิชอบ

ของงานด้านต่างๆ	 ไว้อย่างชัดเจน	 และสามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการ 

กระท�าท่ีไม่เหมาะสม	 โดยมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ	 ของผู้บริหารไว้เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรใน	“คู่มอืแจกแจงอ�านาจ”	รวมถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี	การควบคุมการเข้าถงึข้อมลู

ในแต่ละระดับ	การก�าหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้	รวมถึงได้ประกาศนโยบาย

ด้านความปลอดภยัข้อมลูและระบบสารสนเทศ	โดยประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักเร่ืองความปลอดภยัด้านสารสนเทศ

และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 บริษัทมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เป็นไปด้วยความโปร่งใสและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และให้ส�านักตรวจสอบภายใน

สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม�่าเสมอโดยก�าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึง

กระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมีความส�าคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอก	 เพื่อให้การ 

ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	กรรมการ	และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	เพียงพอ	เชื่อถือได้

และทันต่อสถานการณ์	 โดยข้อมูลท่ีส�าคัญและท่ัวไปจะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (56-1)	 

ผ่านเว็บไซต์	www.cpall.co.th	ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงาน

ได้เข้าใจถึงนโยบาย	 ระเบียบ	 ค�าสั่งของบริษัท	 และข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญๆ	 อย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ	 ของบริษัท	 

และในการประชุมคณะกรรมการ	 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 วาระการประชุม	 และเอกสารประกอบการประชุมก่อน 

ล่วงหน้าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม	 

และในการประชมุแต่ละคร้ังได้มกีารจดัท�ารายงานการประชมุบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ	ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการ

ในเร่ืองท่ีพิจารณา	ตลอดจนบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	และจัดเก็บ

เอกสารเป็นหมวดหมู่	โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีท่ีมีความส�าคัญต่อการจัดท�ารายงานทางการเงิน	นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบาย

ท่ีชัดเจนในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล	 และการน�าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่ควร	 โดยได้ด�าเนินตาม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
บริษัทมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีต้ังไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่	

พร้อมท้ังวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	 โดยให้ส�านักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ	

ท�าการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในโดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ

งานท่ีมีความเสี่ยงท่ีส�าคัญ	 ประเด็นต่างๆ	 ท่ีตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อมท้ัง

ติดตามผลการด�าเนินการแก้ ไขจากหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง	 และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส	นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	

เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	

ในรอบปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ	

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบ

ท่ีก�าหนดไว้	ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

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	

หน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1.	 จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานท่ัวไปภายในส�านักตรวจสอบ	

2.	 จัดท�าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ท่ีได้วางไว้

3.	 จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	ท่ีได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

4.	 จัดท�างบประมาณประจ�าปี	และตัวชี้วัดความส�าเร็จของงานตรวจสอบ	

5.	 สอบทานแนวการตรวจสอบ	(Audit	Program)	ของแต่ละงานตรวจสอบท้ังด้านปฏิบัติงาน	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.	 สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท

7.	 ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีการเงิน

8.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ว่าเป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมาย	 และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง

9.	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

10.	 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

11.	 คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

12.	 ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ

13.	 ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบ

14.	 ประสานงานกับผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี	และท่ีปรึกษา	

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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รายการระหว่างกัน

ส�าหรับปี	2559	บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน

ท่ีเกิดขึ้นแล้ว	เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล	โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี

รายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ	 ซึ่งเป็นรายการท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป	 และเป็น

ไปตามหลักการในการเข้าท�ารายการตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	 89/12(1)	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	1/2553	เมื่อวันท่ี	18	

กุมภาพันธ์	2553

(หน่วย	:	ล้านบาท)

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

กองทุนรวมสิทธิการเช่า	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 124

อสงัหาริมทรัพย์	ซ.ีพ.ีทาวเวอร์	โกรท		 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 เจ้าหน้ีอื่น	 		 1	

บริษัท	เค.เอส.พี.อุปกรณ์	จ�ากัด		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
	 ขายสินค้า	 	1

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		
ลูกหน้ีการค้า	 	 	1

	 	 คือ	นายประเสริฐ	จารุพนิช		 	 	

บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด	 มีนายธนินท์	เจียรวนนท์		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	14

	 	 และพีน้่อง	คือนายจรัญ	เจยีรวนนท์		 และรายได้อื่น

	 	 และนายมนตรี	เจียรวนนท์		 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	9

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ลูกหน้ีการค้า	 	 	2	

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
ซื้อสินค้า	 	3

จ�ากัด	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 		

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
ซื้อสินค้า	 	1

จ�ากัด	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 23

จ�ากัด	(มหาชน)	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	
และรายได้อื่น

	 	 กรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ	

	 	 1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	
ซื้อสินค้า	 	290

	 	 2.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์		

	 	 นอกจากน้ีมีน้องสาว	
ลูกหน้ีการค้า	 	 	5

	 	 นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	

	 	 เป็นกรรมการร่วม		
เจ้าหน้ีการค้า	 	 	35

	 	 คือ	นางอรุณี	วัชรานานันท์		
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	เจียไต๋	จ�ากัด	 มีนายธนินท์	เจียรวนนท์		

	 	 และพีน้่อง	คือนายจรัญ	เจยีรวนนท์		
รายได้บริการ	 	1

	 	 และนายมนตรี	เจียรวนนท์	

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

บริษัท	เชสเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ		 	14	

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ลูกหน้ีการค้า	 	 	1	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	5		

บริษัท	ไชนีส	คิดส์	จ�ากัด	 มีนางสาววันดี	สรรพสิทธิ์วงศ์	

	 	 น้องสาวนายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์
	 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	2

		 	 (กรรมการบมจ.ซีพี	ออลล์)	

	 	 เป็นกรรมการ	 	

บริษัท	ซี.พี.คอนซูเมอร์ โพรดักส์		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	91

จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 ซื้อสินค้า	 	939

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	6

	 	 คือ	นายประเสริฐ	จารุพนิช	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	168	

บริษัท	ซี.พี.เทรดด้ิง	กรุ๊ป	จ�ากัด	 มีนายธนินท์	และบุตร	
	 เจ้าหนี้การค้า	 	 	52

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

บริษัท	ซี.พี.ฟู้ดสโตร์	จ�ากัด	 มีนายธนินท์	เจียรวนนท์	 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	73

	 	 และบุตร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ซื้อสินค้า	 	869	 	

	 	 	 ลูกหน้ีอื่น	 	 	9	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	227	

บริษัท	ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง	จ�ากัด		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	438

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		
ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	40

	 	 คือ	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	

	 	 นอกจากน้ีมีน้องสาว	
ลกูหน้ีการค้า		 	 	11

	 	 นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	

	 	 เป็นกรรมการร่วม		
เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	6

	 	 คือ	นางอรุณี	วัชรานานันท์		

บริษัท	ซี.พี.แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 64

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		
ลูกหน้ีการค้า	 	 	22

	 	 คือ	นายธนินท์	เจียรวนนท์	 	 			
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ซี.พี.อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	 มีนายธนินท์	เจียรวนนท์	 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	1

	 	 และบุตร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	3		

	 	 	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	1	

	 	 	 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

บริษทั	ซ.ีพ.ีอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์		มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 3

จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	

	 	 	 ซื้อสินค้า	 	526		

	 	 	 ลูกหน้ีอื่น	 	 	2	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	147	

บริษัท	ซี.พี.ฟาซิลิต้ี	แมเนจเม้นท์		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
ค่าใช้จ่ายอื่น		 	13จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 	 และมีภรรยาและบุตร

	 	 นายธนินท์	เจียรวนนท์		 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	2
	 	 ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ด้วย		 	

บริษัท	ซีนิเพล็กซ์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี

	 	 กรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ	 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	21

	 	 1.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	

	 	 2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	 	

บริษัท	ซีพี	บีแอนด์เอฟ	(ไทยแลนด์)		มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	1

จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ลูกหน้ีอื่น	 	 	1

	 	 และมีกรรมการร่วม	1	ท่าน		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 	 คือ	คุณสุภกิต	เจียรวนนท์	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	3	

บริษัท	ซีพี-เมจิ	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 71

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	 	

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		 ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	2,914

	 	 คือ	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	16	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	483	

บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 197

จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		 ซื้อสินค้า	 	2,661

	 	 คือ	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	37				

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	1,242
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ซีพีเอฟ	เทรดด้ิง	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 347

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	 			

	 	 	 ซือ้สนิค้า	และค่าใช้จ่ายอืน่	 	11,026		

	 	 	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	66	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	1,576	

	 	 	 และหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

บริษัท	ซีพีเอฟ	เทรนน่ิงเซ็นเตอร์		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	2

จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	
	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	2	

	 	 คือ	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	

บริษัท	ซีพีเอฟ	ไอทีเซ็นเตอร์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
รายได้บริการ	 	10

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	

	 	 คือ	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์

บริษัท	ดี	ซูพรีม	จ�ากัด	 มีบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์		 ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	173

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	10	

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 30

(มหาชน)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	 และรายได้อื่น

	 	 กรรมการร่วมกัน	4	ท่าน	คือ	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 9

	 	 1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	 และสินทรัพย์

	 	 2.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์		 หมุนเวียนอื่น

	 	 3.	นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์

	 	 4.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 3

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	

	 	 	 ซื้อสินค้า	 	4		

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	2	

บริษัท	ทรู	ดิจิตอล	พลัส	จ�ากัด		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
รายได้บริการ	 	1

	 	 และมีกรรมการร่วม	1	ท่าน	

	 	 คือ	นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 	

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
รายได้อื่น	 	2

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ทรู	พรอพเพอร์ตีส์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
รายได้บริการ	 	7

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 และมีกรรมการร่วม	1	ท่าน		
ลูกหน้ีการค้า	 	 	2

	 	 คือ	นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 	

บริษัท	ทรู	มันน่ี	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	760

	 	 และมนีายธนินท์	เจยีรวนนท์		 ซื้อสินค้า	 	12,307

	 	 และบุตร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 147

	 	 	 และสินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น	 		

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	2,320	

บริษัท	ทรู	มีเดีย	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด
	 ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	9

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 และมีกรรมการร่วม	1	ท่าน	
	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	1

	 	 คือ	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	 	

บริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 19

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	 และรายได้อื่น

	 	 กรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 28

	 	 1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์		 และสินทรัพย์

	 	 2.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	 หมุนเวียนอื่น

บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 1,173

คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	 			

	 	 	 ต้นทุนบริการ	 	3	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	

	 	 	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่		 	 	21	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่		 	 	5	

บริษัท	ทรู	ยูนิเวอร์แซล		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 27

คอนเวอร์เจ้นซ์	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน		 ต้นทุนบริการ	 	168

	 	 คือ	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 			

	 	 	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	30	

	 	 	 และ	สินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น	

	 	 	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	46	



136

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ทรู	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	31
	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	7 

บริษัท	ทรู	ไลฟ์สไตล์	รีเทล	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ขายสนิค้า	รายได้บริการ		 	32	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	 ลูกหน้ีการค้า	 	 	10	

	 	 คือ	นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	4

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 3

	 	 กรรมการร่วม	2	ท่าน	คือ		 และสินทรัพย์

	 	 1.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์		 หมุนเวียนอื่น

	 	 2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	4	

บริษัท	ทรู	อินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจรญิโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ		 	5

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	 ซื้อสินค้า	ต้นทุนบริการ	 16

	 	 กรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ		 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 นายสุภกิต	เจียรวนนท์	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	1				

	 	 	 และสินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	19	

	 	 	 และหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

บริษัท	ทรู	อินเทอร์เน็ต	ดาต้า		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	30

เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 และมีนายธนินท์	เจียรวนนท์		 ลูกหน้ีอื่น	 	 	9

	 	 และบุตร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	9	

บริษัท	ทรู	ดิสทริบิวชั่น		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 111

แอนด์	เซลส์	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	

	 	 	 ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	2,273		

	 	 	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 	17	

	 	 	 และสินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหนีอ้ืน่	 	 	268	

บริษัท	ทรูโฟร์ยู	สเตชั่น	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ค่าใช้จ่ายอื่น	 	5

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 		



137

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม	 มีบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์
	 รายได้อื่น	 	2

พลาสติก	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	

บริษัท	ไทย	นิวส์	เน็ตเวิร์ค		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	3

(ทีเอ็นเอ็น)	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	1	

บริษทั	บเีอฟเคที	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	8	

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และรายได้อื่น	

	 	 	 ลูกหน้ีการค้า	 	 	1	

บริษัท	เบคเฮาส์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	

	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์	 ขายสินค้า	 	1

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	

บริษัท	พัฒนาผู้น�า	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 รายได้อื่น	 	2

เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	11	 	

	 	 	 ลูกหน้ีการค้า	 	 	4	

	 	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 	 	 เจ้าหน้ือื่น	 	 	5	

บริษัท	พันธวณิช	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ซื้อทรัพย์สิน	 	6
	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์	 ค่าใช้จ่ายอื่น
	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี

	 	 กรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ		 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	1
	 	 นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 		

บริษัท	เพอร์เฟค	คอมพาเนียน		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	26

กรุ๊ป	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 และรายได้อื่น

	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ		 ซื้อสินค้า	 	649

	 	 นายประเสริฐ	จารุพนิช	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่		 	 	3	

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 	155	

บริษัท	แพนเทอร์		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด

เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี

	 	 กรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ		 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	15

	 	 1.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์

	 	 2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	 	



138

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	ฟรีวิลล์	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ซื้อทรัพย์สิน	 	14

	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 ลูกหน้ีอื่น		 	 	3
	 	 และมีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน

	 	 คือ	นายประเสริฐ	จารุพนิช	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	7 

บริษทั	โภคภณัฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	6

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ลูกหน้ีอื่น		 	 	6	

บริษทั	รอส	บรีดเดอร์ส	สยาม	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	
ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	1

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	

บริษัท	เรียล	มูฟ	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 รายได้บริการ	รายได้อืน่	 	277

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ต้นทุนบริการ	 	54	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 	 ลูกหน้ีการค้า	ลูกหน้ีอื่น		 	 	73	

	 	 	 และสินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	71	

บริษัท	สยามแลนด์	ฟลายอิ้ง	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	
ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	1

	 	 กรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ	

	 	 นายประเสริฐ	จารุพนิช	 		

บริษัท	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันภัย		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	 ต้นทุนบริการ	 	89	

จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		 ค่าใช้จ่ายอื่น	

	 	 	 ลูกหน้ีการค้า	ลูกหน้ีอื่น		 	 	24	

	 	 	 และ	สินทรัพย์

	 	 	 หมุนเวียนอื่น	

บริษัท	อาร์เบอร์	เอเคอร์ส		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด

ประเทศไทย	จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี

	 	 กรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ		 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	1

	 	 1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์

	 	 2.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	

บริษัท	เอ้ก	ดิจิทัล	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	5
	 	 และบุตรนายธนินท์	เจียรวนนท์

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 เจ้าหน้ีอื่น	 	 	4	 
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

   
ลักษณะรายการ

� มูลค่า� ยอดคงเหลอื

� บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง� ลักษณะความสัมพันธ์� � รายการ� ณ

   
ระหว่างกันท่ีส�าคัญ

� ปี�2559� 31�ธ.ค.�59

บริษัท	เอสเอ็ม	ทรู	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	2	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี

	 	 กรรมการร่วม	2	ท่าน	คือ	

	 	 1.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์		 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่	 	 	4
	 	 2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	 	

บริษัท	แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ซื้อสินค้า	 	3

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 		

บริษัท	แอสเซนด์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด	

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมี	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 1

	 	 กรรมการร่วม	1	ท่าน	คือ		 และรายได้อื่น

	 	 นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 		

C.P.Vietnam	Corporation	 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด		
ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 	5

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้น

	 	 ทางอ้อมผ่านบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	
ซื้อสินค้า	 	58

	 	 ร้อยละ	12.49	และมีกรรมการ

	 	 ร่วมกัน	1	ท่าน	คือ		
ลูกหน้ีการค้า	 	 	1

	 	 นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	 		

Chia	Tai	Trading	Development		 มบีริษทั	เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากัด

(Shenzhen)	Co.,	Ltd.	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	และมี	
ขายสินค้า	 	1

	 	 กรรมการร่วม	1	ท่าน	คือ	

	 	 คุณอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	 	

บริษัทอื่นๆ	 	 ขายสนิค้า	รายได้บริการ	 3

	 	 	 และรายได้อื่น	

	 	 	 ซื้อทรัพย์สิน	ซื้อสินค้า		 1

	 	 	 และค่าใช้จ่ายอื่น	

	 	 	 ลกูหน้ีการค้า	ลกูหน้ีอืน่	 	 8

	 	 	 และสนิทรัพย์	หมนุเวยีนอืน่

	 	 	 เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีอืน่		 	 14

	 	 	 และหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่
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บริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการระหว่างกันแต่ละประเภทดังน้ี

ขายสินค้า	:	ราคาท่ีก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่น

ท่ีไม่เก่ียวข้องกัน

รายได้บริการและรายได้อื่น	:	ราคาตามสัญญาท่ีก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ	:	ราคาท่ีก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้า

และบริการจากบริษัทอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกัน

ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น	:		ราคาตามสัญญาท่ีก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

ซื้อทรัพย์สิน	 :	 ราคาท่ีก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อจากบริษัทอื่นท่ี 

ไม่เก่ียวข้องกัน

ในรอบปี	2559	ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันโดยรายการเหล่าน้ี

มีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดท่ัวไปหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้	(รายละเอียดตาม	ข้อ	4	

ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559)	 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล	โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น

ในรอบปี	2559	โดยสรุป	มีดังน้ี

ลูกหน้ีการค้า
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ�านวน	158	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	15.37	ของลูกหน้ีการค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหน้ีอื่นกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ�านวน	335	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	14.60	ของลูกหน้ีอื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหน้ีการค้า
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ�านวน	6,790	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.14	ของเจ้าหน้ีการค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหน้ีอื่นกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ�านวน	109	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	3.57	ของเจ้าหน้ีอื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
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ขายสินค้าและให้บริการ
ในระหว่างปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	โดยราคาขายและบริการ

ให้กับบริษัทเหล่าน้ีเป็นไปตามราคาตลาดท่ัวไปหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว	้ มูลค่าของรายการดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุด

วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	1,911	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.44	ของยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและรับบริการ
ในระหว่างปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและรับบริการจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	 โดยราคาซื้อและรับ

บริการจากบริษัทเหล่าน้ีเป็นไปตามราคาตลาดท่ัวไปหรือตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้	 มูลค่าของรายการดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559	มจี�านวน	34,728	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.22	ของต้นทุนขายและบริการรวมของบริษทัและบริษทัย่อย

รายได้อื่นจากการด�าเนินงาน
ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้อื่นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ�านวน	 1,943	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 

11.48	ของรายได้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าเช่าและค่าบริการ
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	โดยอัตราค่าเช่า

และค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานท่ีผู้ ให้เช่าก�าหนด	มูลค่าของรายการดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	

31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	148	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.18	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ
ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ตามสัญญาจ้างบริการ

ทางเทคนิค	มูลค่าของรายการดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	9	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.01	

ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	สิทธิการเช่า	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกัน	โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่าน้ีเป็นไปตามราคาตลาดท่ัวไปหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้	มูลค่าของรายการ

ดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	2.08	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและ

บริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ	ให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	จ�านวน	489	ล้านบาท	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	0.58	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกติน้ัน	 บริษัทมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์	 โดยให้ส�านักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจ�าเป็นของการท�ารายการ

ดังกล่าวกับหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการ

ตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกเดือน	 และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ส่วนรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง

และดูแลให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	พ.ศ.	2546	และตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ท่ี	ทจ.	21/2551	เร่ือง

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับข้อก�าหนดในเร่ืองการท�ารายการระหว่างกัน	 โดยก�าหนด

นโยบายเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท	 เพื่อ

ให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง	นอกจากน้ียังได้ต้ังคณะท�างานด�าเนินงานส�าหรับก�ากับดูแลการเข้า

ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเพื่อก�ากับดูแลการท�ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย	ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็น

คร้ังคราว	บริษัทมีนโยบายท่ีจะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก	เช่น	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ	เป็นผู้

ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า	การท�ารายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจตามปกติ	

แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็น	เป็นราคาท่ียุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้	เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท	และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	ท้ังน้ี	เน่ืองจากลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ	รวมถึงบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง	 บริษัทคาดว่าแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยาย

ตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	ส่วนรายการอื่นๆ	จะขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นทางธุรกิจ	ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัท

ท่ีเก่ียวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินส�าหรับปี	สิ้นสุดวันท่ี	31	

ธันวาคม	 2559	 ท่ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญช ี

รวมถึงหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย	 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอ	มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ท่ีเป็นอิสระ	งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนท่ัวไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ก�ากับดูแลคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน	ประเมินระบบการควบคุมภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ	เพื่อการสนับสนุน

ข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล	 เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	

และเพียงพอท่ีจะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	 ซึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงาน

ประจ�าปีฉบับน้ีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและ	

สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท	ซีพี	ออลล	์

จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2559

	 (นายธนินท์	เจียรวนนท์)	 (นายก่อศักด์ิ	ไชยรัศมีศักด์ิ)

	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 

มีประสบการณ์หลายด้าน	ท้ังด้านกฎหมาย	ด้านการบริหารองค์กร	และด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร	โดยมีองค์ประกอบและ

คุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.โกเมน	 ภัทรภิรมย	์ 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายปรีดี	บุญยัง	และนายผดุง	 เตชะศรินทร์	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีนายกฤษดา	

เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการส�านักตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้บริษัทมีการด�าเนินงานท่ี

มีความโปร่งใส	สุจริตและเท่ียงธรรม	มีหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	โดยได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชีภายนอก

ในรอบปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	13	คร้ัง	กรรมการตรวจสอบท้ัง	3	ท่าน	ได้เข้าร่วมประชุมครบ

ทุกคร้ัง	โดยได้มกีารประชมุร่วมกับผูต้รวจสอบภายในและบางวาระได้ประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชภีายนอก	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชกีารเงนิ	

และฝ่ายปฏิบัติการ	 เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น	 ท้ังน้ีได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุก	3	เดือน	โดยมีประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังน้ี

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี	 2559	 เพื่อพิจารณารายงาน

ทางการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน	 รายการพิเศษและประมาณการท่ีส�าคัญ	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศใช้อยู่	มีการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีครบถ้วนเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุม	1	คร้ัง	เพื่อหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญในการออกรายงานทางการเงิน	

ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน	ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่พบประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาระส�าคัญในด้านบัญชี

และการเงิน	มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	รายงานทางการเงนิดังกล่าวมคีวามถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน	และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลา

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ ใช้งบการเงิน

2.	 สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 เป็นไปตามแผน

ประจ�าปีท่ีได้อนุมัติ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ

ของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน	 เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงิน	รวมถึงการรับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัท

สามารถแก้ ไขปัญหาได้ทันเวลา	ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เพื่อ

ขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการ

ด�าเนินธุรกิจ	 และข้อมูลเอกสารประกอบแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นครบถ้วนตาม 

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.	 สอบทานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติ

ให้ถกูต้องตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	พร้อมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเน้นการสอบทานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท	 บริษัทย่อยกับบุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงกันและให้รายงานการเข้าท�ารายการในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน	และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 การตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์มีความโปร่งใสเป็นธรรม	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น	ด้วยเงื่อนไข

เป็นปกติธุรกิจ	 เสมือนท่ีท�ากับบุคคลภายนอก	 ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน 

และเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

4.	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท�าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านท้ังปัจจัยภายในและภายนอก	 โอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีมีผลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจ	พร้อมท้ังหามาตรการป้องกัน	เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	รวมท้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน	และได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง	

เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป	และทุก	6	เดือนมีการสรุปรายงาน

การปฏบิติังานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ	นอกจากนี้

ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า

ความเส่ียงของบริษัทอยู่ในระดับท่ียอมรับและจัดการได้

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนิน

ธุรกิจ	โดยมีการประเมินความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงและการติดตามความคืบหน้า	รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

5.	 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	ฝ่ายจดัการมแีนวนโยบายท่ีแจ้งชดัในการปฏบิติัตามกฎหมายโดยมกีารจดัต้ังหน่วยงาน

ก�ากับดูแลการปฏบิติังาน	(Compliance	Unit)	เพือ่ให้มกีารปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ	

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมท้ังกฎหมายอื่นท่ีส�าคัญและเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ตลอดจน

ข้อก�าหนดและภาระผูกพันท่ีบริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอกโดยมอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบดูแลโดยตรง	 จากการ 

สอบทานไม่พบเหตุการณ์ใดท่ีมีเจตนาท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม	 หรือมีการด�าเนินการใดๆ	 ท่ีขัดแย้งกับข้อก�าหนด 

ของกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	อย่างมีนัยส�าคัญ

6.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวสอบภายใน	คู่มือการตรวจสอบภายใน	และ

แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท	พร้อมท้ังขอบเขตการปฏิบัติงาน	

หน้าท่ีความรับผิดชอบ	ความเพียงพอของบุคลากร	ความรู้ความสามารถของบุคลากร	เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ	มีอัตราก�าลังเพียงพอใน

การปฏิบัติหน้าท่ี	 และมีการส่งเสริมอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ	 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล	
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7.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ�าปีตามแนวปฏิบัติท่ีดี	จากผลการ

ประเมินดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8.	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 มีความมุ่งมั่นจริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	

การปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียโดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมาภิบาลให้ด�าเนินไป 

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้น	โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยตรง

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขออนุมัติต่อ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	หรือนายวีระชัย	 รัตนจรัสกุล	

หรือนางมัญชุภา	 สิงห์สุขสวัสด์ิ	 แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 ให้เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี	 2560	 

ค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม	5,113,000	บาท	

	 	 โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่า	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ตลอด

จนฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีคุณภาพเย่ียงมืออาชีพ

โดยให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	 มีระบบการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ

รัดกุมเพียงพอ

	วันท่ี	24	มกราคม	2560

	ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภิรมย์)

	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมาจาก	3	ธุรกิจหลัก	คือ	(1)	ธุรกิจร้านค้า

สะดวกซื้อในประเทศไทย	และ	(2)	ธุรกิจอื่นๆ	ในประเทศไทย	เช่น	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป	ธุรกิจตัวแทนรับช�าระ

ค่าสินค้าและบริการ	และธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก	และ	(3)	ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระ

เงินสดและบริการตนเอง

 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�าเนินงาน
ในปี	2559	น้ัน	เป็นอีกปีแห่งความท้าทายของภาคธุรกิจ	จากปัจจัยท่ีเข้ามากระทบต่อก�าลังซื้อและความเชื่อมั่นในการจับ

จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคท่ีชะลอตัวต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	2558	ท้ังส่วนของภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและหน้ีสินผูกพันต่อเน่ือง	ปัญหา

ภัยแล้งท่ีส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตร	 ในส่วนของภาคการท่องเท่ียวยังขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	 หากแต่ส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบ

จากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ	ส่งผลต่อการหดตัวของนักท่องเท่ียวชาวจีน	อย่างไรก็ดี	ด้านส่งออกนั้น	ก็เร่ิมฟื้นตัวขึ้น	ใน

ขณะท่ี	ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	จากเหตุการณ์ความโศกเศร้าท่ีเกิดขึ้นในประเทศ	ส่งผลต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย	ท�าให้

รัฐบาลต้องมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวภายในประเทศ	ผ่านนโยบายลดหย่อนภาษี	เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจมากขึ้น	ในภาคธุรกิจค้าปลีกน้ัน	แม้ว่าปี	2559	จะมีหลากหลายปัจจัยเข้ามากระทบ	แต่จากการท่ีผู้ค้าปลีกต่างปรับตัว

อยู่ตลอดเวลา	 เพื่อหากลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง	ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย	ประเมินว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทย	ปี	2559	คาดว่าจะมีการขยายตัว	ร้อยละ	

2-3	ซึ่งอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย

ในปี	2559	จ�านวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ	ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน	(Chain	Store)	มีท้ังสิ้น	

14,847	สาขา	เพิ่มขึ้น	832	สาขา	(จากการรวบรวมข้อมูลของ	บริษัท	ซีพีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน))	โดยส่วนใหญ่มาจากการขยาย

สาขาของร้าน	7-Eleven	ขณะท่ีรายอื่นๆ	ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงร้านสาขาเดิม	เป็นผลให้ส่วนแบ่งการตลาดตามจ�านวนสาขา

ของร้านสะดวกซื้อ	 รูปแบบ	Chain	 Store	 น้ัน	บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด	ประมาณร้อยละ	 64	 รองลงมา	 ได้แก่	 เทสโก้	 โลตัส 

เอ็กซ์เพรส	และแฟมิลี่มาร์ท	 ท้ังน้ีตลาดค้าปลีกรวมของไทยมีมูลค่ารวมอยู่ท่ีประมาณ	3.3	-	3.4	ล้านล้านบาท	(ท่ีมา	:	สมาคม 

ค้าปลีกไทย)

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 รายได้รวม

ในรอบปี	2559	 ท่ีผ่านมา	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม	451,939	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	11.3	

สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นน้ันยังคงมาจากยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ	และรายได้จากธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ	“แม็คโคร”	

ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขา	เพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการด�าเนินชีวิตของลูกค้า	ให้ลูกค้า

ในแต่ละพื้นท่ีสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก	และการน�าเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ต่อเน่ืองและเหมาะสม

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน	แบ่งสัดส่วนตาม	3	ธุรกิจหลัก	ได้ดังน้ี	(1)	รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วน

ร้อยละ	57	(2)	รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วนร้อยละ	36	และ	3)	รายได้จากธุรกิจอื่นๆ	ใน

ประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ	7	ท้ังน้ี	สัดส่วนรายได้ตาม	3	ธุรกิจน้ี	อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปี	2558

 ก�าไรขั้นต้น
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ	95,024	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	11.4	จากปี

ก่อน	เน่ืองจากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	ธุรกิจแม็คโคร	และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ	อีกท้ัง	บริษัท

มีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	มีสัดส่วนของสินค้าท่ีก�าไรขั้นต้น

สูงเพิ่มขึ้น	 อาทิ	 สินค้าพร้อมทาน	 อาหารสด	 หรือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามตามแผนงานท่ีก�าหนด	 ท้ังน้ี	 สัดส่วนก�าไร 

ขั้นต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	21.8	ในปี	2558	เป็นร้อยละ	21.9	ในปี	2559

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ	83,666	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.2	จากปีก่อน	

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	 12,475	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.9	 จากปีก่อน	 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่าย 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 และกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน	 71,191	 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.8	จากปีก่อน	ท้ังน้ี	ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ได้แก่

1)	 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	 จ�านวน	 11,720	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 29.4	 จากปีก่อน	 สาเหตุหลักมาจากค่า 

ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และรายการส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย	 อาทิ	 การให้สิทธิ์

ในการแลกซื้อสินค้า	การแจกแสตมป์เพื่อให้ลูกค้าสะสมส�าหรับแลกของท่ีระลึก	หรือใช้แทนเงินสด

2)	 ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื้อจ�านวน	15,955	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.8	จากปีก่อน	สาเหตุหลักมาจากยอดขาย	

และอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มขึ้น	 ท�าให้ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริหารงานเพิ่มขึ้นแปรผันตามไป	 นอกจากนี้	 จ�านวน

ร้านสาขาแฟรนไชส์ได้เพิ่มขึ้นตามแผนการบริหารร้านสาขาของบริษัทท่ีต้องการเพิ่มสัดส่วนร้านสาขาแฟรนไชส์อย่าง

ต่อเน่ืองอีกด้วย

3)	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานในการขายจ�านวน	14,616	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.5	จากปีก่อน	สาเหตุ

หลักมาจากจ�านวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น	เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจแม็คโคร

4)	 ค่าเช่า	และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	จ�านวน	6,028	ล้านบาท	และ	6,082	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.7	และ	

ร้อยละ	12.5	จากปีก่อน	ตามล�าดับ	สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา	การปรับปรุงร้านเดิม	รวมถึงลงทุน

ในธุรกิจสนับสนุนอื่น

นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ	อาทิ	ค่าบริการ	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เป็นต้น	ก็เพิ่ม

ขึ้นด้วย	แต่อยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าการเติบโตของรายได้	โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะแปรผันตามยอดขายและจ�านวนร้านสาขาท่ีเพิ่มขึ้น

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และก�าไรสุทธิ
ในปี	2559	กลุ่มบริษัทมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	20,142	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	19.3	จากปีก่อน	และ

มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	16,677	ล้านบาท	และมีก�าไรต่อหุ้น	1.85	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.9	จากปีก่อน	เน่ืองจากบริษัทมีรายได้

เพิ่มขึ้น	และอัตราก�าไรส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น	อีกท้ังบริษัทมีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง	รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี

จากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนส�าหรับการลงทุนในปี	2559
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ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกัน	แบ่งสัดส่วนตาม	3	ธุรกิจหลัก	ได้ดังน้ี

(1)		 ก�าไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนร้อยละ	 63	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 59	 ในปีก่อน	 เน่ืองจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 

มีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีสูงขึ้น	รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง

(2)		 ก�าไรจากธุรกิจค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วนร้อยละ	25	ลดลงจากร้อยละ	30	ในปีก่อน	แม้ว่าจะ

มียอดขายท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ	 10	 แต่การแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง	 ท�าให้การเติบโตของก�าไรขั้นต้น 

ไม่เติบโตไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของยอดขาย	ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายสาขา	

และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

3)		 ก�าไรจากธุรกิจอื่นๆ	ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ	12	ซึ่งเป็นระดับท่ีใกล้เคียงกับปีก่อน

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ
 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในท�าเลท่ีดี	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุก

ชุมชน	ท้ังในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	ในรูปแบบของร้านบริษัท	ร้านแฟรนไชส์	และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต	

รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานีบริการน�้ามันและร้านท่ีต้ังเป็นเอกเทศ	(Standalone)	โดยต้ังเป้าหมายท่ีจะขยายสาขาจ�านวน	700	

สาขาต่อปี	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายสาขาให้ครบ	10,000	สาขา	โดยในระหว่างปี	2559	ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีขยาย

สาขา	7-Eleven	ท้ังร้านบริษัท	ร้านแฟรนไชส์	และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต	รวมท้ังสิ้น	710	สาขา	ตามเป้าหมาย	ดังน้ัน	

ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีจ�านวนร้านสาขาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น	9,542	สาขา	แบ่งเป็นร้านสาขาบริษัท	4,205	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	

44)	เพิ่มขึ้น	297	สาขา	ร้านแฟรนไชส์	4,645	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	49)	เพิ่มขึ้น	388	สาขา	และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต	

692	สาขา	(คิดเป็นร้อยละ	7)	เพิ่มขึ้น	25	สาขา

ในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ	บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอิ่มสะดวกเต็มรูปแบบ	บริษัทมีการพัฒนาสินค้า

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม	 ผักและผลไม้พร้อมรับประทาน	 หรือสินค้าใหม่	 อาทิ	 ข้าวปั้นแบบญี่ปุ่น	 เมนูไข่	 ขนมหวาน	 ผลไม้สด

พร้อมทาน	กาแฟสด	กาแฟสด	ซึ่งเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างดี	จากลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการ

ด�าเนินชีวิต	ซึ่งในปี	2559	สัดส่วนของรายได้จากการขาย	ร้อยละ	70.6	มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม	และร้อยละ	29.4	

มาจากสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์	โดยสินค้าหลักๆ	ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว	Personal	Care	และของใช้ใน

บ้าน	Household	products	เป็นต้น	ท้ังน้ีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายโดยเฉลี่ยของสินค้าท้ังสองกลุ่มใกล้เคียงกัน	

ท�าให้สัดส่วนสินค้ายังคงอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปีก่อน

และด้วยผลส�าเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการน�าเสนอสนิค้าท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม	

ส่งผลให้ในปี	2559	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม	256,401	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

25,252	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.9	โดยมีสัดส่วนก�าไรขั้นต้นในปี	2559	เท่ากับร้อยละ	28.3	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ท่ีมีสัดส่วน

ร้อยละ	 28.0	 และธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน	 72,551	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 7,887	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	12.2

นอกจากน้ี	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังมีรายได้อื่นอีกจ�านวน	17,066	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	3,079	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	22.0	โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าสิทธิและรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับค่าสิทธิ	รวมถึงรายได้ค่าส่งเสริมการ

ขาย	ซึ่งเกิดจากการจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย	อาทิ	รายการสิทธิแลกซื้อสินค้า	รายการแสตมป์

สะสมแลกของท่ีระลึก	เป็นต้น
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ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีจ�านวน	70,538	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	8,279	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

13.3	 โดยค่าใช้จ่ายท่ีปรับเพิ่มสูงขึ้น	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 ค่าบริหารงานร้านสาขา	 ค่าเสื่อมราคา	 และค่าตัดจ�าหน่าย	 

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการขยายสาขา	รวมถึงการเปิดศูนย์กระจายสินค้าเมื่อปลายปี	2558

กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีก�าไรจากการด�าเนินงานเท่ากับ	23,858	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.5	จากปีก่อน	และมีก�าไร

สุทธิเท่ากับ	14,099	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.9	จากปีก่อน	

 กลุ่มธุรกิจอื่น
กลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจตัวแทนรับช�าระค่าสินค้าและบริการ	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป	ธุรกิจจ�าหน่าย

และบริการอุปกรณ์ค้าปลีก	 และธุรกิจอื่นๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน	 7-Eleven	 เป็นหลัก	 โดยบริษัทไม่หยุดน่ิงท่ีจะ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น	อาทิ	การเจรจากับคู่ค้าเพื่อขยายช่องทางการรับ

ช�าระค่าบริการในส่วนของเคาน์เตอร์เซอร์วิส	(Counter	Service)	การจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ	ซึ่งช่วยให้ลูกค้า

มีความสะดวกสบายมากขึ้น

โดยในปี	2559	กลุ่มธุรกิจอื่นมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	2,817	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	22.4	จากปีก่อน

 กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ในปี	2559	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	มีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ	และรายได้อื่นเท่ากับ	172,792	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.8	สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของสาขาท่ีเปิดใหม่ในช่วงท่ีผ่านมา	โดยมีสัดส่วนก�าไรขั้นต้น

ต่อรายได้รวม	 ร้อยละ	 11.0	 ลดลงจาก	 ร้อยละ	 11.5	 ในปี	 2558	 สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันในส่วนของราคาค่อนข้างสูง	 

และส่วนของรายได้ท่ีมีการปันส่วนตามมาตรฐานบัญชีเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินค้าคงเหลือท่ีมีเพิ่มขึ้นในปี	 2559	 ท้ังน้ี	 ก�าไร

ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	เท่ากับ	6,271	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	2.5	(ท้ังน้ี	นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีใน

แบบ	56-1	ประจ�าปี	2559	ของ	บมจ.	สยามแม็คโคร)

 รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ�าและรายได้อื่น
	ในปี	2559	บริษัทมีรายได้อื่นรวมท้ังสิ้น	16,920	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	13,871	ล้านบาทจากปีก่อน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	22	

ต ามการขยายธุรกิจ	 โดยแบ่งเป็นรายได้ส่งเสริมการขาย	 9,751	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.9	 รายได้ค่าสิทธิและรายได้อื่นท่ี

เก่ียวข้องจากการให้สิทธิ	1,931	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.0	และรายได้อื่นๆ	อาทิ	รายได้ค่าบริการติดต้ังตู้เบิกถอนเงินสดและ

ตู้เติมเงินค่าโทรศัพท์อัตโนมัติ	เป็นต้น	มีจ�านวน	5,238	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.6

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 สินทรัพย์รวม

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	352,268	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.0	จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน	ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ทั้งนี้	สินทรัพย์

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังน้ี

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 จ�านวน	 33,443	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 11,925	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 55.4	 

สาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนจ�านวนรวม	 10,000	ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน	

2559	เพื่อจะน�าเงินมาจ่ายช�าระหุ้นกู้ท่ีจะครบก�าหนดในต้นปี	2560
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	จ�านวน	3,322	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	434	ล้านบาทจากปีก่อน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.0	โดยเติบโต

ตามรายได้จากการขายสนิค้าท่ีเพิม่ขึน้	ท้ังน้ีลกูหน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการเรียกเก็บรายได้ส่งเสริมการขาย	รายได้ค่าสทิธ	ิหรือรายได้

ค่าบริการ	 ท้ังน้ี	 เมื่อพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ี	 พบว่า	 ร้อยละ	 97	 ของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นเป็นลูกหน้ีมีระยะเวลาการ

ช�าระหน้ีน้อยกว่า	3	เดือน	

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจะแสดงในงบการเงินในราคาตามใบแจ้งหน้ีสุทธิค่าเผื่อสงสัยจะสูญ	ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวัติการช�าระหน้ี	และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า	ลูกหน้ีจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบ

ว่าเป็นหน้ีสูญแล้ว

สินค้าคงเหลือ	จ�านวน	26,705	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,633	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.5	ตามการเติบโตของยอดขาย	ท้ังน้ี	

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี	2559	เท่ากับ	13.12	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ท่ี	12.98	เท่า

กลุม่บริษทัต้ังค่าเผือ่ผลขาดทุนจากสนิค้าโดยพจิารณาตามลกัษณะของสนิค้าแต่ละประเภท	ความล้าสมยั	การเคลือ่นไหวช้า	

หรือการเส่ือมสภาพของสินค้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	จ�านวน	5,054	ล้านบาท	ลดลง	1,038	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	17.0	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

สินทรัพย์ประเภทบัตรเงินสดส�าหรับเติมเงินระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ในส่วนนโยบายการลงทุน	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจ	 ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจ	

หรือรองรับการด�าเนินเครือข่ายธุรกิจท่ีมีอยู่เดิมของบริษัท	อาทิ	การขยายร้านสาขา	7-Eleven	การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่ง

ใหม่	การสร้างโรงงานผลิตสินค้าอาหารพร้อมทาน	การพัฒนาช่องทางใหม่ในการเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท	โดยผ่านการ

ลงทุนโดยตรงจากบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี	2559	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	จ�านวน	205,537	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2,937	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.4	สาเหตุหลักจาก	

1)	 การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท	 Lotus	 Distribution	 Investment	 Limited	 จ�ากัด	 เพื่อน�าไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม	 

ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุน	 การค้า	 การศึกษา	 รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต	

และ	 2)	 การเพิ่มเงินลงทุนใน	 บริษัท	 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	 จ�ากัด	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ	 

เฉพาะ	Inbound	Transfer

ในขณะท่ี	ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จ�านวน	99,127	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9,680	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.8	จากการ

ลงทุนขยายสาขาของร้าน	7-Eleven	และสาขาแม็คโคร	โดยท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	ค่าความนิยม	จ�านวน	126,073	ล้านบาท	ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน	โดยค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า	ณ	วันท่ีซื้อ	โดยวัด

จ ากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมหักด้วยมูลค่าสุทธิ	 (โดย

ท่ัวไปคือมูลค่ายุติธรรม)	ของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา	โดยในระหว่างปี	2556	บริษัทได้พิจารณารายการมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสนิท่ีรับมาจากการรวมธรุกิจแมค็โคร	และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซือ้กับมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

สุทธิท่ีได้รับจากการรวมธุรกิจดังกล่าวในบัญชีค่าความนิยม	

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	จ�านวน	50,276	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	จ�านวน	46,072	ล้านบาท	ซึ่งได้มา

จากการรวมธุรกจิแมค็โคร	โดยสินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่ๆ	มี	2	กลุม่	1)	สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใชง้านจ�ากดั	อาท	ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

ฐ านข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ	 มีอายุการใช้งาน	 2-10	 ปี	 จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสม	และ	2)	สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	อาทิ	ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	

จ ะแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	 โดยค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ	 

ซึ่งประเมินตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

	ข้อบ่งชี้เร่ืองการด้อยค่า	 มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันท่ีรายงาน	

ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้	บริษัทจะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	หรือยังไม่พร้อมใช้งาน	จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี

ใ นช่วงเวลาเดียวกัน	การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�าทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	จ�านวน	2,377	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	317	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.3	โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น

ของค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	ซึ่งเป็นไปตามปกติของการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 หนี้สินรวม
ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บริษทัและบริษทัย่อยมหีน้ีสนิรวม	292,665	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	5,258	ล้านบาท	หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ	

1.8	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	ท้ังน้ีหน้ีสินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังน้ี

เจ้าหน้ีการค้า	จ�านวน	66,959	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4,335	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.9	ตามการเติบโตของยอดขายของ

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจแม็คโคร

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย	จ�านวน	189,106	ล้านบาท	ลดลง	380	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	0.2	โดยในช่วงเดือนมีนาคม	

2559	บริษัทได้ออกหุ้นกู้ส่วนท่ีเหลืออีก	7,000	ล้านบาท	เพื่อมาจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ท�าให้บริษัทมี

หุ้นกู้จ�านวน	180,159	ล้านบาท	ครบตามจ�านวนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมี

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้	 เท่ากับ	2.08	เท่า	ลดลงจาก	2.95	เท่า	ในปี	2558	ซึ่ง

ไม่เกินกว่าระดับท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ส�าหรับปี	2559

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น	จ�านวน	11,198	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,269	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.8	โดยมีสาเหตุหลักจากการ

เพิ่มขึ้นของค่าสิทธิและค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายค้างจ่าย	ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวของธุรกิจ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	จ�านวน	15,154	ล้านบาท	ลดลง	75	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	0.5	จากการปรับปรุง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจแม็คโคร	 โดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินและมูลค่าทางภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว

	ภาระผูกพันด้านหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล	 โดยบริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้อง

กัน	ซึ่งประกอบด้วย	1)	ภาระผูกพันส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน	ซึ่งเป็นสัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้	อาทิ	ต้นทุนงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม	่

ต้นทุนการติดต้ังเคร่ืองจักร	หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	2)	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้	ซึ่ง

ครอบคลุมการเช่าท่ีดิน	อาคาร	ยานพาหนะ	และทรัพย์สินอื่นๆ	และ	3)	ภาระผูกพันอื่นๆ	โดยภาระผูกพันของบริษัท	เกิดจากการ

ด�าเนินธุรกิจปกติ	อาทิ	Letter	of	Credit	ท่ียังไม่ได้ใช้ส�าหรับซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	59,603	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	17,927	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	43	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทสามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น	

โดยบริษัทมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	 2559	 จ�านวน	 16,677	ล้านบาท	และมีการจ่ายปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน



153

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

งานปี	 2558	 ให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท	 จ�านวน	 8,085	 ล้านบาท	นอกจากน้ี	 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี

ลักษณะคล้ายทุนจ�านวนสุทธิ	9,953	ล้านบาท	(สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)	ในเดือนพฤศจิกายน	2559

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 สภาพคล่อง

ณ	สิ้นสุด	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด	เงินฝากธนาคาร	รวมท้ังสิ้น	33,443	ล้านบาท	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	9.5	ของสินทรัพย์รวม	เพราะบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน	จ�านวนรวม	10,000	ล้านบาท

ในเดือนพฤศจิกายน	2559	 เพื่อจะน�าเงินมาจ่ายช�าระหุ้นกู้ท่ีจะครบก�าหนดในต้นปี	 2560	อย่างไรก็ดี	สภาพคล่องโดยรวมของ

กลุ่มบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี	และยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีดี	ดังจะเห็นได้ว่า	ในปี	2559	กลุ่มบริษัทคงมีวงจรเงินสดติดลบ	

41	วัน	เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจ�านวน	28	วัน	และมีระยะเวลาช�าระหน้ีจ�านวน	69	วัน

 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานท้ังหมดเท่ากับ	 37,939	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 20.8	 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 เน่ืองจากก�าไรจากการด�าเนินงานเติบโตขึ้น	 รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 

เงินทุนหมุนเวียน	

 กระแสเงินสดจากการลงทุน
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ	18,794	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.0	จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยใช้ ไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของการด�าเนินธุรกิจปกติ	อาทิ	ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ส�าหรับ

การด�าเนินงาน	การลงทุนขยายร้านสาขาใหม่	หรือการปรับปรุงสาขาเดิมของร้าน	7-Eleven	และธุรกิจแม็คโคร	เป็นต้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ	7,233	ล้านบาท	โดยกิจกรรมหลักท่ีเกิด

ขึ้นได้แก่	การจ่ายดอกเบี้ย	การจ่ายเงินปันผล	รวมถึงการช�าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินภายหลังการออกหุ้นกู้	เป็นต้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
 อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อย	มีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อก�าหนดสิทธิ	 2.08	

เท่า	ลดลงจาก	2.95	เท่า	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	เน่ืองจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการท่ีบริษัทสามารถท�าก�าไรจาก

การด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น	 รวมถึงการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน	 ท้ังน้ี	 ในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 

หุ้นละ	0.90	บาท	ส�าหรับผลประกอบการปี	2558

นอกจากน้ี	บริษัทมีแผนการลดภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ือง	ด้วยการจ่ายช�าระคืนหุ้นจากกระแสเงินสดจากการ

ด�าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น	ภายหลังจากการจัดสรรเงินปันผล	และเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ	ดังน้ัน	อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของ
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ผู้ถือหุ้น	จะมีแนวโน้มลดลง	โดยบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิตามภาระหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้	ซึ่งบริษัทต้องด�ารง

ไว้ซึ่งอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Net	Debt	to	Equity	Ratio)	โดยค�านวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจ�างวด

บัญชีสิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	ของแต่ละงวดบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว	ดังน้ี	

ณ	31	ธันวาคม	2558	ไม่เกิน	 5	 :	 1	

ณ	31	ธันวาคม	2559	ไม่เกิน	 3.5	 :	 1	

ณ	31	ธันวาคม	2560	ไม่เกิน	 2.5	 :	 1	

ณ	31	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	ไม่เกิน	 2	 :	 1

 

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อย	มีความสามารถช�าระภาระผูกพัน	1.03	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	0.92	เท่าในปี	

2558	เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

 

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ีย
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อย	มีความสามารถช�าระดอกเบี้ย	3.39	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	2.97	เท่าในปี	2558	

เน่ืองจากบริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

 

 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	0.61	เท่า	และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.31	เท่า	เพิ่มขึ้น

จากปีก่อนท่ีมีอัตราส่วนเท่ากับ	0.56	เท่า	และ	0.24	เท่า	ตามล�าดับ	เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	

จ ากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน	 ท้ังนี้	 บริษัทมีแนวทางในการช�าระหน้ีระยะสั้นจากการใช้กระแสเงินสดท่ีได้มา

จากกิจกรรมด�าเนินงาน	การออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีหมดอายุ	และการเจรจาหาวงเงินส�ารองจากสถาบันการเงิน

 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	ในปี	2559	เท่ากับร้อยละ	32.9	ลดลงจากร้อยละ	35.7	ในปีก่อน	โดยวิเคราะห์	

DuPont	ได้	ดังน้ี

� การวิเคราะห์�DuPont� 2559� 2558

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 	3.69		 3.37

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	 1.33		 1.24

สัดส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 	6.70		 8.54
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ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	เป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงท่ีจะมีผลต่อการด�าเนินงาน	รายได้	

และก�าไรของบริษัท	หากบริษัทสามารถน�าเสนอสินค้าและบริการ	ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีลูกค้า

เพิ่มมากขึ้น	สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น	นอกจากน้ี	บริษัทมุ่งเน้นให้	ร้าน	7-Eleven	เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าประเภทอาหาร

พร้อมรับประทานมากขึ้น	โดยสินค้าดังกล่าวมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น	นอกจากนี้	บริษัทยังคงมีนโยบายในการ

ขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง	เพื่อให้เข้าถึงจ�านวนประชากรได้มากย่ิงขึ้น	ในส่วนของธุรกิจอื่น	อาทิ	ธุรกิจตัวแทนรับช�าระค่าสินค้า

และบริการ	ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป	ธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก	รวมถึงโครงการต่างๆ	อาทิ	

การจ�าหน่ายหนังสือติดอันดับขายดี	(Best	Sellers)	และวารสารต่างๆ	ภายใต้ชื่อ	บุ๊คสไมล์	(Book	Smile)	โครงการความร่วมมือ

กับองค์กรต่างๆ	เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านนวัตกรรมในโครงการ	“7	 Innovation	Awards”	และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท	ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนการด�าเนินงานของร้าน	7-Eleven	ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่ง	พร้อมท้ังสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัท	และผลประกอบการ

ของธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไปพร้อมกับการขยายสาขาของร้าน	7-Eleven

บริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	โดยในปี	2559	บริษัทได้เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้า

แห่งใหม่	จังหวัดชลบุรี	เพื่อรองรับการขยายสาขาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า	สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และท�าให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่ง ขันในอนาคต	 โดยมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่	 ส�าหรับ

สินค้าอุปโภคบริโภคท้ังสิ้น	7	แห่ง	ส�าหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ	9	แห่ง	ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย	ซึ่งถือเป็นผู้ค้าปลีกท่ีมี

พื้นท่ีศูนย์กระจายสินค้ามากท่ีสุดในประเทศ

ในด้านผลประกอบการของธุรกิจแม็คโคร	ยังคงมีการเติบโตท่ีดี	มีศักยภาพในการแข่งขันสูง	สามารถขยายสาขาได้อย่าง

ต่อเน่ือง	 แม้ว่าบริษัทจะมีภาระเงินกู้ท่ีเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ	 แต่บริษัทเชื่อว่ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น	

สามารถช�าระหน้ีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้

 

อื่นๆ
ใ นปี	 2559	 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้ส่งเข้ารับรองจากโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ�านวน	 5.75	 ล้านบาท	 โครงการส่วนใหญ่มีความ

เก่ียวข้องกับการผลิตอาหารส�าเร็จรูป	ซ่ึงเป็นกิจการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

� มูลค่าโครงการ�(หน่วย�:�ล้านบาท)� ปี�2557� ปี�2558� ปี�2559

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 0.45	 9.32	 5.75





งบการเงินประจ�าปี
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ความเห็น

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	 (“กลุ่ม

บริษัท”)	และของเฉพาะบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ตามล�าดับ	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	งบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ	ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	

รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและเร่ืองอื่นๆ

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท	ตามล�าดับ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จ ากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ร าชูปถัมภ์	 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ 

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ

 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ	ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ท้ังน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากส�าหรับเร่ืองเหล่าน้ี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังน้ี

•	 ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจและประเมินการใช้วิจารณญาณ

และข้อสมมติท่ีส�าคัญของผู้บริหารท่ีใช้ ในการประมาณ

การมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 

•	 ข้าพเจ้าทดสอบนโยบายการควบคุมปริมาณสนิค้าคงเหลอื	

ของกลุ่มบริษัทท่ีออกแบบเพื่อระบุสินค้าคงเหลือท่ี			เสื่อม

คุณภาพ	เสียหาย	ล้าสมัย	และเคลื่อนไหวช้า	โดยเปรียบ

เ ทียบจ�านวนสินค้าคงเหลือในรายงานสินค้าตามกลุ่ม

สินค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าท่ีเสื่อมคุณภาพ	 เสียหาย	 

ล้าสมยั	และเคลือ่นไหวช้ามกีารระบตุามนโยบายของบริษทั

และจัดประเภทไว้อย่างเหมาะสม

 

•	 ข้าพเจ้าทดสอบอายุสนิค้าคงเหลอืและความสมเหตุสมผล

ข องข้อสมมติในการก�าหนดอัตราร้อยละของค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนท่ีก�าหนดโดยผู้บริหาร	ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณา

ค วามเหมาะสมของการประมาณการในอดีต	 โดยใช้วิธี	

ก ารวิเคราะห์ข้อมูลการท�าลายสินค้าคงเหลือท่ีผ่านมา	

รวมท้ังทดสอบการค�านวณจ�านวนค่าเผื่อผลขาดทุนตาม

นโยบายของกลุ่มบริษัท

•	 ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลในรายงานการค�านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	โดยใช้

วิธีการทดสอบการค�านวณในระบบ	 และสุ่มตัวอย่างเพื่อ

ประเมนิความถกูต้องของการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยของ

สินค้าคงเหลือท่ีบันทึกไว้ในบัญชี	รวมท้ังสุ่มทดสอบราคา

ขายสุทธิท่ีเกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้นปี	ตลอดจนประมาณ

การต้นทุนท่ีจะผลิตให้เสร็จและพร้อมท่ีจะขายกับเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาว่าสินค้าคงเหลือท่ีขายต�่ากว่า

ราคาทุนได้มกีารประมาณการมลูค่าท่ีลดลงของสนิค้าตาม

นโยบายของกลุ่มบริษัทแล้ว

 

•	 ข้าพเจ้าประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของ

กลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ�3�(ช)�และ�9

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ� ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือถูกให้ความส�าคัญ	เน่ืองจากการ

ประมาณการมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืได้รวมถงึการใช้วจิารณญาณ	

และความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวข้องกับการต้ังค่าเผื่อผลขาดทุน

จากสินค้าท่ีเส่ือมคุณภาพ	เสียหาย	ล้าสมัย	และเคลื่อนไหวช้า	

และสินค้าท่ีขายต�่ากว่าราคาทุน
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังน้ี

•	 ข้าพเจ้าประเมินข้อสมมติท่ีส�าคัญซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

ผู ้บริหารท่ีใช้ ในการประมาณมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์	ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้

รับในอนาคตท่ีเกิดขึ้น

 

•	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อสมมติหลักโดยเปรียบเทียบกับ 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมและข้อมลูในอดีตจากแหล่งข้อมลู

ท่ีหาได้ท้ังภายนอกและภายใน	รวมท้ังปรึกษากับผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการประเมินมูลค่าเก่ียวกับแบบจ�าลองทางการเงิน 

ท่ีกลุม่บริษทัใช้ในการค�านวณประมาณการและอตัราคิดลด

•	 ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ

จากประสบการณ์การประมาณการในอดีต	โดยเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับการประมาณการของ

ผู้บริหาร

 

•	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

ของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอ่ืน

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ�3�(ฎ),�3�(ฐ),�14�และ�15

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ� ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร

กลุม่บริษทัมค่ีาความนิยมท่ีมนัียส�าคัญและสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน	

อืน่ท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจาก

การซื้อธุรกิจ

 

ผู้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณ	มูลค่าท่ีคาด

ว่าจะได้รับคืนเป็นประจ�าทุกสิ้นงวด	การประเมินมูลค่าท่ีได้รับ

คืนมาจากมูลค่าจากการใช้	ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแส

เ งินสดท่ีจะได้รับในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์น้ัน

และการก�าหนดข้อสมมติท่ีเก่ียวข้อง

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารต้องใช้วจิารณญาณในการก�าหนดข้อสมมติ

และมคีวามไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแสเงนิสด

ท่ีจะได้รับในอนาคต	ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคัญในการตรวจสอบ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลอื่น

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ	การอ่านและพิจารณา

ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบ

ข องข้าพเจ้า	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 หากในการปฏิบัติงาน 

ดังกล่าว	ข้าพเจ้าได้สรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน	

ท้ังน้ี	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวท่ีต้องรายงาน

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 

ใ นการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ

บ ริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 (ตามความเหมาะสม)	 และการใช้เกณฑ์การ

บัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

 

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต	 หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ 

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

 



162

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การ

ต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท

 

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 

•	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด

เผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็นของ

ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบ

บัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุด

การด�าเนินงานต่อเน่ือง

 

•	 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผย

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดย

ถูกต้องตามท่ีควร		

 

•	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 

การควบคุมดูแล	และการปฏบิติังานตรวจสอบกลุม่บริษทั	ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ี

มีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 

ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

 

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	 	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ี 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว	หรือในสถานการณ ์

ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ 

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

 

 

 

 

(นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	4068

 

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

23	กุมภาพันธ์	2560
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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าย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน



178

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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